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PRÍHOVOR  PREDSTAVENSTVA

Vážení partneri, akcionári, kolegyne 

a kolegovia, dámy a páni, priatelia,

rok 2021 opäť priniesol 

bezprecedentnú ekonomickú situáciu. 

Zažili sme pokračovanie pandémie 

COVID-19, pretrvávajúce problémy 

v dodávateľských reťazcoch, prudký 

rast cien energií a celkovo  stúpajúci 

trend inflácie. Významné centrálne 

banky začali postupne prehodnocovať 

a znižovať programy na stimuláciu 

ekonomiky, a naopak začali po dlhej 

dobe nízkych sadzieb oznamovať 

plány na ich zvyšovanie. Takáto 

situácia má, samozrejme, veľký 

dopad aj na slovenskú ekonomiku,  

firmy a obyvateľov. Preto sme aj v 

roku 2021 upriamili svoju energiu 

na pokračovanie a navyšovanie 

programov, ktoré tieto negatívne 

dôsledky zmierňujú. 

 Príkladom je program SIH antikorona 

záruka, prostredníctvom ktorého bolo 

ku koncu roku 2021  podporených už 

11 186 podnikov. Celkovo SIH poskytol 

záruku v objeme 756 mil.  eur, z čoho 

banky vytvorili portfólio  poskytnutých 

úverov v objeme 1,132 miliardy  eur. 

Tento príklad ukazuje ako používanie 

návratnej formy eurofondov  vytvára 

priestor prostriedky opätovne použiť 

a zároveň ich  napomáha  znásobiť 

pomocou participácie súkromného 

kapitálu.

V oblasti sociálnej ekonomiky sme 

pokračovali v projekte Dostupný 

Domov. Ide o spoločný podnik 

so Slovenskou sporiteľňou, ktorý 

poskytuje bývanie  rôznym 

znevýhodneným, zraniteľným alebo 

nízkopríjmovým skupinám. Za necelé 

dva roky existencie v neľahkom 

covidovom období zaznamenala 

spoločnosť úspešný rozvoj a do 

konca roka 2021 pomohla k bývaniu 

sedemdesiatim deviatim osobám, 

napríklad rodinám v krízových 

situáciách, ľudom bez domova, 

odchovancom detských domovov 

a ďalším. Dostupný Domov zároveň 

nadviazal spoluprácu s  trinástimi 

mimovládnymi organizáciami, 

ktoré v prípade potreby poskytujú 

nájomníkom aj podporu v podobe 

sociálnej služby.

Netradičným projektom bolo založenie 

spoločného podniku s mestom 

Bratislava na renováciu kúpeľov 

Grössling a ich rozšírenie o kultúrnu 

funkciu. Projekt ukazuje, že aj v oblasti  

kultúry sa dajú financovať zaujímavé 

projekty návratnou formou. 

Toto boli len niektoré z našich aktivít, 

o ďalších sa dozviete na nasledujúcich 

stranách. 

Už teraz je jasné, že rok 2022 bude 

opäť plný výziev, na ktoré sme s 

našim neveľkým, ale zato agilným 

tímom pripravení. Presne v takomto 

komplikovanom externom prostredí sa 

prejavuje význam a pridaná hodnota 

inštitúcií ako SIH, ktoré pomáhajú 

zapĺňať medzery vytvorené našim 

nedostatočne rozvinutým kapitálovým 

trhom a zároveň vedia rýchlo priniesť 

inštrumenty, ktoré reagujú na aktuálnu 

ekonomickú situáciu. 

Chceme poďakovať našim akcionárom 

a partnerom za podporu a dôveru, 

ktorú nám v tomto náročnom roku 

prejavovali. V neposlednom rade 

ďakujeme  kolegom za profesionalitu, 

kreativitu a obetavosť, ktorú dokazovali 

svojím pracovným nasadením počas 

celého roka.

Predstavenstvo  

Slovak Investment Holding

1



4

Ďakujeme Slovak Investment Holdingu a Slovenskej aliancii pre inovatívnu 
ekonomiku za dôveru a poskytnutie finančnej podpory pre výskum  

nášho revolučného produktu Aquaholder. Urobíme všetko preto,  
aby poskytnutá konvertibilná pôžička bola využitá čo najefektívnejšie  

a veríme, že dôveru a očakávania našich partnerov nesklameme. 

Ivo Krpelan, CEO PeWaS

Slovak Investment Holding uzavrel 
investíciu do spoločnosti PeWaS 
v rámci programu SIH antikorona 
kapitál. Partnermi tohto projektu sú 
tiež Slovenská aliancia pre inovatívnu 
ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvo 
financií SR.

Spoločnosť PeWaS pôsobí v oblasti 
inovatívnej chémie a v súčasnosti 
sa zameriava na dokončenie vývoja 
svojho revolučného produktu 
Aquaholder. Ten je určený na 
hydrostimulačné ošetrenie osiva 
na báze superabsorbentov. Ide o 
inovatívny produkt s globálnym 
potenciálom, ktorý je primárne určený 
pre poľnohospodárstvo.
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Ďakujeme Slovak Investment Holdingu za dôveru a poskytnutie 
konvertibilnej pôžičky pre ďalší vývoj našich interaktívnych 

digitálnych obrazoviek. Našou snahou teraz bude naplno využiť 
potenciál trhu a expandovať do nových segmentov. Pevne veríme, 

že sa nám tieto ambície aj vďaka podpore od SIH podarí naplniť. 

Darko Ban, CEO TapGestS

Marec

Slovak Investment Holding uzavrel 
investíciu do spoločnosti  TapGest  
v rámci programu SIH antikorona kapitál. 
Program prináša rozvojový kapitál pre 
inovatívne spoločnosti v čase pandémie 
COVID-19.

Prechod k digitalizácii a transformácia 
procesov do digitálnej formy sú 
badateľné aj v oblasti reklamného 
priemyslu. Spoločnosť TapGest pôsobí na 
trhu tzv. digital signage. Digital signage je 
moderná reklama v elektronickej podobe, 
či už ako interaktívna mapa, elektronický 
plagát, kiosk, informačná tabuľa alebo 
projekcia na veľkých obrazovkách. Je 
to ekologická a estetickejšia náhrada 
klasických tlačených reklamných 
materiálov, akými sú plagáty či billboardy.
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Konvertibilný úver od SIH je skvelá príležitosť pre získanie  
investície na rozvoj spoločnosti. Komunikácia a prístup zo  

strany SIH bol od začiatku na vysokej a profesionálnej úrovni.  
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto projektu.  
Verím, že investícia nám pomôže ešte výraznejšie  
zrýchliť rast spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

Stanislav Chlepko, CEO NEXINEO

V rámci programu SIH antikorona kapitál  
uzavrel Slovak Investment Holding  
investíciu do spoločnosti NEXINEO.
NEXINEO je slovenská technologická spoločnosť 
pôsobiaca v oblasti vývoja virtualizovaných 
počítačových riešení pre školy a veľké organizácie. 
Zariadenia NEXINEO využíva na Slovensku už viac 
ako 200 škôl a spoločnosť rýchlo expanduje v 
regióne V4 a cieli aj na ďalšie trhy Európskej únie.
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Konvertibilný úver od Slovak Investment Holding nám umožní 
akcelerovať transformáciu nášho riešenia do cloudu a podporí  

ďalší rozvoj spoločnosti. Veríme, že vďaka podpore  
od SIH-u sa nám podarí dosiahnuť naše ciele. 

Radoslav Tóth, CEO Streamstar

Máj

Slovenská technologická spoločnosť 
Streamstar zaoberajúca sa vývojom 
produktov pre produkciu a živý 
prenos videa získala od Slovak 
Investment Holding investíciu v 
rámci programu SIHAK. Ten prináša 
rozvojový kapitál pre inovatívne 
spoločnosti v čase pandémie 
COVID-19.
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Investícia SIH je pre nás veľmi nápomocná v tom, aby sme rastúci 
dopyt dokázali obslúžiť a ešte viac tak posilnili našu expanziu. 

