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príhovor

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

rok 2020 sa zapíše do investičných kroník veľkými písmenami. V  jeho úvode pokračovali finančné 
trhy v raste nastolenom v roku 2019. Optimizmus bol však veľmi rýchlo vystriedaný bezprecedentným 
prepadom, v ktorom za 22 dní poklesol americký akciový index S&P 500 o 30 %. Udialo sa tak pre obavy 
zo šírenia nového koronavírusu. Optimizmus vystriedala beznádej a neistota z ďalšieho vývoja. Rýchlo 
však pominuli a premenili sa doslova v investičnú eufóriu. Tej nakoniec pomohli aj výsledky amerických 
volieb a začiatok očkovania. Od svojho minima v roku 2020 vyrástol spomínaný americký akciový index 
o viac než 50 % a za celý uplynulý rok zaznamenal zhodnotenie 15,8 % (vrátane dividend 17,9 % v USD).

Naša predpoveď, ktorú sme na začiatku roka 2019 vyslovili, že po veľmi zlom roku zvyčajne prichádzajú 
dva dobré roky, sa takmer do bodky vyplnila. Len komodity a globálne reality si vlani nedokázali siahnuť 
na nové maximá. Investori sa tak v „divokom“ roku 2020 mohli nakoniec tešiť z pekného zhodnotenia 
svojich investícií. Vývoj na finančných trhoch sa naplno preniesol aj do investičných riešení Across 
Private Investments. Globálna dlhopisová a akciová stratégia (Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across 
Intelligent Portfolio 100+) odviedli svoj štandard. Dobre si viedla aj investičná stratégia, ktorá je zameraná 
na dlhopisy strednej a východnej Európy (Across Bond+). Darilo sa aj tzv. satelitným akciovým investíciám 
v  podobe tematických indexových fondov, ale paradoxne aj realitným investíciám do kancelárskych 
budov v Bratislave a v Prahe. Ako z úplne inej dimenzie pôsobia zhodnotenia, ktoré dosiahli digitálne 
meny, napríklad bitcoin a ethereum.

Hospodárske výsledky, ktoré sme za uplynulý rok dosiahli, boli veľmi dobré. Tržby spoločnosti prekonali 
2,2 mil. eur. Aktíva pod správou presiahli 250 mil. eur. Počet privátnych klientov prevýšil 1 000. Celkový 
počet klientov (vrátane klientov externých sietí, klientov Continental Automotive Systems Slovakia 
a  klientov, ktorým spoločnosť vykonáva tzv. držiteľskú správu) bol takmer o  tisícku vyšší. Verím, 
že v týchto trendoch budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Našu produktovú ponuku sme v roku 2020 obohatili o niekoľko nových indexových fondov, korporátnych 
emisií a zaistených investičných certifikátov. Pokračovali sme v príprave vlastnej fondovej štruktúry so 
sídlom v Luxemburgu. Koncom roka sme našu ponuku obohatili o možnosti investovania do projektov 
v oblasti rozvojového kapitálu.

Veľmi rád by som sa poďakoval našim klientom a  obchodným partnerom za ich dôveru, ktorú nám 
dlhodobo prejavujú. Veľmi si ju vážime a je pre nás záväzkom do budúcna. Vynaložíme maximálne úsilie, 
aby sme boli aj naďalej profesionálnym partnerom v oblasti investícií. Svoje poďakovanie by som taktiež 
rád vyslovil kolegom v  Acrosse za ich profesionálny prístup, lojalitu a  odbornosť, ktorú každodenne 
vkladajú do svojej práce.

Maroš Ďurik
predseda predstavenstva
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aký bol rok 2020?

Rok 2020 bol pre finančné trhy netypický. Zaznamenali sme najrýchlejší medvedí trh v histórii a rovnako 
tak najvyššiu volatilitu. Ceny ropy sa prehupli do záporu a  zároveň sa medvedí trh aj historicky 
najrýchlejšie zotavil. A zatiaľ, čo je svetová ekonomika ešte stále v štádiu obnovy, investori zavŕšili rok 
uspokojivo. Napríklad, index S&P 500 skončil so ziskom 16,3 %, teda s nadpriemerným výkonom. 

Sektory, ktorých sa koronakríza dotkla, sa delia na dve kategórie: tie, čo z pandémie ťažili, a tie, ktoré 
na ňu doplatili. 

Medzi víťazov patria napr. technologické spoločnosti, ktoré zaznamenali historický rok. Tie najvýkonnejšie 
pôsobili ako sprostredkovatelia elektronického obchodu a práce na diaľku. Asi najpozoruhodnejšou je 
spoločnosť Shopify, ktorá medziročne vzrástla o 178 % a dnes má hodnotu takmer 150 mld. USD. Darilo 
sa aj internetovému obchodu. Zatiaľ, čo je Amazon v elektronickom predaji nespochybniteľným lídrom, 
aj spoločnosti Etsy a Wayfair zažili úspešný rok. Rozvíjajúci sa trend elektronického obchodu využila 
aj čínska firma Pinduoduo, označovaná ako najrýchlejšie rastúca technologická spoločnosť na svete. 
Prechod k elektronickému obchodu nastal rýchlejšie ako sa očakávalo. Ťažili z toho spoločnosti FedEx 
a  UPS. A  keďže preprava ultrachladených vakcín bude jednou z  najdôležitejších potrieb roku 2021, 
nie je prekvapením, že spoločnosť Cryoport už vlani medziročne stúpla o  165 %. Do módy sa opäť 
dostal aj sektor základných materiálov. Ceny medi sú na osemročných maximách a zlato dosiahlo svoj 
strop v auguste 2020. Niektoré spoločnosti, napríklad Albemarle, najväčší dodávateľ lítia pre elektrické 
vozidlá, v priebehu roka zdvojnásobili svoje ceny akcií. Druhý rok po sebe skončili medzi víťazmi aj 
polovodičové spoločnosti. Svet potrebuje viac hardvéru na uchovávanie a  spracovanie neustále sa 
rozširujúcej datasféry. Spoločnosť Nvidia vykázala v roku 2020 trojciferné zisky, a to vo výške až 117 %.

V netypickom roku 2020 sa viaceré odvetvia ocitli na strane porazených. Už pred Covidom zápasil ropný 
sektor s cenovými vojnami a nadbytkom dodávok. Pandémia mu zasadila ďalší tvrdý úder. Spoločnosť 
British Petroleum ukončila rok takmer na polovici svojej trhovej kapitalizácie, medziročne poklesla 
o  46 %. S  rekordne nízkymi úrokovými sadzbami, úverovými rizikami, ktoré hrozia nezamestnaným 
dlžníkom, sa akcie v roku 2020 trápili aj akcie bánk. Napríklad, Wells Fargo ukončila rok so stratou 44 %. 
Pandémia vytvorila náročné prostredie aj pre mnohých majiteľov a správcov nehnuteľností, keďže veľa 
obchodných centier vzhľadom na situáciu nevyberá od svojich nájomcov nájomné. Akcie spoločnosti 
Simon, najväčšieho operátora nákupných centier v USA, poklesli vlani o 41 %. Vlani sa poriadne vytrápili 
aj letecké spoločnosti, ktoré pandémia pripravila o  príjmy. Napríklad, United Airlines ukončili rok na 
menej ako polovici svojej trhovej kapitalizácie (-54 %). Na predpandemické úrovne nedokázalo siahnuť 
mnoho leteckých a kozmických spoločností. Napríklad, Boeing ukončil rok s poklesom o 36 %.
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ako investovali slováci v roku 2020?

Hoci sa rok 2020 v  kronike historických výkonností zapíše slabšími výsledkami, na prvý pohľad 
nevyzerajú koncoročné čísla zle. Priemerné výkonnosti vo všetkých meraných kategóriách sa ocitli 
v pozitívnom pásme nad nulou.

Viedli vklady v bankách
Bežné účty s prírastkom 2,8 mld. eur nových úspor sú stále najobľúbenejšou voľbou Slovákov. Bohužiaľ. 
Asi nie je prekvapením, že výnosy na bežných a  termínovaných vkladoch každoročne, už viac ako 
dekádu, klesajú a posledných päť rokov nedokážu držať krok s  infláciou. Tá bola v minulom roku na 
úrovni 1,9 %. Na pomyselnom dne rebríčka v zhodnotení úspor ostávajú aj naďalej vklady v bankách 
s priemerným vlaňajším výnosom 0,18 % pred zdanením.

podielové fondy potiahli akcie
V uplynulom roku pritieklo do fondov viac ako 490 mil. eur nových investícií. Bilancia sa zastavila mierne 
na 10 mld. eur. Nízke výkonnosti, ako aj zmeny v  ponuke, vyháňajú investorov z  konzervatívnejších 
fondov. Zdá sa, že rizikový apetít Slovákov sa zvyšuje. Tri zo štyroch eur nových investícií smerovali 
do fondov s  vyšším rizikovo-výnosovým profilom (5 a  viac na stupnici 1 až 7). Je pravdepodobné, 
že v budúcnosti takto Slováci zarobia viac. V náročnom roku 2020 sa akciové fondy zaslúžili o takmer 
polovicu všetkých výnosov investorov v podielových fondoch (92 mil. eur). Na druhej strane, efektívne 
indexové fondy si cestu do portfólií Slovákov nachádzajú pomaly. Kým celosvetovo ich podiel v minulom 
roku presiahol 30 %, na Slovensku sme tomu vzdialení na míle. Podielové fondy by vďaka indexovým 
fondom mohli dosahovať lepšie výkonnosti, keďže spravidla ponúkajú efektívnejší, teda výnosnejší 
a lacnejší variant. Čo sa týka poplatkov, z pomyselného koláča výkonnosti si v minulom roku rozdelili 
správcovia s investormi výnosy v pomere 1 : 2. Priemerné poplatky za správu predstavovali 1,27 %, kým 
priemerný výnos pred zdanením bol 2,21 %.

V druhom pilieri svitá na lepšie časy
Úspory v 2. pilieri dobehli vlani hodnotu v podielových fondoch a pokorili magickú hranicu 10 mld. eur 
s priemerným výnosom 2,29 %. Dlhodobým problémom je ich nízka výkonnosť. Snaha štátu ochrániť, 
resp. vyhnať sporiteľov z 2. piliera, ktorý prehlbuje deficit štátnej poisťovne, spôsobila, že 7 z  10 eur 
úspor je v garantovaných fondoch. Naďalej (!) A  tie ako jediné nedokázali poraziť infláciu ani minulý 
rok. Dobrou správou je, že väčšina nových príspevkov budúcich dôchodcov a presunov ich úspor už 
smeruje do štátom negarantovaných fondov. Tie dlhodobo ponúkajú vyššie zhodnotenie. Ukazuje to aj 
výkonnosť indexových a akciových negarantovaných fondov, ktorá bola takmer dvojnásobne vyššia ako 
priemer trhu. Sporiteľom priniesli výnos 3,7 %.

čaro indexových riešení v treťom pilieri
V 3. pilieri mali Slováci na konci roku cez 2,6 mld. eur. Priemerné zhodnotenie za posledných päť rokov 
dosiahlo 13,9 %, čo pri inflácii 9,3 % a  výnose globálneho akciového trhu nad 40 %, nie sú oslnivé 
výsledky. Svetlým príkladom sú však indexové dôchodkové fondy, ktoré vlani zarobili 7,6 %, čo je takmer 
trikrát viac ako priemer tejto kategórie. Dlhodobé pasívne investovanie si teda nachádza cestu aj pri 
spravovaní dôchodkových úspor. Osobitným problémom sú však stále výplatné fondy. Sporitelia, ktorí 
si budú chcieť vyplácať doplnkový dôchodok postupne, sa budú musieť zmieriť, že ich úspory budú 
uložené vo fondoch, kde dlhodobo strácajú reálnu hodnotu peňazí.
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across private Investments v roku 2020

Hospodárske výsledky Across Private Investments, o.c.p., a.s., za rok 2020 potvrdzujú ďalší úspešný rok. 
Komplexný výsledok za účtovný rok z bežnej činnosti bol zisk po zdanení vo výške 251 593 eur. Výnosy 
z poplatkov a provízií medziročne vzrástli o 6 % na úroveň 2 251 940 eur. Čistý zisk z obchodovania 
s cennými papiermi, derivátmi a devízami dosiahol 533 797 eur. Bilančná suma presiahla k ultimu roka 
2020 sumu 20,6 mil. eur.

Základom produktovej ponuky Across Private Investments sú indexové fondy (ETF), ktoré sa vyznačujú 
nízkymi poplatkami spojenými s ich správou, výbornou výkonnosťou a bonusom v podobe oslobodenia 
od dane z príjmov a odvodov pre fyzické osoby. Táto ponuka je obohatená o  tie najlepšie produkty 
z celého sveta, ktoré sú vhodné pre slovenského investora. 

Počas roka 2020 sme naskočili na vlnu digitalizácie a pustili sa do prípravy nového Online účtu, ktorý 
klientom poskytne upravený vizuál, jednoduchšie ovládanie a nové aktívne funkcie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a  mnohé reštriktívne opatrenia sme presunuli odborné fóra pre 
klientov do online priestoru. Prostredníctvom live vysielania sme tak pokračovali v  sérii investičných 
raňajok, kde sme klientom prinášali zaujímavé investičné či produktové témy.

V  rámci spoločenských aktivít sme pre klientov Acrossu usporiadali v  júni druhý ročník golfového 
turnaja Across Golf Cup, ktorý sa konal pri Košiciach na ihrisku Red Fox Malá Ida. Na dlhšiu dobu išlo 
o posledné podujatie, na ktorom sme sa s klientmi stretli osobne. V záujme ochrany zdravia sme boli 
nútení neusporiadať tradičnú vernisáž v priestoroch Acrossu a nekonal sa ani každoročný galavečer 
IT Gala. Across na ňom každoročne oceňuje najziskovejšie IT firmy, ktoré pomáhajú meniť Slovensko 
na modernú informačnú spoločnosť. Veríme však, že epidemiologická situácia nám čoskoro dovolí 
„dobehnúť“ zameškané a s našimi klientmi sa budeme stretať osobne aj v rámci spoločenských podujatí.

aktíva pod správou v r. 2020 v mil. EUr
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produktové portfólio skupiny aCross

Produktová ponuka reflektuje štruktúru optimálneho individuálneho portfólia, ktoré by malo stáť 
na štyroch nohách. Z  pohľadu podkladových aktív sú to dlhopisové, akciové, realitné a  alternatívne 
investície. V Acrosse sa primárne orientujeme na daňovo a poplatkovo výhodné riešenia. Ich základom 
sú výkonnostne efektívne indexové fondy (ETF). Nezostávame však len pri indexových fondoch, našu 
ponuku dopĺňame o individuálne dlhopisové alebo akciové tituly, zaujímavé podielové fondy či zaistené 
investičné certifikáty. Nad rámec tejto ponuky sme, samozrejme, pripravení zaobstarať pre klienta 
akýkoľvek iný finančný nástroj.

Dlhopisové investície
Investovaním do dlhopisov poskytuje investor kapitál štátom alebo firmám na financovanie ich aktivít. 
Dlhopis predstavuje pôžičku, za ktorú dostane jeho vlastník úrok (kupón) a pri splatnosti aj istinu.

akciové investície
Investovaním do akcií sa investor stáva spolumajiteľom firmy. Podieľa sa na jej zisku, raste a sprostred-
kovane aj na raste a napredovaní celého sveta.

realitné investície
Investovaním do realít sa investor stáva spolumajiteľom konkrétnych objektov. Zhodnotenie investície 
plynie z dvoch zdrojov – z rastu hodnoty nehnuteľnosti a z nájomného.

alternatívne investície
Alternatívnymi investíciami využíva investor popri dlhopisoch, akciách a  realitách iné príležitosti. 
Ide najmä o komodity, drahé kovy, hedžové a private equity fondy, zbierky či digitálne meny.

Výkonnosť vybraných produktov

across Bond+
Koniec roka 2020 svedčal rizikovejším aktívam a  trh odmeňoval vyšším zhodnotením aj vlastníkov 
dlhopisov s nižším ratingom. Počas náročného roka nepriniesli kladné zhodnotenie len tri mesiace. Fond 
tým potvrdil svoje postavenie medzi globálnou konkurenciou. Najväčší príspevok k  medzimesačnej 
výkonnosti pridal dlhopis maďarskej chemičky Nitrogenmuvek a  štátny bond Bieloruska. Počas 
ostatných dvanástich mesiacov spôsobili najhlbšie vrásky investorom ruskí a  tureckí emitenti. Za rok 
2020 fond zhodnotil o 2,18 %. Výnos do splatnosti fondu, bez ohľadu na rast cien, zostal na úrovni 4,3 % 
pri nízkej durácii 2,1, čo do veľkej miery chráni investorov pred zmenami v úrokovej politike. Fondu sa 
opäť podarilo prekonať benchmark a stanoviť nový highwater mark.

aIp 100+
Záver roka sa pre akciové trhy niesol v znamení „Santa Claus rally“, kedy zvyknú posledné dni roka akcie 
rásť. Dá sa povedať, že tento sezónny jav sa opäť potvrdil. Akcie si udržali novembrové silné prírastky, 
ktoré sa nabrali po výhre Joe Bidena v prezidentských voľbách. V závere roka pridali do peňaženiek 
investorov pár percent navyše. Naša akciová stratégia AIP 100+ zakončila december s  prírastkom 
4 %. Aj napriek turbulentným udalostiam v roku 2020 priniesla investorom výnos 5,4 %. Rok 2020 tak 
môžeme zhodnotiť ako úspešný pre akciové investície, a to aj napriek globálnej pandémii COVID-19.

aIBp+
Globálne štátne dlhopisy skončili rok s  výnosom blízkym 3,7 %. Úspešne im sekundovali dlhopisy 
Emerging Markets a  európske inflačné dlhopisy, ktoré pripísali výnos zhodne po 3 %. Zaostali len 
americké dlhopisy s plávajúcim výnosom, ktoré v skončenom roku neuspeli a skončili na nule. Globálna 
dlhopisová stratégia AIBP+ si tak v  roku 2020 pripísala 1,8 %. V  čase nulových úrokových sadzieb 
a najväčšej epidemiologickej krízy v histórii ide o viac ako solídny výsledok.

across Investičné sporenie+
Cieľom investičného sporenia je dlhodobé investovanie do globálnych akcií prostredníctvom indexových 
fondov so zámerom vytvoriť si rezervu na dôchodok, na vzdelanie detí alebo finančnú rezervu ako 
alternatívny zdroj príjmu. Prechodné poklesy na trhoch sa pri tomto type sporenia dajú využiť v prospech 
investora. Klienti, ktorí si pravidelne odkladajú úspory do Across Investičného sporenia+ od jeho vzniku 
v  roku 2016, zhodnotili svoje peniaze za prvých päť rokov dovedna o 59,22 %. Ich priemerný ročný 
výnos teda dosiahol 9,42 %. Svojimi výsledkami sa investičné sporenie Acrossu radí medzi najlepšie 
sporiace schémy na trhu. V roku 2020 dosiahol výnos 10,89 %.
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Zámery a ciele na rok 2021

Kdesi v diaľke sa črtá obraz sveta, ktorý sme stratili z dohľadu pred viac než rokom. Všetci veríme, 
že  pandémiu sa čoskoro podarí dostať pod kontrolu a  vrátime sa do života spred koronakrízy. Svet 
však bude opatrnejší, poznačený spomienkou na časy, ktoré mnohým spôsobili ekonomické aj sociálne 
straty. Aj preto chceme byť naďalej stabilným partnerom pre našich klientov a  poskytovať im istotu 
profesionálneho správcu ich financií.

V roku 2021 chceme pokračovať v náraste počtu privátnych klientov, aktív pod správou a, samozrejme, 
aj  v  raste hospodárskych výsledkov spoločnosti. Plánujeme naďalej posilňovať spontánnu znalosť 
značky Across Private Investments, aby sme sa profilovali ako líder na trhu v privátnej správe aktív. 
Zameriame sa na vylepšenia v procesoch a v zmluvnej dokumentácii. Klientom prinesieme nový Online 
účet, ktorého hlavným prínosom budú okrem upraveného vizuálu a jednoduchšieho ovládania najmä 
nové aktívne funkcie. Výrazne tým zvýšime komfort pre klientov a  vhodne doplníme individuálny 
a osobný kontakt s  investičným konzultantom. Okrem toho chceme naďalej pokračovať v odborných 
fórach pre klientov, ktoré sme pre pandemickú situáciu presunuli do online sveta. Veríme, že tento rok 
nám povolí stretnúť sa s klientmi aj osobne, a to nielen v rámci odborných, ale aj neformálnych podujatí.

Pilierom nášho biznisu je najmä kvalitná a  atraktívna produktová ponuka zameraná na jedinečné 
investičné riešenia, ktorú chceme naďalej vylepšovať. Aj preto pokračujeme v  procese zakladania 
luxemburskej fondovej štruktúry. Radi by sme pre klientov pripravili investičné certifikáty s plnou alebo 
čiastočnou ochranou vloženého kapitálu. V oblasti korporátnych emisií chceme pokračovať v ďalších 
emisiách.

Rok 2021 bude, tak ako jeho predchodca, náročný. Čaká nás rok plný výziev, ale aj príležitostí. Avšak tam, 
kde sa jedny dvere zatvárajú, iné sa otvoria. Táto situácia nás núti rýchlejšie reagovať na prichádzajúce 
zmeny, pružnejšie implementovať digitálne procesy a  dbať na zvýšenú ochranu zdravia. Našou 
najdôležitejšou úlohou aj v nastávajúcom roku však bude nesklamať dôveru našich klientov a naďalej 
zodpovedne zhodnocovať ich finančné aktíva.
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predstavenstvo

Maroš Ďurik
predseda Predstavenstva

Investičnému poradenstvu a  produktovému manažmentu sa venuje takmer 20 rokov. Od roku 1996 
pôsobil v  skupine J&T. V  rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v  Tatra Asset 
Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Across Private Investments, 
následne pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V roku 2018 bol zvolený za 
člena Garančného fondu investícií. V skupine Across je generálnym riaditeľom a partnerom.

V Across Private Investments opakovane pôsobí od roku 2014.

andrej rajčány
podpredseda Predstavenstva

Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v  Bratislave, odbor zahraničný obchod. 
Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov, a to na rôznych riadiacich, obchodných a analytických 
pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu aktívne obchodoval na globálnych akciových, 
peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za 
riadenie portfólio manažmentu. Okrem iného, priamo riadi investičný fond Across Bond+ a inteligentné 
portfóliá Across Intelligent Portfolio+.