Vážime si, že  štát je nám v tomto zámere partnerom.

Martin Basila, CEO SENSONEO

Slovak Investment Holding 
zainvestoval do inovatívnej 
spoločnosti SENSONEO v rámci 
programu SIH antikorona kapitál.
Spoločnosť Sensoneo vyvíja a 
poskytuje inovatívne riešenia pre 
správu odpadov, ktoré umožňujú 
mestám a spoločnostiam spravovať 
odpad efektívne a transparentne, 
zvyšovať ohľaduplnosť k životnému 
prostrediu i kvalitu života.
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Jún 

Objem poskytnutých úverov podnikom, ktoré sa 
ocitli v ťažkostiach v dôsledku pandémie COVID-19, 
zabezpečených „SIH antikorona zárukou“ (programy 
SIHAZ1, SIHAZ2a a SIHAZ2b) prekročil k 30.6.2021 
sumu 1 mld. eur (presne 1,044 mld. eur) a počet 
poskytnutých úverov dosiahol 10 487.

Antikorona záruka

Slovak Investment
Holding- SIH

SIH Antikorona  
záruka 1

Objem poskytnutých 
úverov (mil.€)

1 044,49 mil. EUR 10 487 podnikov

Počet podporených 
podnikov

SIH Antikorona  
záruka 2

- banková záruka
  (zodpovednosť      
  za časť rizík)

- úver s výhodnejšou     
  sadzbou
- odklad splátok až  
  na 12 mesiacov

Banky Podnikatelia

Porovnanie výziev

štart

pre koho

maximálna výška úveru

úrok

odmena za udržanie
zamestnanosti

zapojené banky

zdroj financovania

1. 3. 2020

malé a stredné podniky

1,2 mil. €

lacnejší o 50%

úroková dotácia
až 4% p.a.

Slovenská sporiteľňa
VÚB

BKS Bank
UniCredit Bank

Tatra banka
ČSOB

OTP Banka
Oberbank

eurofondy
eurofondy (záruka 2A)

a štátny rozpočet 
(záruka 2B)

1. 5. 2020

malé a stredné podniky

2 mil. €

max. 1,9% p.a.
(3,9% pre mikropodniky)

odpustenie poplatku za 
záruku

Slovenská sporiteľňa
VÚB

BKS Bank
UniCredit Bank

Tatra banka
ČSOB

OTP Banka
SZRB

J&T Banka
Oberbank

Nástroj Objem poskyt-
nutých úverov
(mil. EUR)

Počet úverov % nástroja z 
celkového objemu 
úverov SIHAZ

SIHAZ1 (EŠIF) 437,46 3 044 41,9%

SIHAZ2A (EŠIF) 204,00 3 304 19,5%

SIHAZ2B (ŠFA) 403,03 4 139 38,6%

Spolu SIHAZ 1 044,49 10 487 100,00%  
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Investícia SIH pomôže zlepšiť a optimalizovať niektoré z kľúčových 
technických celkov produktu a tak zlepšiť jeho užívateľský  

štandard a zvýšiť obchodný potenciál celej firmy.

Tomáš Žáček, zakladateľ a riaditeľ pre inovácie Ecocapsule

Slovak Investment Holding 
uzavrel investíciu do spoločnosti 
ECOCAPSULE v rámci programu SIH 
antikorona kapitál.

ECOCAPSULE je inteligentný a 
sebestačný „mikrodom“, ktorý využíva 
solárnu a veternú energiu. Vlastníkom 
umožňuje pobyt na odľahlých 
miestach mimo dosahu infraštruktúry. 
Produkt bol navrhnutý a vyvinutý 
od začiatku tak, aby bol sebestačný, 
praktický a funkčný v čo najvyššej 
možnej miere.
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Od partnerstva so Slovak Investment Holding si sľubujeme 
akceleráciu našich prorastových aktivít v oblasti produktu ako 
aj marketingovo-obchodnej činnosti. Investícia nám umožní 
v podstatne vyššej miere realizovať náš potenciál zvýšením 

prítomnosti na nových zahraničných trhoch.

Milan Novota, CEO Pygmalios.

Júl

V rámci programu podpory inovatívnych 
spoločností v čase nepriaznivých 
ekonomických dopadov v súvislosti 
s pandémiou zainvestoval SIH do 
spoločnosti PYGMALIOS.

PYGMALIOS je slovenská technologická 
spoločnosť vyvíjajúca riešenia v 
oblasti zbierania a vyhodnocovania 
zákazníckeho správania vo fyzických 
obchodných prevádzkach. Tieto 
riešenia majú za úlohu pomôcť 
prevádzkovateľom priestorov lepšie 
pochopiť nákupné tendencie zákazníkov 
a optimalizovať dizajn priestorov alebo 
zefektívniť prevádzkové procesy podľa 
návštevnosti predajní.
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V SIH kladieme dôraz na efektívne 
využívanie finančných prostriedkov. 
Preto nás teší, že sme mohli poskytnúť 
financovanie zamerané jednak na 
obnovu verejných budov ako aj 
na financovanie opatrení v oblasti 
zlepšenia energetickej efektívnosti 
podnikov. SIH za týmto účelom 
uzavrel so spoločnosťou e-DOME, 
ktorá je členom skupiny ESCO 
Slovensko, postupne dve investície 
formou úverovej zmluvy - prvú v júni, 
druhú v auguste 2021.
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Slovak Investment Holding považuje rozvoj trhu  
s energetickými službami za jednu z kľúčových  

oblastí potrebnú na dosiahnutie  
klimatických cieľov v rámci Slovenska.



Teším sa, že partnerom pre takýto projekt je práve SIH, ktorý na 
rozdiel od investorov z privátnej sféry sleduje aj iné ako komerčné 

parametre, ako je rozvoj kultúrnych inštitúcií v meste, ktoré  
sú pre mesto a jeho občanov nesmierne dôležité.

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava

November

Kúpele Grössling

Hlavné mesto Bratislava a Slovak 
Investment Holding (SIH) uzatvorili 
zmluvu, ktorou založili obchodnú 
spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať 
rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a 
mestskej knižnice Grössling. Hlavné 
mesto tak získalo partnera, ktorý 
čiastočne pomôže s financovaním, 
aby nebol zaťažený rozpočet mesta. 
Slovak Investment Holding poskytne 
investíciu vo výške 4,1 miliónov eur 
do základného imania novozaloženej 
mestskej obchodnej spoločnosti. 
Slovak Investment Holding ako správca 
fondu National Development Fund II. 
podporuje aktivity aj v oblasti kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu zo zdrojov 
Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov  v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu.
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Slovak Investment Holding poskytol úver spoločnosti 
Systeming na financovanie opatrení v oblasti 
zlepšenia energetickej efektívnosti podnikov 
a verejných budov. Spoločnosť Systeming má 
široké portfólio služieb. Špecializuje sa najmä na 
technologické celky, čisté priestory a energetickú 
efektívnosť. V rámci energetiky sa zameriava na 
optimalizáciu spotreby energie a dosiahnutie 
ekonomických benefitov vďaka energetickým 
úsporám.
Teší nás, že investícia SIH pomôže podporiť víziu 
spoločnosti Systeming: „Svet, v ktorom funguje 
moderná infraštruktúra s ohľadom na ekológiu je 
svet, ktorý si prajeme odovzdať ďalším generáciam“.
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Teší nás dôvera a podpora od Slovak Investment Holding, ktorá 
nám pomôže zvýšiť povedomie o Filmzie na našich kľúčových 

trhoch a umožní nám získať ďalšie zaujímavé filmové tituly, ktoré 
sú základom neustále rastúcej základne našich používateľov.