V Across Private Investments pôsobí od roku 2017.

Dozorná rada

Július strapek
predseda Dozornej rady 

pavol Záhymský
člen Dozornej rady

Branislav strapek
člen Dozornej rady

organizačná štruktúra

Board of Directors

Compliance
Priebežne vykonáva kontrolné a  uisťovacie funkcie s  cieľom zabezpečiť ochranu pred výskytom 
neočakávaných udalostí. Skvalitňovaním vnútorných procesov napomáha dosahovať vysokú výkonnosť 
založenú na čestnosti a poctivosti, zároveň vytvára rámec pre efektívne riadenie kľúčových činností 
v oblasti správy, rizík a zaistenia súladu s predpismi a nariadeniami.

sales Department
Zodpovedá za starostlivosť o privátnych klientov spoločnosti po všetkých stránkach. Oddelenie tvoria 
investiční konzultanti zodpovední za starostlivosť o limitovaný počet privátnych klientov. Sú ,,advokátmi“ 
klientových záujmov a spolutvorcami zmysluplných investičných riešení. 

product & portfolio Management
Zodpovedá za tvorbu a správu investičných produktov a služieb. Zastrešuje analýzy, návrhy investičných 
stratégií zodpovedajúcich profilom jednotlivých klientov a ich následnú správu. Dohliada na externých 
investičných poradcov, ktorí zastrešujú jednotlivé investične riešenia. Realizuje pokyny na nákup 
a predaj cenných papierov, vychádzajúci zo strategických a taktických rozhodnutí pri správe majetku zo 
strany oddelenia Portfolio Management. Zabezpečuje vykonávanie pokynov prichádzajúcich priamo od 
klientov spoločnosti. Vedie majetkové účty klientov Across.

sales support & operations
Vytvára predpoklady na uspokojovanie informačných potrieb klientov, zodpovedá za výber 
komunikačných kanálov a ich zásobovanie dôležitými správami a odbornými materiálmi. Tvorí a realizuje 
stratégiu zameranú na budovanie značky Across, zvyšovanie reputácie a posilňovanie pozície spoločnosti 
na finančnom trhu. Zabezpečuje efektívnu prevádzku spoločnosti. Koordinuje, plánuje a dohliada na 
plynulosť procesov, technológií a služieb pri napĺňaní cieľov a potrieb spoločnosti.
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Základné informácie

predmet podnikania
Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a  vedľajších služieb v  rozsahu povolenia 
udeleného Národnou bankou Slovenska v súlade so Zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a  investičných službách v  znení neskorších predpisov. Vykonávanie bezhotovostných obchodov 
s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

poskytovanie investičných služieb v zahraničí
V krajinách Česká republika, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Cyprus bez zriadenia pobočky. 

Hlavné aktivity
Poskytovanie investičných služieb pre bonitných privátnych a inštitucionálnych klientov.

obchodné meno
Across Private Investments, o.c.p., a.s.

sídlo
Zochova 3, 811 03 Bratislava

Ičo (registračné číslo)
35 763 388

LEI
315700XY3IG5ZUUBD590

právna forma
Akciová spoločnosť

Deň zápisu (deň vzniku)
31. 03. 1999

Základné imanie
1 992 000 EUR

počet akcií
600 ks

nominálna hodnota
3 320 EUR

Druh akcií
Kmeňové (zaknihované; znejúce/akcie na meno)

počet zamestnancov
18

Dodatočné informácie

Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie končiace dňom 31. 12. 2020 bola 
ku dňu vypracovania tejto výročnej správy overená audítorom. Overenie účtovnej závierky audítorskou 
spoločnosťou INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, 
číslo licencie SKAU 168.
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2020 je zostavená podľa IFRS a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Výročnej správy.
Účtovná závierka k  31. 12. 2020 bola zostavená podľa IAS/IFRS v  znení prijatom Európskou úniou 
s predpokladom jej ďalšieho nepretržitého fungovania aj v nasledujúcich obdobiach.
Účtovná závierka je zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách euro (€).
Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. 
Pri zostavovaní účtovnej závierky sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, čím sa zreálňuje vypovedacia 
schopnosť účtovných výkazov.
Uplatňuje sa princíp opatrnosti, ktorým sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a  straty, ktoré sa týkajú 
majetku a  záväzkov a  sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky pomocou rezerv, opravných 
položiek a odpisov.
Spoločnosť aplikuje ustanovenia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a v európskom kontexte tzv. MiFID smernice (Markets in Financial Instruments Directive). Obchodné 
aktivity Spoločnosti smerujú k  ochrane investora a  k  upevneniu dôvery klientov pri poskytovaní 
investičných služieb, čím napĺňajú hlavný cieľ, ktorým je zvýšenie ochrany finančného spotrebiteľa 
v  oblasti investičných služieb. Kategorizácia klientov podľa ich vedomostí a  skúseností v  oblasti 
investovania s  cieľom poskytnúť klientovi zodpovedajúcu úroveň ochrany, povinnosť Spoločnosti 
konať v najlepšom záujme klienta pri vykonávaní jeho pokynov vo vzťahu k finančným nástrojom (best 
execution) a zvýšené požiadavky na transparentnosť trhu a na organizáciu ako obchodníka s cennými 
papiermi, sú hlavnými piliermi chrániacimi klientov Spoločnosti.
Spoločnosť nemá zriadený výbor pre audit a nezriadila ani výbor pre odmeňovanie. Kontrolné funkcie 
v  Spoločnosti vykonáva dozorná rada a  to najmä v  oblasti výkonu povolených činností, pôsobnosti 
predstavenstva, zásad odmeňovania, bezpečnosti a účinnosti riadenia rizík. Útvar Compliance dohliada 
na výkon a pravidelné preskúmavanie vykonávaných činností Spoločnosti s cieľom odhaliť akékoľvek 
riziko zlyhania pri plnení povinností obchodníka s cennými papiermi.
Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v  oblasti ochrany dôverných informácií, vedie a  pravidelne 
aktualizuje zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám.
Účtovné metódy a  všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované 
s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Spoločnosť pri vedení účtovníctva uplatňuje aj zásadu prezentácie verného a pravdivého zobrazenia 
všetkých skutočností a informácií, ktoré nastali v danom účtovnom období.
V spoločnosti po skončení účtovného obdobia roka 2020 nenastali udalosti osobitného významu.
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čestné prehlásenie

Across Private Investments, o.c.p., a.s., prehlasuje, že všetky informácie a údaje uvedené v tejto výročnej 
správe za účtovný rok 2020 zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti neboli vynechané.

V Bratislave 27. apríla 2021

Maroš Ďurik andrej rajčány
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Spoločnosť v období roka 2020 nevynakladala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.
Spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú zložku, činnosti vykonávala z územia Slovenskej republiky. 
Spoločnosť nečerpala subvencie z verejných zdrojov v účtovnom období končiacom 31. 12. 2020.
Spoločnosť predstavuje stabilného zamestnávateľa, ktorý poskytuje pracovné príležitosti zamestnancom 
v plnom pracovnom pomere. Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

K ultimu roka 2020 spoločnosť zamestnávala 18 zamestnancov s plným pracovným úväzkom.

Spoločnosť v roku 2020 vydala nasledovné emisie investičných certifikátov na doručiteľa podľa § 4a 
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov:
•	 	Emisiu	10	000	kusov	zaknihovaných	Investičných	certifikátov	ACROSS	Protected	CZK	2+	v menovej	

hodnote spolu 1 000 000 eur s dátumom vyrovnania 6. 4. 2023,
•	 	Emisiu	10	000	kusov	zaknihovaných	Investičných	certifikátov	Across	Protected	MSCI	World	Index	3+	

v menovej hodnote spolu 1 000 000 eur s dátumom vyrovnania 7. 8. 2025,
•	 	Emisiu	20	000	kusov	zaknihovaných	Investičných	certifikátov	Across	Protected	FAAMG+	v menovej	

hodnote spolu 2 000 000 eur s dátumom vyrovnania 7. 10. 2024,
•	 	Emisiu	50	000	kusov	zaknihovaných	Investičných	certifikátov	Across	Protected	STOXX	Europe	600	

Oil & Gas+ v menovej hodnote spolu 5 000 000 eur s dátumom vyrovnania 31. 3. 2023.

Výplata hodnoty a  výnosu pre investorov z uvedených emisií investičných certifikátov je viazaná na 
splnenie stanovených podmienok, ktoré nastanú v rokoch 2023 až 2025, čo môže ovplyvniť hospodársky 
výsledok spoločnosti v daných účtovných obdobiach.

Spoločnosť v  roku 2020 nevydala emisiu dlhopisov. Spoločnosť nenadobudla v priebehu roka 2020 
vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie materskej spoločnosti. Spoločnosť v priebehu roka 
2020 nevydala emisiu dlhových cenných papierov, neprijala bankové úvery ani iné úvery. Návratnosť 
aktív, určená ako pomer zisku a bilančnej sumy, je v Spoločnosti vo výške 1,22 %.

Dosiahnutý zisk z hospodárenia po zdanení za účtovný rok 2020 vo výške 251 592,62 EUR navrhuje 
predstavenstvo rozdeliť nasledovne: (1) na tvorbu rezervného fondu spoločnosti sa použije 10 % 
z dosiahnutého čistého zisku spoločnosti vo výške 25 159,26 EUR, (2) na pokrytie neuhradenej straty 
z minulých rokov sa použije suma 9 658,95 EUR a (3) na účet nerozdeleného zisku sa prevedie suma 
216 774,41 EUR.

Spoločnosť v hospodárskom roku 2021 očakáva opätovné zvýšenie efektívnosti a ziskovosti. Pre splnenie 
tohto cieľa je potrebné dôsledne dbať na správanie zákazníka, identifikovať jeho nové potreby a postaviť 
starostlivosť o zákazníka v Spoločnosti do ústrednej pozície.
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správa audítora
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Výkaz finančnej pozície k 31. 12. 2020 (v celých eurách) VýKaZ FInančnEJ poZÍCIE (v EUR)  31. 12. 2020 31. 12. 2019

Majetok

Peniaze a peňažné ekvivalenty 1 705 0

Pohľadávky voči bankám 2 28 692 14 962

Finančné pohľadávky 3 8 275 637 2 860 065

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 4 11 907 391 9 555 591

Dlhodobý hmotný majetok 5 210 320 3 916

Dlhodobý nehmotný majetok 6 13 390 8 339

Odložená daňová pohľadávka o ostatné dane 7 127 708 64 421

Ostatný majetok 8 39 938 14 958

Majetok spolu 20 603 781 12 522 252

Záväzky

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 9 454 349 389 796

Záväzok z leasingu 10 240 000 0

Záväzky z dlhových cenných papierov 11 17 159 033 9 804 216

Daňové záväzky a ostatné dane 12 113 443 137 827

Rezervy 13 320 430 125 480

Záväzky spolu 18 287 255 10 457 319

Vlastné imanie 

Základné imanie 14 1 992 000 1 992 000

Zákonný rezervný fond 15 82 592 61 511

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov 16 -9 659 -199 387

Zisk/strata bežného účtovného obdobia po zdanení 17 251 593 210 809

Vlastné imanie spolu 2 316 526 2 064 933

Záväzky a vlastné imanie spolu 20 603 781 12 522 252

obdobie, za ktoré sa účtovná  
závierka zostavuje
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Deň, ku ktorému sa účtovná  
závierka zostavuje
k 31. 12. 2020

sK naCE
66 120

Ičo
357 633 88

obchodné meno alebo  
názov účtovnej jednotky
Across Private Investments, o.c.p., a.s.

právna forma účtovnej jednotky
Akciová spoločnosť 

sídlo
Zochova 3 
811 03 Bratislava 

smerové číslo telefónu
02

číslo telefónu
5824 0300

číslo faxu
5824 0311

Deň zostavenia účtovnej závierky
16. marca 2021

Deň schválenia účtovnej závierky
27. marca 2021

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky

Podpisový záznam  
fyzickej osoby zodpovednej 
za zostavenie účtovnej  
závierky

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva
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Výkaz komplexného výsledku k 31. 12. 2020 (v celých eurách) VýKaZ KoMpLEXnÉHo VýsLEDKU (v EUR)  31. 12. 2020 31. 12. 2019

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 18 3 498 8 047

Náklady na úroky a obdobné náklady 19 -17 762 -10 812

čisté výnosy z úrokov -14 264 -2 765

Výnosy z poplatkov a provízií 20 2 251 940 2 124 403

Náklady na poplatky a provízie 21 -89 103 -88 473

Čistý zisk (strata) 22 533 797 182 315

Ostatné náklady 23 -91 211 -88 646

Ostatné výnosy 24 2 546 16 416

prevádzkové výnosy 2 607 969 2 146 015

Všeobecné prevádzkové náklady 25 -1 875 311 -1 734 765

Odpisy 26 -70 767 -11 105

prevádzkové náklady -1 946 078 -1 745 870

Rezervy 13 -320 431 -125 480

Výsledok hospodárenia pred zdanením 10 327 196 271 900

Daň z príjmov 11 -75 603 -61 091

Výsledok hospodárenia po zdanení 12 251 593 210 809

Zmeny s vplyvom na komplexný výsledok 13   

Komplexný výsledok 251 593 210 809

obdobie, za ktoré sa účtovná  
závierka zostavuje
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Deň, ku ktorému sa účtovná  
závierka zostavuje
k 31. 12. 2020

sK naCE
66 120

Ičo 
357 633 88

obchodné meno alebo  
názov účtovnej jednotky
Across Private Investments, o.c.p., a.s.

právna forma účtovnej jednotky 
Akciová spoločnosť 

sídlo 
Zochova 3 
811 03 Bratislava 

smerové číslo telefónu 
02 

číslo telefónu 
5824 0300 

číslo faxu 
5824 0311

Deň zostavenia účtovnej závierky
16. marca 2021

Deň schválenia účtovnej závierky
27. marca 2021

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky

Podpisový záznam  
fyzickej osoby zodpovednej 
za zostavenie účtovnej  
závierky

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva
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VýKaZ ZMIEn VLastnÉHo IManIa Za 2020

Väčšinové podiely
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stav k 1. 1. 2020 1 992 000 61 511 0 0 0 -199 387 210 809 0 2 064 933

Zmeny bilančnej politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prepočítaný stav k 1. 1. 2020 1 992 000 61 511 0 0 0 (199 387) 210 809 0 2 064 933

Prebytok z precenenia 
majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deficit z precenenia 
finančných investícií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zaistenie peňažných 
prostriedkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurzové rozdiely z prepočtu 
zahraničných majetkových 
podielov

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daň z položiek 
nevykázaných v súvahe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komplexný výsledok 
hospodárenia nevykázaný 
vo výsledovke

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komplexný výsledok 
hospodárenia 0 0 0 0 0 0 251 593 0 251 593

Celkové uznané zisky 
a straty za účtovné obdobie 0 21 081 0 0 0 189 728 (210 809) 0 0

Podiely na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upísané základné imanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navýšenie základného 
kapitálu z nerozdeleného 
zisku

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navýšenie rezervného fondu 0 21 081 0 0 0 0 -21 081 0 0

Preúčtovanie na straty 
z minulých rokov 0 0 0 0 0 189 728 -189 728 0 0

Úhrada straty akcionármi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vydané opcie na akcie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konečný stav k 31. 12. 2020 1 992 000 82 592 0 0 0 (9 659) 251 593 0 2 316 526

VýKaZ ZMIEn VLastnÉHo IManIa Za 2019
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stav k 1. 1. 2019 1 992 000 52 405 0 0 0 (281 343) 91 062 0 1 854 124

Zmeny bilančnej politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prepočítaný stav k 1. 1. 2019 1 992 000 52 405 0 0 0 (281 343) 91 062 0 1 854 124

Prebytok z precenenia 
majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deficit z precenenia 
finančných investícií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zaistenie peňažných 
prostriedkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurzové rozdiely z prepočtu 
zahraničných majetkových 
podielov

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daň z položiek 
nevykázaných v súvahe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komplexný výsledok 
hospodárenia nevykázaný 
vo výsledovke

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komplexný výsledok 
hospodárenia 0 0 0 0 0 0 210 809 0 210 809

Celkové uznané zisky 
a straty za účtovné obdobie 0 9 106 0 0 0 81 956 (91 062) 0 0

Podiely na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upísané základné imanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navýšenie základného 
kapitálu z nerozdeleného 
zisku

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navýšenie rezervného fondu 0 9 106 0 0 0 0 -9 106 0 0

Preúčtovanie na straty 
z minulých rokov 0 0 0 0 0 81 956 -81 956 0 0

Úhrada straty akcionármi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vydané opcie na akcie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konečný stav k 31. 12. 2019 1 992 000 61 511 0 0 0 (199 387) 210 809 0 2 064 933
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VýKaZ pEňažnýCH toKoV  
za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2020 (v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Z/s Výsledok hospodárenia pred zdanením 327 196 271 900

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti 255 001 131 154

A.1.1. Odpisy 70 767 11 105

A.1.2. Zmena stavu opravných položiek 0 -4 271

A.1.3. Zmena stavu rezerv 194 950 97 495

A.1.4. Zmena stavu časového rozlíšenia -24 980 24 060

A.1.5. Výnosy z dividend 0 0

A.1.6. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy -3 498 -8 047

A.1.7. Náklady z úrokov a obdobné náklady 17 762 10 812

A.1.8. Ostatné položky nepeňažného charakteru 0 0

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu -5 148 454 -1 185 548

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti -5 478 859 -704 480

A.2.2. Zmena stavu ostatného majetku 0 0

A.2.3. Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a z ostatných záväzkov 330 405 -481 068

A.3. Uhradená daň -127 839 -58 270

a. čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 694 096 -840 764

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -22 301 -14 000

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -259 921 -3 043

B.3. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 0 0

B.4. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej 
jednotke v skupine 0 0

B.5. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 
inej účtovnej jednotke v skupine 0 0

B.6. Nákup dlhodobého finančného majetku -2 351 800 -3 710 451

B.7. Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi 7 354 817 4 584 078

B.8. Platené úroky -17 762 -10 812

VýKaZ pEňažnýCH toKoV  
za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2020 (v EUR) 31. 12. 2020 31. 12. 2019

B.9. Prijaté úroky 3 498 8 047

B.10. Prijaté dividendy 0 0

B. čisté peňažné toky (použité v)/ z investičnej činnosti 4 706 531 853 819

C.3. Vyplatené dividendy 0 0

C. čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti 0 0

D. čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 12 435 13 055

E. stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 
účtovného obdobia 14 962 1 907

F. stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia 27 397 14 962

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke 0 0

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia 27 397 14 962
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poznámky k účtovnej závierke

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Základné informácie o činnosti
obchodné meno
Across Private Investments, o.c.p., a.s.
(ďalej len „Spoločnosť“)

sídlo
Zochova 3, 811 03 Bratislava

Ičo
35 763 388

Zápis
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2079/B

právna forma
Akciová spoločnosť

Základné imanie
1  992  000 EUR, v plnej výške splatené

počet zamestnancov
18 zamestnancov s neskráteným pracovným časom

počet vedúcich zamestnancov
1

Dátum zápisu do obchodného registra
31. 3. 1999

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb
29. 11. 2002

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb
29. 11. 2002

Založenie a vznik
Spoločnosť bola založená dňa 1. 2. 1999. Dňa 31. 3. 1999 bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 2079/B.

Hospodárska činnosť
Spoločnosť vykonávala finančnú činnosť podľa zákona o cenných papieroch a na základe osobitného povolenia 
ÚFT č. GRUFT – 006/2002/OCP zo dňa 29. 11. 2002, zmeneného rozhodnutiami ÚFT č. GRUFT – 078/2005/OCP 
zo dňa 10. 11. 2005 a č. GRUFT – 079/2005/OCP zo dňa 11. 11. 2005 a rozhodnutím NBS č. UBD – 2243/2006 – PLP 
zo dňa 21. 7. 2006.

Investičné služby vykonáva ako hlavné a vedľajšie investičné služby:
Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 
ods.  1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a  investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:

 1.  Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
 2.  Vykonanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, 
 3.  Vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
 4.  Riadenie portfólia, 
 5.  Investičné poradenstvo,
 6.  Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
 7.  Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä 

správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
 8.  Poskytovanie úverov a  pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s  jedným alebo viacerými 

finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
 9.  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,
 10.  Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
 11.  Vykonávanie investičného prieskumu a  finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 

týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
 12.  Služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

členovia predstavenstva a dozornej rady
Členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019.
 
predstavenstvo spoločnosti
Predseda predstavenstva:  Ing. Maroš Ďurik
Podpredseda predstavenstva:  Ing. Andrej Rajčány

Dozorná rada spoločnosti
Člen dozornej rady: Ing. Július Strapek
Člen dozornej rady: Pavol Záhymský
Člen dozornej rady: Branislav Strapek

Materská spoločnosť/konsolidácia

Materská spoločnosť
Across Finance, a.s.
so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava 
IČO: 35 887 753
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akcionári spoločnosti k 31. 12. 2020 

podiel na ZI v % podiel na hlasovacích právach v % 

Across Finance, a.s.
Zochova 3, 811 03 Bratislava

90,17 90,17

Ing. Maroš Ďurik 9,83 9,83

podiel na ZI v % podiel na hlasovacích právach v % 

Across Finance, a.s.
Zochova 3, 811 03 Bratislava

100 100

Výška základného imania 

Základné imanie: 1 992 000 EUR
Rozsah splatenia: 1 992 000 EUR

spoločnosť má v obchodnom registri k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 zapísané: 
600 ks kmeňové, zaknihované, akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie 3 320 eur.

Iné skutočnosti
K 31. 12. 2020 mala Spoločnosť 18 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci vykonávali funkciu členov predstavenstva. 
Počet vedúcich zamestnancov bol 1.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 17,80.

K 31. 12. 2019 mala Spoločnosť 20 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci vykonávali funkciu členov predstavenstva. 
Počet vedúcich zamestnancov bol 1.

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v  inej účtovnej 
jednotke. 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého fungovania účtovnej 
jednotky. (pozri tiež poznámku 30. – Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky).

Účtovná závierka Spoločnosti k  31. 12. 2019 za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bola schválená Valným 
zhromaždením akcionárov, ktoré sa konalo dňa 30. 4. 2020. 

Účtovná závierka Spoločnosti sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Across Finance, a. s., 
Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle spoločnosti 
Across Finance, a. s..