Matej Boďa, CEO Filmzie

Slovak Investment Holding uzavrel v závere 
roka 2021 poslednú investíciu v rámci 
programu SIHAK do inovatívnej spoločnosti 
FILMZIE.

Filmzie je slovenská technologická spoločnosť s 
vlastnou streamingovou platformou založenou 
na princípe bezplatného prehrávania filmov 
a seriálov so zobrazením reklamného obsahu, 
ktorého objem je však menší v porovnaní s 
klasickými komerčnými televíziami. Služba je 
dostupná na všetkých v súčasnosti využívaných 
zariadeniach – smart televízoroch, mobilných 
telefónoch, set-top boxoch alebo cez webové 

rozhranie. Filmzie sa zameriava predovšetkým 
na anglicky hovoriace trhy, kde po spustení 
služby vo Veľkej Británii spoločnosť v priebehu 
roku 2021 úspešne vstúpila aj na americký 
trh. Celosvetovo tak službu využívajú státisíce 
divákov, ktorým Filmzie prináša kombináciu 
známych titulov a nezávislej tvorby, čím sa 
odlišuje od ostatných streamingových služieb.
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Slovak Investment Holding implementuje finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom správy NDF II. Naše investičné aktivity realizujeme dvoma 
hlavnými spôsobmi:

Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov

AKÝM SPÔSOBOM INVESTUJEME

Finančné nástroje v oblastiach, v ktorých podporujeme relatívne vysoký počet projektov v relatívne nižších 
investičných objemoch, je ekonomicky efektívne realizovať pomocou finančných sprostredkovateľov, tzn. 
komerčných bánk, správcov kapitálových fondov, alebo iných finančných inštitúcií. Finanční sprostredko-
vatelia získajú finančné zdroje, ktoré následne poskytujú konečným prijímateľom za zvýhodnených podmie-
nok a v súlade s investičnou stratégiou. Jednotlivé investičné rozhodnutia finančných sprostredkovateľov sú 
nezávislé a SIH do nich žiadnym spôsobom nevstupuje. Finanční sprostredkovatelia sú vo väčšine prípadov 
povinní znásobiť celkový investičný objem finančných zdrojov tým, že jednotlivé investície spolufinancujú z 
vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov spoluinvestorov. SIH týmto spôsobom implementuje finančné nástroje vo 
väčšine svojich investičných oblastí.

A
N

N
U

A
L 

RE
PO

RT
  2

02
1

NATIONAL DEVELOPMENT  
FUND II. 3



Implementácia finančných nástrojov priamo, bez finančných sprostredkovateľov

AKÉ TYPY FINANČNÝCH NÁSTROJOV PONÚKAME1

Finančné nástroje v oblastiach, v ktorých podporujeme relatívne nízky počet projektov v relatívne vyšších ob-
jemoch, je ekonomicky efektívne implementovať priamo, bez finančných sprostredkovateľov. Tento investičný 
model v súlade s ex-ante analýzou EIB a investičnou stratégiou SIH-u využívame napríklad pri podpore infraš-
truktúrnych projektov, v prípade kapitálového alebo kvázikapitálového financovania pre inovatívne podniky a 
pri podpore energetickej efektívnosti budov. Doposiaľ sme týmto spôsobom podporili projekt D4/R7, úver pre 
ŽSR na projekt diagnostických vozidiel, viaceré vysoko inovatívne slovenské spoločnosti, ktorých mená alebo 
produkty rezonujú aj ďaleko za hranicami a viaceré spoločnosti, ktoré zvyšujú energetickú efektívnosť budov. 

Portfóliový úver so zdieľaným rizikom funguje nasledovne:
SIH poskytne úver komerčnej banke vybranej prostredníctvom verejného obstarávania. Banka následne vytvorí 
portfólio úverov pre konečných prijímateľov (napríklad MSP, správcov bytových domov, sociálne podniky, atď.), 
ktoré sú financované čiastočne zo zdrojov SIH-u a čiastočne vlastnými zdrojmi banky. SIH a banka spolu pro-
porčne zdieľajú riziko prípadných zlyhaní z novovytvoreného portfólia úverov. Po splatení úverov konečnými 
prijímateľmi sa finančné zdroje vracajú SIH-u, ktorý ich následne môže využiť na podporu nových projektov v 
tej istej investičnej oblasti.

1 Popísané typy finančných nástrojov slúžia pre ilustráciu. SIH implementuje vysoký počet finančných nástrojov v rôznych investičných oblastiach a jednotlivé nástroje sa preto 

môžu od ilustračných príkladov líšiť.
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Portfóliová záruka prvej straty funguje nasledovne:

SIH poskytuje portfóliovú záruku na krytie strát v prospech komerčných bánk  vykonávajúcich činnosť v Slovenskej 
republike. Banka vytvára portfólio úverov pre konečných prijímateľov (napríklad MSP, bytové domy, sociálne podni-
ky, atď.), ktoré sú financované výlučne z vlastných zdrojov banky. SIH následne prepláca banke konkrétnu časť straty 
z každého zlyhaného úveru (tzv. výška krytia na zlyhaný úver), a to do momentu, kedy objem zlyhaných úverov 
neprekročí konkrétnu maximálnu úroveň v rámci portfólia novovytvorených úverov (tzv. výška limitu ručenia na 
portfólio). Časť záruky, ktorá ku koncu investičného obdobia nebola využitá na krytie strát banky, môže byť opätovne 
využitá na podporu nových úverov, príp. projektov v tej istej investičnej oblasti. Ilustračný príklad nastavenia banko-
vej záruky (pomer výšky rizika znášaného bankou a rizika znášaného NDF II. sa líši v závislosti od podmienok zmlúv s 
jednotlivými bankami a konkrétneho finančného nástroja):

Výška krytia za individuálny 
zlyhaný úver 70 %

Výška limitu 
ručenia 

za časť portfólia 
10 %

Riziko z portfólia úverov 
kryté vlastnými zdrojmi banky

Riziko z portfólia úverov 
kryté zárukou SIHu
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Kapitálové financovanie funguje nasledovne:

SIH poskytuje kapitálové financovanie buď prostredníctvom externých správcov fondov alebo priamym spôsobom. 
Správca fondu (alebo v prípade priameho investovania SIH) vytvorí portfólio kapitálových investícií na úrovni ko-
nečných prijímateľov (napríklad inovatívne MSP, podniky v oblasti odpadového hospodárstva, atď.). Investície majú 
formu kapitálového alebo kvázi-kapitálového financovania. Investíciou správca fondu (resp. SIH) obstaráva podiel na 
majetku predmetného cieľového podniku. Po zhodnotení investície správca fondu (alebo SIH) vystúpi z predmetnej 
investície a svoj podiel v spoločnosti predáva ďalšiemu investorovi. Takto využité zdroje sa vracajú SIH-u, ktorý ich 
môže opätovne využiť na podporu nových projektov v tej istej investičnej oblasti.

Schéma kapitálového financovania  
prostredníctvom správcov fondov:

Schéma kapitálového financovania  
priamo zo zdrojov NDF II:

NDF II. NDF II.

Investičný fond

Podnik

Podnik

Súkromný investor

Správca fondu Súkromný investor

Majoritný kapitálový fond Kapitálový vklad NDF II.Kapitálový vklad za 
účelom zladenia záujmov 
+ správa inv. fondu

Kapitálový vklad súkromného spo-
luinvestora (zväčša 50% podielu  
k zdrojom NDF II., minimálne však 
30% podielu k zdrojom NDF II.)