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená ako účtovná závierka v  súlade s  § 22 Zákona o  účtovníctve 
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie 
(IFRS) a ostatnými platnými IFRS prijatými a účinnými v rámci Európskej únie.

Začiatkom roku 2020 sa z  Ázie do Európy rozšírilo ochorenie COVID-19. Jednotlivé štáty vrátane Slovenskej 
republiky začali prijímať rôzne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré môžu mať vplyv aj na ekonomiku 
Slovenskej republiky a následne aj na podnikateľské a obchodné aktivity a tiež na finančnú situáciu Spoločnosti 
v roku 2020. Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, vedenie nepovažuje tento vplyv a udalosti 
ako udalosti, na základe ktorých by bolo potrebné vykonať úpravu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020, 
ale len ako udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a tieto je potrebné zverejniť 
v poznámkach účtovnej závierky za rok 2020.

Vedenie Spoločnosti zvážilo všetky potenciálne dopady ochorenia COVID-19 na podnikateľské aktivity a dospelo 
k záveru, že tieto nemajú významný vplyv na Spoločnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý 
subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Vedenie Spoločnosti aj po dni zostavenia a zverejnenia tejto účtovnej závierky bude neustále sledovať prijímané 
opatrenia zo strany kompetentných inštitúcií a  tiež ostatných tretích strán, vyhodnocovať vzniknutú situáciu 
a možné dopady na Spoločnosť a v prípade potreby bude podnikať a prijímať všetky opatrenia na odvrátenie, resp. 
zmiernenie prípadných negatívnych dopadov, ktoré by jej mohli z uvedeného titulu vzniknúť.

Kapitálová primeranosť
Spoločnosť je v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 575/2013 Článok 92 povinná 
dodržiavať požiadavku primeranosti vlastných zdrojov.

Vlastné zdroje Spoločnosti sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia primerané, ak: 
1. Inštitúcie spĺňajú s výhradou článkov 93 a 94 vždy tieto požiadavky na vlastné zdroje:
 a)  podiel vlastného kapitálu Tier 1 vo výške 4,5 %;
 b)  podiel kapitálu Tier 1 vo výške 6 %;
 c)  celkový podiel kapitálu vo výške 8 %.

2. Inštitúcie vypočítajú svoje kapitálové podiely takto:
 a)  podiel vlastného kapitálu Tier 1 sa rovná vlastnému kapitálu Tier 1 inštitúcie vyjadrenému ako percentuálny 

podiel celkovej hodnoty rizikovej expozície;
 b)  podiel kapitálu Tier 1 sa rovná kapitálu Tier 1 inštitúcie vyjadrenému ako percentuálny podiel celkovej hodnoty 

rizikovej expozície;
 c)  celkový podiel kapitálu sa rovná vlastným zdrojom inštitúcie vyjadreným ako percentuálny podiel celkovej 

hodnoty rizikovej expozície.

K 31. 12. 2020 Spoločnosť spĺňa požiadavku primeranosti vlastných zdrojov. 
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použité účtovné zásady a účtovné metódy 
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky a vyhlásenie o súlade 

Účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom 
Európskou úniou (ďalej len ‚IFRS‘) vrátane platných interpretácií Medzinárodného výboru pre interpretáciu 
finančných štandardov v znení prijatom Európskou úniou („IFRIC“) a v súlade s § 17a zákona o účtovníctve.

Účtovná závierka bola zostavená na základe princípu nepretržitého trvania spoločnosti a s použitím historických 
cien, pričom finančné nástroje boli precenené na reálnu hodnotu. 

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú 
všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Pri zostavovaní 
účtovnej závierky sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, čím sa zreálňuje vypovedacia schopnosť účtovných výkazov.

Účtovná závierka pozostáva z výkazu finančnej pozície, výkazu komplexného výsledku, výkazu peňažných tokov, 
výkazu zmien vo vlastnom imaní a poznámok k účtovnej závierke za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Hodnoty položiek účtovnej závierky sú uvedené v celých eurách a sú zaokrúhlené matematicky. Tabuľky v týchto 
výkazoch môžu obsahovať zaokrúhľovacie rozdiely. 

Zmeny v účtovných zásadách 
Nasledovné štandardy a interpretácie boli prvýkrát aplikované pre účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2019: 

IFrs 16 Lízing 

IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Spoločnosť aplikovala nový štandard od 1. 1. 2020. 

Nový štandard priniesol aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú: 
•	 lízingy	s dobou	nájmu	12	mesiacov	a menej,	a	ktoré	neobsahujú	kúpnu	opciu,	
•	 lízingy,	pri	ktorých	predmet	nájmu	má	nízku	hodnotu	(tzv.	small-ticket	lízingy).	

Zavedenie nového štandardu malo predovšetkým vplyv na predtým vykázaný operatívny prenájom. Štandard 
odstránil duálny model účtovania u nájomcu podľa IAS 17 eliminujúc rozlišovanie medzi operatívnym a finančným 
lízingom. Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie 
identifikovaného majetku počas určitého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový model vyžaduje, 
aby nájomca vykázal majetok, ku ktorému má právo používania a záväzok z lízingu. Majetok, ku ktorému je právo 
používania, sa odpisuje a záväzok sa úročí. Pre ocenenie záväzkov z nájmu (určenie súčasnej hodnoty lízingových 
platieb), ktoré boli predtým vykázané ako operatívny prenájom. Spoločnosť k 1. januáru 2020 použila priemernú 
váženú diskontnú sadzbu (stanovenú ako prírastkovú výpožičkovú mieru nájomcu) vo výške 6 %. 

Prechod na IFRS 16 nemal vplyv na počiatočnú hodnotu nerozdeleného zisku k 1. 1. 2020.

Z dôvodu prvotnej aplikácie štandardu IFRS 16, Spoločnosť uplatnila nasledujúce praktické výnimky v súlade s IFRS 16:
•	 	náklady	na	nájmy	so	zostatkovou	dobou	nájmu	menej	ako	12	mesiacov	odo	dňa	prvotnej	aplikácie	(t.j.	od	1. 1. 2020)	

vykázala obdobne ako krátkodobé nájmy v rámci prevádzkových nákladov rovnomerne počas doby nájmu.

Vysvetlenie rozdielov medzi výškou minimálnych platieb vyplývajúcich z  neodvolateľných zmlúv o  operatívnom 
lízingu podľa IAS 17 a záväzkami z lízingu vykázanými vo výkaze o finančnej situácii v deň prvej aplikácie: 

1. január 2020

Výška minimálnych platieb vyplývajúca z neodvolateľných zmlúv o operatívnom 
lízingu podľa IAS 17

300 000 

Diskontovanie (40 079) 

Celkové záväzky z lízingu podľa IFRS 16 259 921 

Štandardy a interpretácie, ktoré boli schválené s účinnosťou pre obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr 
bez významného dopadu na spoločnosť.

Prijatie nižšie uvedených účtovných štandardov a  interpretácií, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné 
štandardy (International Accouting Standards Board – IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) pre IASB, ktoré boli 
schválené na použitie v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
alebo neskôr nemalo na spoločnosť významný dopad: 

•	 	IFRIC	23	Neistota	pri	posudzovaní	daní	z príjmov	–	prijaté	EÚ	dňa	23.	novembra	2018	
•	 	Dodatky	k IFRS	9	Predčasné	splatenie	s negatívnou	kompenzáciou	–	ako	reakcia	na	obavy,	ako	IFRS	9	klasifikuje	

špecifický finančný majetok s predčasným splatením 
•	 	Dodatky	k IAS	28	Dlhodobé	finančné	investície	v pridružených	a spoločných	podnikoch	–	vydané	12.	októbra	2017	
•	 	Dodatky	k IAS	19	Zmeny	plánu,	obmedzenia	požitkov	a vysporiadanie	
•	 	Dodatky	 k  rôznym	 štandardom	 „Projekt	 zvyšovania	 kvality	 IFRS“	 –	 v  rámci	 svojho	 postupu	 na	 vykonanie	

neodkladných, ale nevyhnutných zmien a doplnení IFRS vydala IASB ročné zlepšenia v cykle IFRS 2015 – 2017.
•	 	Dodatky	k IFRS	9	–	Finančné	nástroje,	IAS	39	–	Finančné	nástroje:	vykazovanie	a oceňovanie	a IFRS	7	–	Finančné	

nástroje: zverejňovanie: Reforma referenčných úrokových sadzieb – 15. januára 2020 vydala rada IASB tieto dodatky 
ako reakciu na možné dôsledky reformy sadzieb IBOR na finančné výkazníctvo. Dodatky sa uplatnia retrospektívne 
za ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2020 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené. 

•	 	Dodatky	k IAS	1	Prezentácia	účtovnej	závierky	a IAS	8	Účtovné	politiky,	zmeny	v účtovných	odhadoch	a chyby	–	
zmena významnosti 

•	 	Dodatky	k IFRS	3	Podnikové	kombinácie	–	zmena	definície	podniku	(vydané	21.	apríla	2020)

Štandardy a interpretácie týkajúce sa činnosti spoločnosti,  
ktoré boli vydané, ale ešte nenadobudli účinnosť 

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané ďalej uvedené štandardy, zatiaľ však nenadobudli účinnosť, 
alebo ešte neboli prijaté v EÚ. Ani jeden z uvedených štandardov a interpretácií nebude mať významný vplyv na 
Spoločnosť.
•	 	Doplnenia	k IFRS	10	a IAS	28:	Predaj	alebo	vklad	majetku	medzi	investorom	a jeho	pridruženým	podnikom	alebo	

spoločným podnikom 
	 •	 	IFRS	17	Poistné	zmluvy	(s účinnosťou	pre	účtovné	obdobie	začínajúce	sa	1.	januára	2021	alebo	neskôr)
	 •	 	Doplnenia	k IAS	1	Prezentácia	účtovnej	závierky,	Klasifikácia	záväzkov	ako	obežné	alebo	neobežné	
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Dôležité účtovné posúdenia a odhady 

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje od vedenia Spoločnosti použiť určité odhady a predpoklady, 
ktoré majú vplyv na vykázané hodnoty majetku a  záväzkov, na vykázanie možného majetku a  záväzkov a  na 
vykázanie výnosov a nákladov za uvedené obdobie.

Použité odhady a predpoklady sú založené na historickej skúsenosti a iných faktoroch, vrátane primeraného odhadu 
budúcich udalostí. Podľa okolností vyjadrujú najvyššiu mieru spoľahlivého úsudku a sú priebežne prehodnocované. 
Skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť.

Manažment urobil posúdenie použitia odhadov a úsudkov a vyhodnotil, že v súčasnej situácii spoločnosť nie je 
vystavená významnej neistote v odhadoch a úsudkoch. Toto posúdenie bude manažment pravidelne prehodnocovať.

prehľad významných účtovných zásad a metód 
Základné účtovné metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú 
konzistentne počas všetkých vykazovaných období, ak nie je uvedené inak. 

(a) Deň uskutočnenia účtovného prípadu

V závislosti od typu transakcie je deň uskutočnenia účtovného prípadu, najmä deň výplaty alebo prevzatia hotovosti, 
deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Spoločnosti, deň kúpy alebo predaja peňažných prostriedkov 
v cudzej mene, deň vykonania platby, deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva a k zániku vlastníctva, deň 
vzniku pohľadávky alebo záväzku a deň, v ktorom dôjde k ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva 
a ktoré nastali, prípadne o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, a ktoré tieto skutočnosti dokumentujú alebo 
ktoré vyplývajú z vnútorných podmienok Spoločnosti alebo z osobitných predpisov.

(b) peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov pre potreby zostavenia „Výkazu o peňažných tokoch“ 
a „Výkazu o finančnej situácii“ obsahujú peňažnú hotovosť a zostatky na bežných účtoch a ostatných bankových 
účtoch so zmluvnou dobou splatnosti kratšou ako tri mesiace. 

Vo všeobecnosti sa usudzuje, že účtovné hodnoty peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov sa približujú 
k ich reálnej hodnote.

(c) Cudzia mena

Funkčnou menou Spoločnosti je mena euro.

Transakcia v cudzej mene sa pri prvotnom vykázaní zaznamená vo funkčnej mene, pričom sa pre sumu cudzej meny 
použije kurz vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“) v  deň predchádzajúci dňu transakcie 
medzi funkčnou menou a cudzou menou.

Dátum transakcie je dátum, keď sa transakcia prvýkrát kvalifikuje, aby bola vykázaná v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva. Z praktických dôvodov sa často používa kurz, ktorý sa približuje skutočnému 
kurzu dátumu transakcie, napríklad priemerný kurz za týždeň alebo mesiac sa môže použiť pri všetkých transakciách 
v  každej cudzej mene vyskytujúcej sa počas účtovného obdobia. Ak však kurz podstatne kolíše, je použitie 

priemerného kurzu za obdobie nevhodné. Spoločnosť pre dátum transakcie použije kurz vyhláseným ECB v deň 
predchádzajúci dňu transakcie.

Kurzové rozdiely vzniknuté preceňovaním majetku a záväzkov v cudzej mene Spoločnosť účtuje ako čistý zisk/
stratu z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou. Spoločnosť vždy k poslednú 
dňu v  mesiaci prepočíta majetok a  záväzky vyjadrené v  cudzej mene na eurá kurzom vyhláseným ECB v  deň 
predchádzajúci tomuto dňu alebo kurzom vyhláseným ECB posledným dňom v  mesiaci a  ku každému dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(d) pohľadávky 

Odhadovaná reálna hodnota pohľadávok, ktorých splatnosť je do 360 dní, sa približuje k  ich účtovnej hodnote. 
Reálna hodnota ostatných pohľadávok sa odhaduje na základe analýzy diskontovaných peňažných tokov pomocou 
úrokových sadzieb platných v súčasnosti pre investície s podobnými podmienkami.

Reálna hodnota pohľadávok voči bankám sa významne neodlišuje od ich účtovnej hodnoty.

(e) Finančné aktíva 

Cenné papiere na obchodovanie Spoločnosť vykazuje ako finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz 
komplexného výsledku (ďalej aj „výkaz ziskov a strát“). Obchodovaním sa vo všeobecnosti vyjadruje aktívne a časté 
nakupovanie a  predávanie, pričom finančné nástroje držané na obchodovanie sa obvykle používajú s  cieľom 
vytvárať zisk z krátkodobých zmien v cene alebo z marže dílera.

Cenný papier na obchodovanie je cenný papier držaný s cieľom vytvárať zisk krátkodobých zmien v cene. Pri jeho 
ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje cez hospodársky výsledok na účet. Čistá strata/zisk z finančných 
nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát.

Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň vysporiadania obchodu (settlement date).

Dátum vysporiadania je dátumom, ku ktorému sa aktívum dodá účtovnej jednotke, alebo ku ktorému je aktívum 
dodané účtovnou jednotkou. Účtovanie dátumom vysporiadania znamená:

vykázanie aktíva k dátumu jeho prijatia účtovnou jednotkou a

ukončenie vykazovania aktíva a vykázanie akéhokoľvek zisku alebo straty z vyradenia ku dňu, keď došlo k jeho 
dodaniu účtovnou jednotkou. Spoločnosť účtuje akúkoľvek zmenu reálnej hodnoty aktíva, ktoré sa má prijať, v období 
od dátumu uskutočnenia obchodu do dátumu vysporiadania rovnakým spôsobom, ako sa účtuje pri nadobudnutom 
aktíve. Pri aktívach klasifikovaných ako finančné aktíva oceňované v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa 
zmena hodnoty vykazuje v hospodárskom výsledku; a pokiaľ ide o aktíva klasifikované ako k dispozícii na predaj, 
zmena hodnoty sa vykazuje vo vlastnom imaní.

O cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa 
obstaral cenný papier držaný na obchodovanie a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad, ktorý sa 
účtuje na účte Čistá strata/zisk z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát.

Odo dňa obstarania dlhového cenného papiera prirastá k  jeho účtu úrokový výnos. Prirastanie úroku sa účtuje 
použitím efektívnej úrokovej miery.
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V deň precenenia sa cenný papier precení na ťarchu alebo v prospech účtu cenného papiera súvzťažne v prospech 
alebo na ťarchu účtu Čistá strata/zisk z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 
v prípade cenných papierov na obchodovanie a  v prospech alebo na ťarchu účtu Fondy z ocenenia v prípade 
cenných papierov na predaj. Ocenenie nemá vplyv na úrokový výnos, ktorý sa pripisuje k príslušnému cennému 
papieru.

Cenné papiere držané spoločnosťou sú zaradené do portfólií v súlade so zámerom v čase ich obstarania a v zmysle 
jej investičnej stratégie.

Cenné papiere držané do splatnosti

Cenný papier držaný do splatnosti je cenný papier s  určenou splatnosťou, pri ktorom má spoločnosť úmysel 
a schopnosť držať ho do splatnosti. Cenné papiere držané do splatnosti sa vykazujú v umorovanej hodnote zníženej 
o opravné položky. Umorovaná hodnota je suma, ktorou sa aktívum ocenilo pri obstaraní, upravená o splátky istiny, 
časové rozlíšenie úrokov a  diskontu/prémie. Umorovanie prémie/diskontu sa vykazuje vo výkaze ziskov a  strát 
v položke „Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami“.

Úrokové výnosy a náklady

Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad účtuje spoločnosť: 

•	 	pri	 dlhopisoch	 s  kupónmi	 postupne	 dosahovaný	 rozdiel	 (prémia	 alebo	 diskont)	 medzi	 menovitou	 hodnotou	
a čistou obstarávacou cenou, t. j. obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania 
cenného papiera; a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

•	 	pri	dlhopisoch	bez	kupónov	a zmenkách	postupne	dosahovaný	rozdiel	medzi	menovitou	hodnotou	a obstarávacou	
cenou.

Úrokové výnosy alebo úrokové náklady sú vypočítané na základe lineárnej metódy alebo na základe metódy 
efektívnej úrokovej miery.

Výnosy z poplatkov a provízií

Výnosy z  poplatkov a  provízií vznikajú pri poskytovaných finančných službách vrátane služieb spojených so 
správou cenných papierov, služieb spojených s obchodovaním s cennými papiermi. Výnosy z poplatkov a provízií 
sa vykazujú k dátumu uskutočnenia transakcie.

Finančné náklady a výnosy

Finančné náklady zahŕňajú Náklady na úroky a obdobné náklady a Náklady na odplaty a provízie. Finančné výnosy 
zahŕňajú Výnosy z úrokov a Výnosy z odplát a provízií. Čistý zisk alebo strata z  investícií v cenných papieroch, 
derivátoch a  devíz je vypočítaný rozdielovo z  Výnosov z  rastu reálnej hodnoty zmeniek a  rozdielu kurzových 
rozdielov (výnosov – nákladov).

(f) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný a  nehmotný majetok sa vykazuje v  cene obstarania zníženej o  oprávky. Obstarávacie ceny 
zahŕňajú náklady, ktoré sa priamo vzťahujú na obstaranie príslušných položiek, napr. náklady vynaložené na 
dopravu, clo, províziu, DPH bez nároku na odpočet. 

Následné výdaje sú zahrnuté do účtovnej hodnoty alebo sú vykázané ako samostatné aktívum, avšak iba v prípade, 
že je pravdepodobné, že Spoločnosti bude plynúť dodatočný budúci ekonomický prospech spojený s  danou 
položkou a  že obstarávaciu cenu bude možné spoľahlivo určiť. Akékoľvek opravy a  údržba sú zaúčtované do 
výkazu ziskov a strát v účtovnom období, v ktorom vznikli. 

Odpisy dlhodobého hmotného a  nehmotného majetku sa vypočítajú lineárnou metódou za účelom priradenia 
rozdielu medzi obstarávacou cenou a reziduálnou hodnotou k dobe odhadovanej životnosti nasledovne: 

Drobná výpočtová technika a inventár  2 roky 
Nábytok a interiér 6 rokov 
PC a iná špecifická výpočtová technika 4 roky 
Ostatné – v závislosti od miery opotrebovania, intenzity využívania, morálneho zastarania a ďalších parametrov 
trvalého zníženia hodnoty majetku bude stanovený odpisový plán 

(g) Zníženie hodnoty majetku

Indikátory zníženia hodnoty majetku sa prehodnocujú ku každému dátumu, ku ktorému je zostavovaná účtovná 
závierka. K  zníženiu hodnoty majetku dochádza vtedy, ak existuje objektívny dôkaz zníženia hodnoty, ktorá je 
výsledkom jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým došlo po prvotnom vykázaní majetku a takáto udalosť má 
vplyv na odhadované budúce peňažné toky z majetku.

Hodnota majetku je znížená, ak jeho účtovná hodnota prevyšuje jeho návratnú hodnotu.

Tvorba opravných položiek sa vykazuje vo výkaze komplexného výsledku. Ak zanikne riziko, na ktoré sa 
opravné položky vytvorili, zníženie, resp. zrušenie opravných položiek sa zaúčtuje v prospech výnosov cez výkaz 
komplexného výsledku.

V  portfóliu pohľadávok a  pohľadávok voči bankám nebolo identifikované žiadne zníženie hodnoty. Spoločnosť 
z tohto dôvodu netvorí opravnú položku k finančnému majetku. 

(h)  Zamestnanecké požitky

Krátkodobé zamestnanecké požitky

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

príspevkovo definované dôchodkové plány 

Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány predstavujú príspevky zamestnávateľa do iných finančných 
inštitúcií (napr. doplnkových dôchodkových spoločností) a sú účtované ako náklad vtedy, keď sú tieto príspevky 
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uhradené. Spoločnosti okrem povinnosti uhrádzať príspevky nevzniká žiaden dlhodobý záväzok ani povinnosť 
vyplácať svojim zamestnancom akýkoľvek dôchodok. 

(i) Záväzky

Záväzky sa po prvotnom zaúčtovaní v reálnej hodnote následne vykazujú v amortizovanej hodnote.

(j) rezervy
Rezervy sa vykazujú vtedy, ak má Spoločnosť súčasnú zmluvnú alebo mimozmluvnú povinnosť, ktorá je výsledkom 
minulých udalostí, a  je pravdepodobné, že nastane úbytok zdrojov na urovnanie povinnosti, a  možno urobiť 
spoľahlivý odhad veľkosti povinnosti.