Kapitálová / kvázikapitálová
investícia

Investícia súkromného
investora

* Poznámka: V prípade nástroja na podporu začínajúcich podnikateľov je investícia 

  zo strany súkromného spoluinvestora voliteľná
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SIH pri správe NDF II. v uplynulom roku 2021 zaznamenal pokrok v implementácií finančných nástrojov: ku koncu 
roka 2021 sme preinvestovali vyše 85,3 % všetkých disponibilných a zazmluvnených zdrojov v správe NDF II.  V pred-
chádzajúcom roku tento indikátor predstavoval hodnotu 82,1 %. Ďalšie alokácie na finančné nástroje vo výške 8,0 % 
disponibilných zdrojov NDF II. boli ku koncu roku 2021 v pokročilej fáze investovania.  Celkovo 93,3%  disponibilných 
zdrojov v správe NDF II. bolo ku koncu roka 2021 preinvestovaných alebo v pokročilej fáze investovania.

POKRAČOVANIE V RASTE INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1 Preinvestovaním sa v tomto kontexte myslí investícia na úroveň konečného prijímateľa v prípade našich priamych investícií, alebo investícia na úroveň finančného sprostredkovate-

ľa v prípade nepriamych investícií. Disponibilnými zdrojmi sa v tomto kontexte myslia finančné zdroje, ktoré bol SIH/NDF II. v roku 2020 oprávnený implementovať
2 Pod pokročilou fázou investovania sa v tomto kontexte myslí, že dané prostriedky sú tesne pred uzavretím zmluvy o financovaní, prípadne, že prebieha verejné obstarávanie na ich 

správu.
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Vývoj čerpania v čase

2017 2020 202120192018

900

1 000

1 100

1 200

34,8

33,8

517,5

195,2

942,9 964,3

483,7

42,5

428,1

581,2

102,7

427,5

205,6
165,7

422,3

Preinvestované

Zazmluvnené prostriedky

Vyplatené prostriedky na

úrovni konečného prijímateľa

M
ili

ón
y 

EU
R



22

PRIAME INVESTÍCIE (uskutočnené v roku 2021)
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Cieľová spoločnosť: P e W a S
Sektor: agrochemický priemysel
Inovatívny produkt: Aquaholder určený na hydrostimulačné ošetrenie osiva na báze polymérov, 
ktoré sú schopné absorbovať 100 až 500 násobok vody v pomere k svojej hmotnosti. 
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: január 2021

Cieľová spoločnosť: TapGest
Sektor: digital signage (reklamný priemysel)
Inovatívny produkt: platforma umožňujúca klientom zdieľať realtime marketingové kampane na 
existujúcej sieti interaktívnych obrazoviek 
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: marec 2021

Cieľová spoločnosť: Streamstar
Sektor: produkcia a live streaming
Inovatívny produkt: zariadenia umožňujúce komplexné riadenie športových prenosov
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: apríl 2021

Innovative chemistry since 1992
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Cieľová spoločnosť: NEXINEO
Sektor: IT 
Inovatívny produkt: Zobrazovacie jednotky
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: apríl 2021

Cieľová spoločnosť: e-DOME
Sektor: Energetika / Energetické služby
Inovatívny produkt: Finančný produkt zabezpečujúci rozvoj trhu s energetickými službami zameraný 
na financovanie ESCO spoločností.
Forma investície: priamy úver
Termín investície: jún 2021, august 2021

Cieľová spoločnosť: SENSONEO
Sektor: odpadové hospodárstvo
Inovatívny produkt: riešenia pre efektívnu správu odpadov
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: jún 2021
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PRIAME INVESTÍCIE (uskutočnené v roku 2021)
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Cieľová spoločnosť: Ecocapsule
Sektor: mobilné domy 
Inovatívny produkt: inteligentný a sebestačný dizajnový „mikrodom“
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: júl 2021

Cieľová spoločnosť: Pygmalios
Sektor: Data analytics
Inovatívny produkt: cloudové riešenia na zhromažďovanie, monitorovanie,  a vyhodnocovanie dát 
týkajúcich sa návštevníkov verejných komerčných priestorov
Forma investície: konvertibilný  úver
Termín investície: júl 2021

NATIONAL DEVELOPMENT  
FUND II.



A
N

N
U

A
L 

RE
PO

RT
  2

02
1

25

Cieľová spoločnosť: Systeming
Sektor: Energetika / Energetické služby
Inovatívny produkt: Finančný produkt zabezpečujúci rozvoj trhu s energetickými službami zameraný 
na financovanie ESCO spoločností.
Forma investície: priamy úver
Termín investície: december 2021

Cieľová spoločnosť: MKK Grössling
Sektor: kultúrny a kreatívny priemysel 
Inovatívny produkt: Unikátne spojenie mestských kúpeľov, mestskej knižnice, parku a kaviarne v 
rámci národnej kultúrnej pamiatky, ktorá tak prispeje k stimulácii podpory udržateľnej zamestnanosti 
a tvorbe pracovných miest v tomto sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre 
rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
Forma investície: konvertibilný úver
Investičný partner: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Termín investície: november 2021

Cieľová spoločnosť: Filmzie
Sektor: Media & Entertainment (streaming) 
Inovatívny produkt: online platforma zameranú na poskytovanie bezplatného prístupu k audio-
vizuálnym titulom formou streamingu
Forma investície: konvertibilný úver
Termín investície: december 2021
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SIH POMÁHA V ČASE KRÍZY

SIH ANTIKORONA ZÁRUKA - program finančnej pomoci podnikom v čase koronakrízy  

V začiatkoch pandémie COVID-19 pripravil Slovak Investment Holding finančný nástroj SIH antikorona záruka 
na podporu malých a stredných podnikov s cieľom podporiť ich prevádzkové potreby počas pandémie korona-
vírusu. Zvýhodnené preklenovacie úvery sú poskytované prostredníctvom bánk pôsobiacich v SR. Prvé zmluvy 
s bankami zapojenými do implementácie nástroja boli podpísané v apríli 2020. Do programu SIH antikorona 
záruka 1 (SIHAZ 1) je zapojených nasledujúcich 8 bánk: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej 
republike, Slovenská sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej ban-
ky, Československá obchodná banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Tatra banka, 
a.s. a BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Finančný nástroj zahŕňa aj prvok úrokovej dotácie do výšky 
4 % p.a., ktorá bude priznaná klientovi, ak klient zachová v sledovanom období úroveň zamestnanosti. Do konca 
roka 2021 bolo prostredníctvom SIHAZ 1 poskytnutých 3 727 úverov v celkovom objeme 516,7 mil. eur. 

V nadväznosti na SIHAZ1 pripravil SIH druhý, tentokrát však dočasný finančný nástroj SIH antikorona záruka 2, 
riadiaci sa dočasným rámcom štátnej pomoci pre opatrenia proti pandémii COVID-19.  Do tohto nástroja bolo 
zapojených nasledujúcich 11 bánk: Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Slovenská záručná a rozvojová 
banka, a. s., Československá obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej 
banky v SR, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Poštová banka, a.s. a J & T BANKA, 
a.s., pobočka zahraničnej banky. SIHAZ 2 je financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraš-
truktúra (OPII) ako aj zo zdrojov štátnych finančných aktív. Prostredníctvom SIHAZ 2, financovaného zo zdrojov 
OPII, bolo do konca roku 2021 poskytnutých 3 304 úverov v celkovom objeme 204 mil. eur. Prostredníctvom 
SIHAZ 2, financovaného zo štátnych finančných aktív, bolo do konca roku 2021 poskytnutých 4 140 úverov v 
celkovej výške 402,8 mil. eur. Celkový objem úverov poskytnutých prostredníctvom nástrojov SIH antikorona 
záruka dosiahol ku koncu roku 2021 1,1 mld. eur.

Vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany klientov bánk o nástroj SIHAZ 1, plánuje SIH pristúpiť počas roka 2022 
k navýšeniu zdrojov a k predĺženiu obdobia implementácie tohto nástroja tak, aby klienti získali zvýhodnené 
financovanie aj počas roka 2022 a 2023.
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SIH ANTIKORONA KAPITÁL

Jednou z reakcií SIH na ekonomické dopady pandémie COVID-19 bol aj program SIH antikorona kapitál  
(„SIHAK“), ktorý sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Slovenskou asociáciou pre inovatívnu 
ekonomiku (SAPIE). SIHAK predstavuje konvertibilné úvery určené primárne inovatívnym spoločnostiam, ktoré 
sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu. Tieto spoločnosti zvyčajne nespĺňajú podmienky na získanie 
tradičného úverového financovania z dôvodu nedostatočnej ziskovosti, ktorá je dôsledkom ich rastovej fázy 
a súvisiacich prevádzkových investícií do vývoja a implementácie produktov a služieb. Pandémia COVID-19 
okrem priameho postihu firiem výpadkom príjmov spôsobila aj neistotu na finančných trhoch, ktorá vážne 
zasiahla európsky trh s rizikovým kapitálom a viedla k rušeniu alebo odloženiu investícií. Práve tieto investície 
sú však potrebné pre rozvoj inovatívnych spoločností, postupný prechod na znalostnú ekonomiku a podporu 
konkurencieschopnosti SR a Európy v dlhodobom horizonte.

SIHAK vychádza z Dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 
nákazou COVID-19, ktorý zverejnila Európska Komisia.

Z pôvodne 12 schválených spoločností SIH k 31.12.2021 zainvestoval prostredníctvom konvertibilných úverov 
do 8 cieľových inovatívnych spoločností v rozmedzí 200 tis. až 645 tis. eur v závislosti od splnení požadovaných 
kritérií. Celková alokácia finančných prostriedkov pre tieto spoločnosti činila takmer 4 mil. eur, maximálna splat-
nosť poskytnutých úverov je 36 mesiacov.  Portfólio zafinancovaných spoločností predstavuje široké spektrum 
rastových odvetví ako napríklad smart waste management, alebo data analytics. Zámerom takýchto investícií 
je predovšetkým podpora tvorby know-how a z toho vyplývajúca transformácia na znalostnú ekonomiku. 
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NAŠE FINANČNÉ ZDROJE A INVESTIČNÉ OBLASTI 

Objem zdrojov NDF II. podľa operačných programov (v mil. EUR)
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Rozdelenie zdrojov NDF II. podľa oblastí v roku 2021 (mil. EUR)
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Operačný program  
Integrovaná infraštruktúra

Nástroj / Oblasť Informácie

Projekt D4R7
Alokácia NDF II. na projekt: 28M EUR

Projekt ŽSR - Diagnostické vozidlá
Alokácia NDF II. na projekt: 30M EUR 

Projekt ŽSR – ŽST Košice
Alokácia NDF II. na projekt: 12,7M EUR

Ďalšie oblasti

- Podriadený úver na výstavbu diaľničného obchvatu Bratislavy
- Investícia zrealizovaná, prebieha monitorovanie projektu

- Úver pre ŽSR na nákup dvoch diagnostických vozidiel 
Zainvestovaných 30M EUR zo strany NDF II.

- Úver pre ŽSR na rekonštrukciu nástupíšť ŽST Košice 
- Na vyžiadanie ŽSR predložil SIH ponuku

- SIH v spolupráci s MDV skúma ďalšie možnosti využitia 
finančných nástrojov, napr. v elektromobilite a alternatívnych 
palivách, intermodálnych termináloch, železničnej a cestnej 
infraštruktúre

IMPLEMENTÁCIA PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV

Časť dopravná infraštruktúra
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Operačný program  
Integrovaná infraštruktúra

Nástroj / Oblasť Informácie

PRSL
(Portfolio Risk Sharing Loan)
Alokácia NDF II. na nástroj: 24,2M EUR

FLPG
(First Loss Portfolio Guarantee)
Alokácia NDF II. na nástroj: 12,1M

FLPG_VVI
(First Loss Portfolio Guarantee)
Alokácia NDF II. na nástroj: 8,6M EUR

SIHAZ 1
(SIH antikorona záruka 1)
Alokácia NDF II. na nástroj:: 325,3M EUR

SIHAZ 2A
(SIH antikorona záruka 2A)
Alokácia NDF II. na nástroj: 183,6M EUR

SIHAZ 2B
(SIH antikorona záruka 2B)
Alokácia na nástroj: 362,5M EUR

- Úverový finančný nástroj na podporu MSP
- Zmluvná strana: SZRB
- Poskytnutých 85 úverov vo výške 23,5M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP
- Zmluvná strana: UCB
- Poskytnutých 95 úverov vo výške 40,8M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP v oblasti výskumu, 
vývoja a inovácií

- Zmluvné strany: SLSP; VÚB
- Poskytnutých 15 úverov vo výške 8,3M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP ovplyvnených  
pandémiou COVID-19

- Zmluvné strany: SLSP; BKS; VÚB; UCB; Oberbank; ČSOB ; OTP; TB
- Poskytnutých 3 727 úverov podnikom vo výške: 516,7M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP ovplyvnených  
pandémiou COVID-19

- Zmluvné strany: VÚB; SLSP; TB; ČSOB; SZRB; BKS; UCB; OTP ; 
Poštová banka; J&T; Oberbank

- Poskytnutých 3 304 úverov vo výške 204,0M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP ovplyvnených  
pandémiou COVID-19

- Zmluvné strany: VÚB;SLSP;TB;ČSOB; SZRB; BKS;UCB; OTP; 
Poštová banka; J&T;Oberbank

- Poskytnutých 4 140 úverov vo výške 402,8M EUR

Časť podpora malých a stredných podnikov
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Operačný program  
Integrovaná infraštruktúra

Nástroj / Oblasť Informácie

Fondy na podporu začínajúcich  
podnikov
Alokácia NDF II. na nástroj: 68,08M EUR

Priame investície
Alokácia NDF II. na projekty: 64,08 M 
EUR

- Ekvitný finančný nástroj na podporu začínajúcich podnikov
- Zmluvné strany (správcovia fondov): Vision Ventures,  

CB Investment Management, Zero Gravity Capital
- Zazmluvnených 50 investícií vo výške 28,75M EUR z fondov  

+ dodatočných 9,73M EUR súkromného kapitálu

- Ekvitné a kváziekvitné investície realizované priamo NDF II.
- Celkom zazmluvnených 30,6M EUR, vyčerpaných 28,9M EUR
- Zrealizované investície do 10 spoločností v celkovej sume  

26,7 M EUR
 Boataround – 0,47M EUR; Aeromobil – 3,1M EUR;  

GA Drilling – 4,6M EUR; Greenway – 5,0M EUR, KOOR – 2,0M 
EUR; QRES – 1,9M EUR; Enstra – 2,8M EUR; OMNIA KLF – 2,8M 
EUR; GymBeam – 2M EUR; GA Holding – 2M EUR

- Nástroj SIHAK – investície formou konvertibilných úverov, 
celkovo bolo podporených 8 spoločností v celkovej výške  
4M EUR

 

IMPLEMENTÁCIA PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV
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Integrovaný regionálny
Operačný program  

Nástroj / Oblasť Informácie

PRSL_EE1
(Portfolio Risk Sharing Loan)
Alokácia NDF II. na nástroj: 5,9M EUR

PRSL_EE2
(Portfolio Risk Sharing Loan)
Alokácia NDF II. na nástroj: 39,8M EUR

Kultúrny a kreatívny priemysel
Alokácia NDF II. na nástroj: 6,5M EUR

- Úverový finančný nástroj na podporu energetickej  
hospodárnosti bytových domov

- Zmluvná strana: OTP
- Poskytnuté 2 úvery vo výške 394,6 tis. EUR

- Úverový finančný nástroj na podporu energetickej  
hospodárnosti bytových domov

- Zmluvná strana: SLSP
- Poskytnutých 33 úverov vo výške 9,6M EUR

- Podpora projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
realizovaná priamo NDF II.