Suma vykázaná ako rezerva je čo najpresnejším odhadom nákladu, požadovaného na urovnanie súčasnej povinnosti 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa berú do úvahy riziká a neistoty, ktoré sa týkajú rezervy. 
Ak sa výška rezervy stanovuje použitím peňažných tokov na urovnanie súčasnej povinnosti, jej účtovnou hodnotou 
je súčasná hodnota týchto peňažných tokov.

Keď sa náhrada niektorých alebo všetkých ekonomických požitkov, požadovaných na vyrovnanie rezervy, očakáva 
od tretej strany, náhrada by sa mala vykázať vtedy, ak je isté, že náhrada bude prijatá a  sumu náhrady možno 
spoľahlivo stanoviť.

(k) Daň z príjmov

Daň z príjmov Spoločnosti bežného roka zahŕňa splatnú a odloženú daň.

Splatná daň z  príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v  období vzniku daňovej povinnosti a  vypočítava sa 
zo základu vyplývajúceho zo zisku za účtovné obdobie pred zdanením, ktorý bol upravený o  pripočítateľné 
a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia straty.

Odložená daň sa stanoví podľa súvahovej metódy zo všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou 
majetku a  záväzkov a  ich ocenením na daňové účely. Na vyčíslenie odloženej daňovej pohľadávky/záväzku sa 
používajú platné daňové sadzby. Odložené daňové pohľadávky v súvislosti s umorenými daňovými stratami a inými 
dočasnými rozdielmi sa vykazujú vtedy, ak je pravdepodobné, že Spoločnosť bude schopná realizovať odložené 
daňové pohľadávky v budúcnosti.

Odložená daň sa účtuje na ťarchu alebo v prospech účtov vo výkaze komplexného výsledku, s vplyvom na výsledok 
hospodárenia, okrem prípadov, keď súvisí s položkami, ktoré sa účtujú priamo do vlastného imania. Vtedy sa aj 
odložená daň účtuje do vlastného imania a vykazuje sa vo výkaze komplexného výsledku, avšak bez vplyvu na 
výsledok hospodárenia.

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú, ak existuje uplatniteľné právo na započítanie splatnej 
daňovej pohľadávky so splatným daňovým záväzkom za predpokladu, že ich vyrúbil ten istý daňový úrad 
a Spoločnosť plánuje uhradiť svoje splatné daňové pohľadávky a záväzky v čistej výške. 

(l) Daňové záväzky okrem dane z príjmov

Daňové záväzky okrem dane z príjmov sú ocenené v nominálnej hodnote dane splatnej daňovému úradu.

(m) Dividendy

Dividendy sa účtujú v období, v ktorom boli deklarované. 

(n)  Zisk na akciu 

Kmeňové akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Preto Spoločnosť neaplikuje IAS 33 – Zisk na akciu. 

(o) čistý zisk (strata) z obchodovania

Čistý zisk z  obchodovania zahŕňa všetky zisky a  straty z  nákupu, predaja a  zmien reálnych hodnôt finančného 
majetku a finančných záväzkov vrátane cenných papierov. 

C.  poznámky k položkám finančnej pozície  
a výkazu komplexného výsledku 

1. peniaze a peňažné ekvivalenty 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Pokladňa – EUR 705 0

Stravné lístky  0 0

spoLU 705 0

Ako hotovosť a peňažné ekvivalenty sú vykázané peniaze v pokladnici a stravné lístky.

2. pohľadávky voči bankám 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Bežný účet – EUR Tatrabanka 28 036 14 210

Bežný účet – mzdový Tatrabanka 438 427

Bežný účet – USD Tatrabanka 218 325

spoLU  28 692 14 962

Účty v bankách so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov, ktoré obchodník s cennými
papiermi používa na riadenie peňažného toku.

3. Finančné pohľadávky  31. 12. 2020 31. 12. 2019

Poskytnuté pôžičky 6 532 216 2 094 900

Pohľadávky voči klientom 250 110 366 828

Pohľadávky voči odberateľom 44 633 39 477

Pohľadávky iné 1 448 678 358 860

spoLU 8 275 637 2 860 065



47

Výročná spráVa 2020
Across Private Investments, o.c.p., a.s.

Poskytnuté pôžičky predstavujú pôžičky z titulu Cashpoolingu. Na základe Dodatku č.1 k Zmluve o Cashpoolingu 
z 1. 1. 2020 došlo k zmena úrokovej sadzby na EURIBOR 1M + 4 % p.a. 

Pohľadávky voči klientom sú poplatky za poskytnuté investičné služby ako napríklad riadenie portfólia a  iné 
súvisiace služby.

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  31. 12. 2020 31. 12. 2019

Zmenky splatné do 1 roka 7 113 103 625 000

Zmenky splatné nad 1 rok  4 794 288 8 930 591

spoLU  11 907 391 9 555 591

5. Dlhodobý hmotný majetok 

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2020 a jeho pohyby za rok 2020. 

Dlhodobý  
hmotný majetok Bežné účtovné obdobie
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obstarávacia cena 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 7 047 43 331 26 596 1 726 0 0 78 700

Prvotná aplikácia 0 0 0 0 0 259 921 259 921

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 7 047 43 331 26 596 1 726 0 259 921 338 621

oprávky 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 7 047 43 331 24 406 0 0 0 74 784

Prírastky 0 0 1 521 0 0 51 996 53 517

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 7 047 43 331 25 927 0 0 51 996 128 301

Zostatková hodnota 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 2 190 1 726 0 0 3 916

stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 669 1 726 0 207 925 210 320

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2019 a jeho pohyby za rok 2019

Dlhodobý  
hmotný majetok predchádzajúce účtovné obdobie
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obstarávacia cena 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 7 047 43 331 23 553 1 726 0 0 75 657

Prvotná aplikácia 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 3 043 0 0 0 3 043

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 7 047 43 331 26 596 1 726 0 0 78 700

oprávky 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 7 047 43 331 23 553 0 0 0 73 931

Prírastky 0 0 853 0 0  853

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 7 047 43 331 24 406 0 0 0 74 784

Zostatková hodnota 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 0 1 726 0 0 1 726

stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 2 190 1 726 0 0 3 916
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6. Dlhodobý nehmotný majetok 

Štruktúra dlhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020 a jeho pohyby za rok 2020

Dlhodobý  
nehmotný majetok Bežné účtovné obdobie

softvér Drobný nehm. 
majetok

ochranné 
známky

obstarávaný 
DnM spolu 

a b c d e f

obstarávacia cena

stav na začiatku 
účtovného obdobia 6 306 15 347 10 000 0 31 653

Prírastky 0 0 0 22 301 22 301

Úbytky 0 0 0  0

Presuny 0 22 301 0 -22 301 0

stav na konci 
účtovného obdobia 6 306 37 648 10 000 0 53 954

oprávky 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 6 306 12 568 4 440 0 23 314

Prírastky 0 11 690 5 560 0 17 250

Úbytky 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 6 306 24 258 10 000 0 40 564

Zostatková hodnota 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 2 779 5 560 0 8 339

stav na konci 
účtovného obdobia 0 13 390 0 0 13 390

Štruktúra dlhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2019 a jeho pohyby za rok 2019

Dlhodobý  
nehmotný majetok predchádzajúce účtovné obdobie

softvér Drobný nehm. 
majetok

ochranné 
známky

obstarávaný 
DnM spolu 

a b c d e f

obstarávacia cena

stav na začiatku 
účtovného obdobia 6 306 11 347 0 0 17 653

Prírastky 0 0 0 14 000 14 000

Úbytky 0 0 0 0

Presuny 0 4 000 10 000 -14 000 0

stav na konci 
účtovného obdobia 6 306 15 347 10 000 0 31 653

oprávky 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 6 306 6 755 0 0 13 061

Prírastky 0 5 813 4 440 0 10 253

Úbytky 0 0 0 0 0

stav na konci 
účtovného obdobia 6 306 12 568 4 440 0 23 314

Zostatková hodnota 

stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 4 592 0 0 4 592

stav na konci 
účtovného obdobia 0 2 779 5 560 0 8 339

7. odložená daňová pohľadávka a ostatné dane 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Preddavky na daň z príjmov PO 0 0

Odložená daňová pohľadávka 127 708 64 421

spoLU 127 708 64 421

V súlade s účtovnými postupmi je zaúčtovaná odložená daň.
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Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

názov položky 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov 
a daňovou základňou, z toho: 608 135 306 765

Náklady uznateľné po úhrade, ktoré neboli uhradené 
do 31. 12. 2020 (provízie za sprostredkovanie, nájom,  
právne služby a iné)

296 597 207 565

Tvorba rezervy 305 497 99 200

IFRS 16 – rozdiel 6 041 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21

odložená daňová pohľadávka 127 708 64 421

Zaúčtovaná ako výnos/náklad* 63 288 54 185*

8. ostatný majetok 31. 12. 2020 31. 12. 2019

PBO – ostatné 13 904 14 957

NBO – krátkodobé – úroky z leasingu 11 211 0

NBO – dlhodobé – úroky z leasingu  14 823 0

spoLU  39 938 14 957

9. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Záväzky – Provízia za predaj PL 17 333 2 641

Dodávatelia 318 666 219 320

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 27 513 41 450

Zúčtovanie so zamestnancami 51 959 97 920

Nevyfakturované dodávky 24 803 10 249

Sociálny fond 14 075 18 216

Iné záväzky  0 0

spoLU  454 349 389 796

Všetky uvedené záväzky sú klasifikované ako krátkodobé. Spoločnosť nemá záväzky po lehote splatnosti.

10. Záväzok z leasingu 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Záväzok z leasingu  240 000 0

spoLU  240 000 0

Aplikácia IFRS16 sa týka prenájmu kancelárskych priestorov a parkovacích miest Spoločnosti. 

11. Záväzky z dlhových cenných papierov 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Záväzky z dlhových CP splatné do 1 roka 0 0

Záväzky z dlhových CP splatné nad 1 rok  17 159 033 9 804 216

spoLU  17 159 033 9 804 216

12. Daňové záväzky a daň z príjmov 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Daň z príjmov právnickej osoby 82 677 71 624

Daň z príjmov zo závislej činnosti 9 733 25 122

Daň z pridanej hodnoty  21 033 41 081

spoLU  113 443 137 827

názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Základ 
dane Daň Daň v % Základ 

dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 327 196 x x 271 900 x x

teoretická daň x 68 711 21 % x 57 099 21 %

Daňovo neuznané náklady 32 105 6 742 2 % 29 328 6 159 2 %

Výnosy nepodliehajúce dani       

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky       

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné 713 150 0,05 % -10 318 -2 167 -0,80 %

Spolu  75 603 23 %  61 091 22 %

Splatná daň z príjmov x 138 891 42 % x 115 276 42 %

Odložená daň z príjmov x -63 288 -19 % x -54 185 -20 %

Celková daň z príjmov x 75 603 23 % x 61 091 22 %

Daň z príjmov je podľa daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vo výške 138 891 eur.

Spolu predstavuje daň z príjmov Spoločnosti 138 891 eur, ktorá je znížená o zmenu odloženej daňovej pohľadávky 
v sume 63 288 eur.
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13. rezervy 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Rezervy zákonné  32 769 29 117

Rezervy ostatné  287 661 96 363

spoLU  320 430 125 480

pohyby rezerv na záväzky počas roka 2020

 1. 1. 2020 tvorba rozpustenie použitie 31. 12. 2020

Rezervy zákonné 29 117 32 769 0 29 117 32 769

Rezervy ostatné 96 363 287 661 0 96 363 287 661

spoLU 125 480 320 430 0 125 480 320 430

Spoločnosť k 31. 12. 2020 tvorila zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky a k nim prislúchajúce poistné v sume 
32 769 eur a rezervy na odmeny vo výške 287 661 eur.