- Na základe aktualizácie ex-ante analýzy v oblasti KKP bolo  
identifikovaných viacero projektov,

- SIH podpísal zmluvu o investícií do rekonštrukcie Kúpelov 
Grössling  4,1M EUR

- V riešení je projekt Múzea literatúry Revúca, s možnou  
investíciou do výšky 4,1M, resp. 2,4M EUR
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Operačný program  
Kvalita životného prostredia

Nástroj / Oblasť Informácie

Fondy na podporu odpadového 
hospodárstva a obnoviteľných zdrojov 
energie
Alokácia NDF II. na nástroj: 62,37M EUR 
OH + 5,47M EUR OZE

Energetická hospodárnosť verejných 
budov
Alokácia NDF II. na nástroj: 41,7M EUR

Energetická hospodárnosť MSP
Alokácia NDF II. na nástroj: 21,8M EUR

- Ekvitný finančný nástroj na podporu projektov odpadového 
hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie

- Zmluvné strany (správcovia fondov): Wasteland, CEE, IPM.
- V oblasti odpadového hospodárstva zazmluvnených  

12 investícií vo výške 38,26M EUR z prostriedkov fondov  
+ dodatočných 25,4M EUR súkromného kapitálu

- V oblasti OZE zazmluvnená 1 investícia vo výške 2,8M EUR  
z prostriedkov fondov + dodatočných 1,2M EUR súkromného 
kapitálu

- SIH v rokoch 2019 až 2021 v spolupráci s EIB realizoval projekt 
technickej asistencie pre mestá/samosprávy na prípravu  
projektov formou GES

- Dlhodobý úver na obnovu verejných budov k 12/21 poskyt-
nutý v sume 10,0M EUR poskytovateľovi garantovaných ener-
getických služieb KOOR, v sume 10,0M EUR poskytovateľovi 
garantovaných energetických služieb eDome (skupina SPP/
ČEZ) a v sume 3,0M EUR spoločnosti Systeming.

- Dlhodobý úver na energetickú hospodárnosť podnikov  
k 12/21 poskytnutý poskytovateľovi garantovaných  
energetických služieb KOOR  v sume 5,0M EUR a spoločnosti 
Systeming vo výške 2,0 MEUR.

- Momentálne prebieha diskusia s ďalšími poskytovateľmi 
energetických služieb s relatívne vysokou pravdepodobnosťou 
zazmluvnenia.

IMPLEMENTÁCIA PODĽA OPERAČNÝCH PROGRAMOV
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Operačný program  
Ľudské zdroje

Nástroj / Oblasť Informácie

FLPG_SE
Alokácia NDF II. na nástroj: 7,31M EUR

Priama investícia do oblasti sociálneho 
bývania
Alokácia NDF II. na nástroj: 25M EUR

PRSL_SE
Alokácia NDF II. na nástroj: 10,16M EUR

Fondy na podporu podnikov v priestore 
sociálnej ekonomiky
Alokácia NDF II. na nástroj: 22,6M EUR

- Záručný finančný nástroj na podporu MSP v oblasti sociálnej 
ekonomiky

- Zmluvné strany: Slovenská sporiteľňa, a. s. a Towarzystwo  
Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych SA (TISE)

- Poskytnutých 6 úverov vo výške 7,7M EUR

- Spoločný podnik Dostupný Domov, j. s. a., partneri SLSP  
a Nadácia SLSP

- Do konca Q4 2021 dosiahlo čerpanie 11,73M EUR zdrojov NDF II.

- Úverový finančný nástroj na podporu sociálnych podnikov  
a sociálneho bývania

- Prvé úvery budú poskytnuté v roku 2022

- Ekvitný finančný nástroj na podporu podnikov v priestore  
sociálnej ekonomiky

- Zmluvné strany (správcovia fondov): CB ESPRI Impact One, s.r.o. 
a Sociálni Inovátori Impact Capital, s.r.o.

- Prebieha zakladanie fondov
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OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

OP Výskum a vývoj

OP Bratislavský kraj

Výška zdrojov NDF I. podľa operačných programov (mil. EUR)

23,3 93,0

3,2

Hlavnou úlohou SIH-u pri správe spoločnosti NDF I. je manažment portfólia investícií financovaných 
v rámci programu JEREMIE zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013, cieľom 
programu bola podpora MSP. Finančné zdroje na tento investičný program pochádzali od riadiacich 
orgánov spravujúcich Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program 
Výskum a vývoj a Operačný program Bratislavský kraj. Konečná výška zdrojov je znázornená v grafe nižšie.
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Portfólio finančných zdrojov zazmluvnených v NDF I.  na konci investičného obdobia (k 31.10.2016) je 
znázornené v grafe nižšie. Na kapitálové financovanie MSP bolo vyčlenených takmer 23 mil. eur a ich 
implementáciu realizovali správcovia fondov Limerock Fund Manager a Neulogy Ventures. Vyše 41 mil. eur 
sa použilo na finančný nástroj portfóliovej záruky prvej straty (FLPG – First Loss Portfolio Guarantee), ktorú 
implementovali banky Slovenská sporiteľňa, Slovenská záručná a rozvojová banka, Tatra banka a UniCredit 
Bank, zatiaľ čo 43,4 mil. eur sa použilo na portfóliový úver so zdieľaným rizikom (PRSL – Portfolio Risk Sharing 
Loan) prostredníctvom finančných sprostredkovateľov OTP Banka Slovensko, Sberbank Slovensko (v súčasnosti 
Prima banka Slovensko), Slovenská záručná a rozvojová banka a Tatra banka. Finančných sprostredkovateľov 
vybral pôvodný správca NDF I. – Európsky investičný fond.

Rozdelenie investícií NDF I. podľa finančných sprostredkovateľov a nástrojov 
(stav ku koncu investičného obdobia)
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V roku 2021 boli  zo zdrojov zazmluvnených v NDF I. zaznamenané reflows (navrátené prostriedky). Z nástroja 
portfóliového úveru zo zdieľaným rizikom (PRSL) sa vrátilo 2,997 mil. eur. Z nástroja určeného na portfóliovú 
záruku prvej straty (FLPG) sa vrátila v roku 2021 suma 0,465 mil. eur. Z nástroja určeného na rizikový kapitál 
správca v súvislosti s investíciou vrátil zdroje vo výške 1,183 mil. eur. Časť z  celkových navrátivších zdrojov, 
konkrétne 5 mil. eur, bola zmluvne alokovaná na investíciu do VFF, z ktorej bolo počas roku 2021 do VFF 
načerpaných približne 982 tis. eur. 

M
ili

ón
y 

EU
R

M
ili

ón
y 

EU
R

4,9

3,4

9,7
PRSL

FLPG

Seed & Venture Capital

(stav ku koncu investičného obdobia)

Jednou z hlavných výhod finančných nástrojov je ich pákový (tzv. leverage) efekt. To znamená, že každé 
euro verejných zdrojov alokovaných na investíciu dokáže pritiahnuť dodatočné súkromné finančné zdroje, 
a týmto spôsobom znásobiť celkový objem investície pre konečných príjemcov. V prípade NDF I. sa zo 119,5 
mil. eur verejných zdrojov v správe SIH-u podarilo vytvoriť portfólio úverových a kapitálových investícií 
v celkovom objeme až 331,2 mil. eur. Tento pomer považujeme za výborný príklad efektívneho využitia 
verejných investičných zdrojov.