14. Základné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. 12. 2020 bolo vo výške 1 992 000 eur. Pozostáva z 600 ks akcií, pričom nominálna 
hodnota jednej akcie je 3 320 eur.

15. Zákonný rezervný fond

Zákonný rezervný fond predstavuje povinný prídel, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku až do dosiahnutia 
výšky 20 % základného imania.

V bežnom období tvorila Spoločnosť zákonný rezervný fond vo výške 21 081 eur. Výška rezervného fondu spoločnosti 
je k 31. 12. 2020 vo výške 82 592 eur.

16. Zisk/strata v schvaľovacom konaní

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený nasledovne:

rozdelenie účtovného zisku 2019

Zisk za predchádzajúce obdobie 210 809

Do zákonného rezervného fondu 21 081

Do štatutárnych a ostatných fondov 0

Do neuhradenej straty minulých rokov 189 728

Rozdelenie zisku spoločníkom 0

Do nerozdeleného zisku 0

spoLU 210 809

17. Zisk/strata bežného účtovného obdobia

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 251 593 eur rozhodne valné zhromaždenie. 
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

návrh na rozdelenie účtovného zisku 2020

Zisk za bežné obdobie 251 593

Do zákonného rezervného fondu 25 159

Do štatutárnych a ostatných fondov 0

Do neuhradenej straty minulých rokov 9 659

Rozdelenie zisku spoločníkom 0

Do nerozdeleného zisku 216 775

spoLU 251 593

18. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Úroky z vkladov v bankách 3 498 8 047

spoLU 3 498 8 047

19. náklady na úroky a obdobné náklady 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Úroky z vkladov v bankách 3 717 10 812

Úroky z leasingu  14 045 0

spoLU  17 762 10 812

20. Výnosy z poplatkov a provízií 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Správa PF 265 509 213 951

Výnosy z poplatkov za upísanie a umiestnenie 505 602 135 000

Riadenie PF 282 197 544 807

Transakčné poplatky 1 168 341 1 170 959

Výkonnosť PF  30 291 59 686

spoLU  2 251 940 2 124 403



55

Výročná spráVa 2020
Across Private Investments, o.c.p., a.s.

21. náklady na poplatky a provízie 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Transakčné poplatky 39 548 50 136

Správa PF 48 081 37 705

Bankové poplatky  1 474 632

spoLU  89 103 88 473

22. čistý zisk / (strata) z obchodovania 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Čistý výnos z precenenia a obchodovania cenných papierov 536 198 181 193

Čistý výnos z devízových operácií  -2 401 1 122

spoLU 533 797 182 315

23. ostatné náklady 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Neuplatnená DPH 52 935 39 711

Ostatné náklady  38 276 48 935

spoLU 91 211 88 646

24. ostatné výnosy 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Iné prevádzkové výnosy 2 546 16 416

spoLU  2 546 16 416

25. Všeobecné prevádzkové náklady 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Náklady na mzdy 570 258 558 525

Zákonné sociálne poistenie 276 487 183 946

Finančné poradenstvo a služby 779 687 724 797

Nájomné 0 60 000

Cestovné 4 292 7 844

Náklady na inzerciu, reklamu 122 390 92 307

Spotreba materiálu 10 977 14 043

Náklady na reprezentáciu 30 773 28 506

Poštovné 740 311

Audit – overenie účtovnej závierky 4 000 4 300

Prevádzka motorových vozidiel 3 084 0

Tvorba SF 3 841 3 297

Správne poplatky 3 0

Ostatné nezaradené  68 779 56 889

spoLU  1 875 311 1 734 765

26. odpisy 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Drobný nehm. majetok 11 690 5 813

Ochranné známky 5 560 4 440

Dlhodobý drobný HM 1 521 852

Leasing  51 996 0

spoLU  70 767 11 105

27. Identifikácia a riadenie rizík

Spoločnosť sa pri svojej činnosti vystavovala trhovému riziku, definovanému ako možnosť straty na výnosoch 
a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nepriaznivých zmien trhových cien ovplyvňujúcich hodnotu finančného nástroja. 
Trhové riziko zahŕňa úrokové riziko, menové riziko a cenové riziko.

Operácie spojené s menovým rizikom boli charakterizované najmä obchodovaním s cennými papiermi znejúcimi 
na cudziu menu a vstupom do obchodných záväzkových vzťahov v cudzej mene, spojené s nepriaznivým pohybom 
výmenných kurzov cudzích mien. 

Úrokové riziko súvisí s možnosťou straty vyplývajúcej z pohybov úrokových mier. Vzhľadom k profilu aktív a pasív 
spoločnosti sa riziko úrokovej miery považuje za mierne. V  portfóliu cenných papierov spoločnosti prevládajú 
cenné papiere so splatnosťou na videnie a s pevnou (dohodnutou) úrokovou sadzbou. Úložky v bankách majú 
taktiež krátkodobú splatnosť. 

Cenové riziko vyplýva zo zmien v hodnote portfólií finančných nástrojov. Spoločnosť sa vystavuje cenovému riziku 
v  prípade obchodovania s  akciovými nástrojmi, možnosťou nepriaznivého alebo priaznivého vývoja ceny akcií 
v dôsledku zhoršenia alebo zlepšenia finančnej situácie emitenta akciového nástroja, a tak poklesu alebo zvýšeniu 
ceny určitého akciového nástroja. Spoločnosť neuzatvárala finančné deriváty na obchodovanie ani zabezpečovacie 
deriváty.

Iné druhy rizík

riziko likvidity spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z neschopnosti 
Spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát. Likvidita spoločnosti je 
kontrolovaná prostredníctvom denného sledovania zostatkovej splatnosti aktív a pasív. Vysoký podiel v  súvahe 
spoločnosti majú krátkodobé a likvidné položky.

prevádzkové riziko je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca 
z nedostatkov v  systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou 
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vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkov a  prevádzkových 
procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých finančných inštitúciách 
pri spracovaní transakcií. Zamestnanci spoločnosti sa riadia organizačným poriadkom a zodpovednosťami určenými 
v interných smerniciach. Spoločnosť aktualizuje interné smernice v súlade s platnou legislatívou.

28. transakcie so spriaznenými osobami

Podľa IAS 24 spriaznenou osobou je osoba spriaznená s jednotkou, ak:

1.  Osoba priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov kontroluje, alebo 
je kontrolovaná, alebo je pod spoločnou kontrolou jednotky (vrátane materských, dcérskych a  sesterských 
spoločností),

2.  Osoba je pridruženým podnikom jednotky,
3.  Osoba je spoločným podnikom, v ktorej je jednotka spoločníkom,
4.  Osoba je členom kľúčového riadiaceho personálu jednotky alebo jej materskej spoločnosti,
5.  Osoba je blízkym členom rodiny niektorého jednotlivca uvedeného v bode 1.- 4.,
6.  Osoba je jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo pod podstatným vplyvom, alebo v ktorej 

podstatné hlasovacie práva má, priamo alebo nepriamo, akýkoľvek jedinec uvedený v bode 4 alebo 5,
7.  Osoba je programom pôžitkov po skončení zamestnania pre zamestnancov jednotky alebo akejkoľvek jednotky, 

ktorá je spriaznenou osobou jednotky.

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou stranou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen na právnu formu. 
Prevažná väčšina uvedených transakcií bola realizovaná za komerčných podmienok, ktoré sa bežne uplatňujú pri 
transakciách medzi nezávislými, neprepojenými stranami. 

náklady a Výnosy 2020 2019

náklady spolu 100 572 118 489

Skupina 1 100 572 118 489

Výnosy spolu 943 495 361 116

Skupina 1 943 495 361 116

pohľadávky a Záväzky 2020 2019

pohľadávky spolu 11 908 804 8 898 641

Skupina 1 11 908 804 8 898 641

Záväzky spolu 3 174 2 464

Skupina 1 3 174 2 464

29. podsúvahové položky a podmienené záväzky

V podsúvahe Spoločnosť eviduje voľné peňažné prostriedky klientov.

V klientskom systéme AcrossIS sú finančné prostriedky v otvorených futuritných obchodoch evidované, ako keby 
obchod prebehol, v Amerike US broker eviduje len rozdiel medzi nákupnou hodnotou a trhovou cenou ku koncu 
mesiaca. Preto rozdiel v podsúvahovej evidencii je zreálnený úpravami údajov AcrossIS podľa stavu na cash účte 
u US Brokera.

K  31. 12. 2020 Spoločnosť evidovala na klientskych účtoch hotovosť v  hodnote 7 197 851 eur (k  31. 12. 2019: 
4 112 208 eur).

Zostatky na Klientskych 
účtoch

31. 12. 2020 
v pôvodnej 

mene
31. 12. 2020 

v EUr

31. 12. 2019 
v pôvodnej 

mene
31. 12. 2019 

v EUr

Klientsky účet – TABA EUR 4 144 862 4 144 862 2 333 584 2 333 584

Klientsky účet – TABA EUR 
– kolaterál 230 918 230 918 230 918 230 918

Klientsky účet – TABA CZK 1 291 993 49 234 544 893 21 446

Klientsky účet – TABA GBP 48 54 48 57

Klientsky účet – TABA USD 1 261 494 1 028 029 236 983 210 952

Klientsky účet – CSOB EUR 319 763 319 763 8 648 8 648

Klientsky účet – CSOB USD 117 95 172 153

Klientsky účet – KBC EUR 263 015 263 015 116 860 116 860

Klientsky účet – KBC CZK 106 040 4 041 312 021 12 280

Klientsky účet – KBC GBP 17 176 19 105 6 690 7 863

Klientsky účet – KBC CHF 6 577 6 089 296 273

Klientsky účet – KBC USD 473 645 385 987 145 277 129 319

Klientsky účet – KBC NOK 4 336 414 1 701 172

Klientsky účet – KBC CAD 11 7 11 7

Klientsky účet – KBC AUD 23 14 23 14

Klientsky účet – KBC HKD 56 778 5 968 33 126 3 787

Klientsky účet – RMS USD 478 664 390 077 334 949 298 157

Klientsky účet – RMS GBP 19 696 21 908 1 813 2 131

Klientsky účet – RMS EUR 323 298 323 298 734 524 734 524

Klientsky účet – RMS CAD 7 672 4 907 1 552 1 063

Klientsky účet – RMS HKD 623 65 0 0

spoLU  7 197 851  4 112 208
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správa cenných papierov

Spoločnosť spravuje k 31. 12. 2020 cenné papiere klientov v nasledovnej štruktúre a hodnote, ktoré nevykazuje 
v súvahe:

Druh cenného papiera 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Akcie 49 473 017 33 073 115

Dlhopisy 177 670 315 136 659 603

Zmenky 27 840 680 32 174 075

Opcie 0 4 970 161

Podielové listy 11 072 931 10 141 700

Forwardy 0 -3 012

Private Equity  2 537 500 1 028 216

spoLU  268 594 443 218 043 858

podmienený majetok a záväzky 

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok a záväzky z titulu daní. Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského 
daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány 
aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a  zanikne až potom, keď budú k  dispozícii právne 
precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. 

30.  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva.
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