Zdroje poskytnuté finančným spotredkovateľom

Celkový objem úverov a investícií

Pákový efekt NDF I. (stav ku koncu investičného obdobia)
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Nakoľko v čase vytvárania programu JEREMIE neexistovali na Slovensku orgány spôsobilé riadiť finančné 
nástroje, správa NDF I. bola pôvodne pridelená Európskemu investičnému fondu. Po vytvorení SIH-u 
prešla správa NDF I. k 1.1.2016 pod našu spoločnosť a správnosť tohto kroku sa, okrem iného, ukázala aj vo 
výraznom zintenzívnení investičnej činnosti. Len počas prvých 10 mesiacov správy NDF I. sa SIH-u podarilo 
viac než zdvojnásobiť objem investícií, a tým pádom minimalizovať objem nevyčerpaných a prepadnutých 
štrukturálnych fondov.
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Správcovské aktivity NDF I. sa po ukončení investičného obdobia zamerali na riadenie a spravovanie por-
tfólia investícií. Dôležitou post-investičnou aktivitou NDF I.  a zároveň demonštráciou jednej z najväčších 
výhod finančných nástrojov (oproti grantovým a dotačným schémam) je znovuinvestovanie vrátených 
zdrojov. Nakoľko finančné nástroje sú návratné, po ich splatení sa tie isté zdroje využívajú na nové investí-
cie. SIH pri správe NDF I. doteraz zrealizoval alebo pripravil nasledovné investície, ktoré sú financované z 
navrátených zdrojov (reflows):

Investícia:  Central European Fund of Funds (CEFoF)
Správca:  Európsky investičný fond
Ko-investori:  česká rozvojová banka ČMZRB, Európsky investičný fond, maďarská rozvojová  
 banka MFB, Medzinárodná investičná banka, rakúska rozvojová banka OeEB,  
 slovinský podnikateľský fond SEF
Investičná stratégia:  kapitálové financovanie pre správcov fondov v strednej Európe
Investičný cieľ:  kapitálové financovanie pre MSP a pre malé mid-caps v strednej Európe
Stav:  prebieha investičná činnosť
Hlavné aktivity SIH/NDF I. v roku 2021:  
 prevod investičných zdrojov do CEFoF (tzv. draw-downs), monitorovanie  
 investičných aktivít CEFoF, účasť na stretnutiach dozornej rady

Investícia:  Venture to Future Fund (VFF)
Správca:  Slovak Asset Management
Ko-investori:  Ministerstvo financií SR, NDF I., Európska investičná banka a SAM 
Investičná stratégia:  kapitálové financovanie pre podniky v rastovej fáze (tzv. venture capital financing) 
Investičný cieľ:  slovenské MSP so silným inovačným alebo technologickým elementom
Stav:  prebieha investičná činnosť
Hlavné aktivity SIH/NDF I. v roku 2021: 
 prevod investičných zdrojov do VFF (tzv. draw-downs), monitorovanie  
 investičných aktivít VFF 

NATIONAL DEVELOPMENT FUND I.  
– FINANČNÉ NÁSTROJE PRE  
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 – 2013
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Investícia do VFF je v objeme 40,4 mil. EUR, z čoho:
  25 mil. EUR poskytuje Ministerstvo financií SR prostredníctvom štátnych finančných aktív
  5 mil. EUR NDF I. z recyklovaných prostriedkov JEREMIE (NDF I.)
  10 mil. EUR Európska investičná banka (EIB)
  0,4 mil. EUR Slovak Asset Management (SAM) z vlastných zdrojov

Ako bolo spomenuté vyššie, v reakcii na začínajúcu pandémiu koronavírusu v marci 2020 pripravil SIH po 
programe SIH antikorona záruka 1 aj finančný nástroj SIH antikorona záruka 2, pozostávajúcej z programov 
SIHAZ 2a a SIHAZ 2b. NDF I. sa stal administrátorom druhého z týchto dvoch programov. SIHAZ 2b pozostáva 
podobne ako jeho „dvojička“ zo záruk pre slovenské banky, ktorými NDF I. na seba preberá od bánk 90 % časti 
úverového rizika z nových úverov. Cieľom nástroja je napomôcť malým a stredným podnikom (MSP) a veľkým 
podnikom preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou popri udržaní zamestnanosti. Finančný 
nástroj je financovaný zo zdrojov štátnych finančných aktív.

Podobne ako v prípade SIHAZ 2a bolo v priebehu roka 2020 v rámci tohto programu zazmluvnených 11 
slovenských bank, ktoré k 31.12.2021 dovedna podporili 4 051 firiem v objeme schválených úverov vo výške 
402,8 mil. eur, z čoho načerpaných bolo do konca roka 2021 takmer 392,6 mil. eur. Podrobnejšie informácie o 
spoločných črtách oboch programov SIHAZ 2a a 2b sú uvedené v časti  3.
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Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. (ďalej „SAM“), 100-percentná dcérska spoločnosť SIH,  získala v 
roku 2018 povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov od Národnej banky 
Slovenska. Predmetné povolenie umožňuje SAM zakladať a spravovať alternatívne investičné fondy v kto-
rejkoľvek krajine EÚ, pričom SAM je prvým licencovaným verejným správcom takýchto fondov v SR a podľa 
dostupných informácií aj prvým v strednej a východnej Európe.

Prvým a v súčasnosti jediným fondom v správe SAM je Venture to Future Fund, a.s. (ďalej „VFF“).

SLOVAK ASSET MANAGEMENT 5
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VFF je investičný fond, ktorý počas svojho investičného obdobia preinvestuje 40,4 miliónov eur poskytnu-
tých investormi v nasledujúcej štruktúre:

  25 mil. eur z Ministerstva financií SR prostredníctvom štátnych finančných aktív;
  5 mil. eur z NDF I. z recyklovaných prostriedkov JEREMIE (NDF I);
  10 mil. eur z Európskej investičnej banky (EIB);
  0,4 mil. eur zo Slovak Asset Management (SAM) z vlastných zdrojov.

V podmienkach slovenskej ekonomiky so slabo rozvinutým kapitálovým trhom plní VFF funkciu podporo-
vateľa rizikového kapitálu, čím prispieva k rozvoju znalostnej spoločnosti a podpore projektov s vysokou 
pridanou hodnotou a potenciálom vývoja disruptívnych technológií. 
VFF predstavuje v lokálnych podmienkach svojou štruktúrou unikátny formát, nakoľko reprezentuje alter-
natívny investičný fond, ktorý z verejných zdrojov investuje na trhových princípoch, čím prispieva k rozšíre-
niu dostupného kapitálu pri zachovaní transparentnosti prostredia. Je to prvý fond svojho druhu v regióne 
CEE, na ktorého zriadení sa podieľa EIB formou kapitálového spolufinancovania.  
VFF má generalistický sektorový prístup, pričom sa zameriava predovšetkým na inovatívne a technologické 
spoločnosti pôsobiace na Slovensku alebo s priamym kapitálovým prepojením na Slovensko. Investičná 
stratégia fondu spočíva v poskytovaní rozvojového kapitálu malým a stredným podnikom v rastovej fáze 
ich životného cyklu s potenciálom expanzie na iné európske a globálne trhy. Investície sa realizujú formou 
kapitálového alebo kvázi-kapitálového financovania na báze pari-passu s nezávislými spoluinvestormi.  
Svojou investíciou VFF získava podiel na majetku cieľovej spoločnosti výmenou za poskytnutie finančných 
prostriedkov na jej rozvoj. Po zhodnotení investície  VFF plánuje vystúpiť z predmetnej investície buď for-
mou predaja investičného podielu alebo inou formou (napr. vstup spoločnosti na burzu) a zrealizovať vý-
nos pre investorov prostredníctvom vyššieho ocenenia už rozvinutej spoločnosti.

VFF oficiálne začal svoje investičné obdobie po splnení všetkých odkladacích podmienok dňa 17. júna 
2020. Napriek pokračujúcim obmedzeniam v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19  sa počas 
roka 2021 fondu podarilo zanalyzovať viac ako 250 investičných príležitostí a z nich piatim spoločnostiam 
bola poskytnutá investícia.  Ku koncu roka mal fond vybudovaný robustný pipeline investičných príležitostí, 
z ktorých viaceré boli v pokročilej fáze rokovaní a ich realizácia sa očakáva v priebehu nasledujúceho roka.

Venture to Future Fund, a.s. (VFF)

5
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Cieľová spoločnosť: SEC Labs, j.s.a.
Odvetvie: obranný priemysel
Inovatívny produkt: diaľkový laserový detektor chemických a biologických látok v ovzduší
Popis činnosti: vývoj, výroba a distribúcia jedinečných mobilných detekčných zariadení  
 (Falcon štvrtej generácie 4G) na identifikáciu a meranie chemických  
 a biologických látok a toxických priemyselných chemikálií s vysokou citlivosťou  
 do vzdialenosti až 6 km bez nutnosti fyzického kontaktu
Forma investície: kapitálové financovanie – vstup do vlastného imania spoločnosti
Spoluinvestor: CB SEC j.s.a. 
Termín investície: február 2021

Investícia:  AgeVolt j. s. a.
Odvetvie: elektromobilita
Inovatívny produkt: inteligentné nabíjacie stanice s digitálnou platformou
Popis činnosti: vývoj a predaj komplexných riešení nabíjacích staníc pre elektromobily vrátane   
 energetického manažmentu a platformy umožňujúcej prepojenie majiteľov vozidiel  
 s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc
Forma investície: kapitálové financovanie – vstup do vlastného imania spoločnosti
Spoluinvestor: IPM INOBAT INVESTMENT HOLDING J.S.A. 
Termín investície: jún 2021
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Investície zrealizované v roku 2021:

SLOVAK ASSET MANAGEMENT



Cieľová spoločnosť: Perry Soft a.s. (Simplicity)
Odvetvie: digitálna ekonomika
Inovatívny produkt: platforma pre komunitnú komunikáciu
Popis činnosti: vývoj a správa platformy, ktorá uľahčuje komunikáciu miest a samospráv  
 s obyvateľmi, čím zabezpečuje lepšiu informovanosť obyvateľstva v bežných  
 aj krízových situáciách
Forma investície: kapitálové financovanie – vstup do vlastného imania spoločnosti
Spoluinvestor: Finoptio, a.s. 
Termín investície: august 2021

Investícia:  SENSONEO, j.s.a.
Odvetvie: odpadové hospodárstvo
Inovatívny produkt: inteligentné riadenie odpadového hospodárstva
Popis činnosti: riešenie kombinuje ultrazvukové senzory s inteligentným softvérom  
 pre zobrazovanie, vyhodnocovanie a predikciu dát naplnenosti odpadových  
 nádob a plánovanie zvozových trás 
Forma investície: konvertibilný úver
Spoluinvestor: Fond Európskej rady pre inovácie (EIC Fund) 
Termín investície:  október 2021
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Cieľová spoločnosť: PHOTONEO, s.r.o.
Odvetvie: robotika
Inovatívny produkt: robotické videnie a automatizácia v robotike
Popis činnosti: spoločnosť so svojou patentovanou 3D kamerou, ktorá sa vyznačuje najvyšším  
 rozlíšením a najvyššou presnosťou na svete, prináša komplexné riešenia v oblasti  
 robotického videnia a robotickej inteligencie
Forma investície: konvertibilný úver
Spoluinvestor: IPM GF XIX a.s.
Termín investície: október 2021
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Investície zrealizované v roku 2021:

SLOVAK ASSET MANAGEMENT
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EUROPEAN INVESTMENT  
ADVISORY

V minulom roku sme úspešne ukončili dvojročnú spoluprácu s EIAH advisory HUBom. V rámci spolupráce 
sme úspešne rozšírili produktové portfóliu SIHu. Hlavným cieľom spolupráce  bolo získať know-how v pora-
denstve zameraného na prípravu investičných projektov. Ako kľúčovú priorita bola identifikovaná obnova 
verejných budov, keďže v uvedenej oblasti Slovensko výrazne zaostáva. Zároveň je obnova budov závislá 
skoro výlučne na nenávratnom financovaní.
Pričom tempo obnovy verejných budov je momentálne na úrovni 1 % ročne. Záväzok SR vyplývajúci z člán-
ku 5 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti je na úrovni 3 % ročne. Jediným možným riešením na 
zlepšenie súčasného stavu je rozvoj trhu s energetickými službami.

Počas projektu sme absolvovali viac ako 40 stretnutí s predstaviteľmi štátnej správy, územnej samosprávy, 
odbornou verejnosťou a energetickými konzultantmi. Najväčšou identifikovanou bariéru rozvoja energe-
tických služieb predstavuje doterajší spôsob financovania, ktorým je výlučne grantové financovanie s inten-
zitou nenávratnej časti na úrovni 95 %.
Počas trvania projektu EIAH advisory sme pripravili niekoľko metodík, ktoré prispievajú k rozvoju energetic-
kých služieb a pomáhajú zbavovať Slovensko závislosti na grantovom financovaní, pričom niektoré s našich 
návrhov boli použité pri tvorbe Plánu obnovy a odolnosti.

Zároveň sme v rámci advisory  úspešne zrealizovali pilotný projekt tzv. “aktívny energetický audit“. Cieľom 
auditu bolo zjednodušiť prípravu a následnú realizáciu obnovy verejných budov formou garantovaných 
energetických služieb. V rámci projektu boli na 6 stredných školách a jednom domove sociálnych služieb 
inštalované IoT merače, ktoré monitorovali vnútené teploty a spotreby energií. Jednotlivé údaje boli v re-
álnom čase zdieľané so všetkými relevantnými dodávateľmi energetických služieb, ktorí na základe úda-
jov pripravili  opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti. Pilotný projekt bol zrealizovaný  
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.  SIH ako prvý na Slovensku pripravil a spracoval aktívny 
energetický audit. 

SIH plánuje skúsenosti získané s prípravy projektov v oblasti energetickej efektívnosti využiť pri tvorbe  
nového produktu, ktorý bude poskytovať financovanie tvorené kombináciou návratného a nenávratné  
financovania v jednej operácii spolu technickou asistenciu pri príprave projektov.

6
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PRÁVNY STAV NAŠICH 
SPOLOČNOSTÍ A ICH  
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY

Spoločnosť Slovak Investment Holding je registrovaná ako správca alternatívnych investičných fondov  
v registri správcov vedenom Národnou bankou Slovenska, v súlade s § 31b ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z.  
o kolektívnom investovaní, pod číslom 0005. 
Stav spoločnosti k 31.12.2021:
1. Obchodné meno: Slovak Investment Holding, a. s.
2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava 
3. Akcionár: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (100 %)
4. Zloženie predstavenstva:
 a) Peter Fröhlich – predseda predstavenstva
 b) Peter Dittrich – podpredseda predstavenstva3

 c) Miloš Ješko – člen predstavenstva  
5. Zloženie dozornej rady: 
 a) Július Jakab – predseda dozornej rady
 b) Roland Štadler – člen dozornej rady 
 c) Rastislav Krátky – člen dozornej rady 

Spoločnosť National Development Fund II. je investičný fond, cez ktorý sa realizuje implementácia  
finančných nástrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 
2020. Aktívnu správu vykonáva spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s.
Stav spoločnosti k 31.12.2021:
1. Obchodné meno: National Development Fund II., a.s.
2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
3. Akcionár: Slovak Investment Holding, a. s. (100 %)
4. Zloženie predstavenstva:
 a) Peter Fröhlich – predseda predstavenstva
 b) Peter Dittrich – podpredseda predstavenstva
 c) Miloš Ješko – člen predstavenstva
5. Zloženie dozornej rady:
 a) Martin Polónyi – predseda dozornej rady
 b) Rastislav Krátky – podpredseda dozornej rady
 c) Ivan Pešout – člen dozornej rady
 d) Juraj Smatana – člen dozornej rady
 e) Peter Balík – člen dozornej rady
 f ) Ján Oravec – člen dozornej rady
 g) Boris Sloboda – člen dozornej rady
 h) Jaroslav Kmeť – člen dozornej rady

3 S účinnosťou k 18.01.2022 bol podpredseda predstavenstva Peter Dittrich znovuzvolený do funkcie podpredsedu predstavenstva Slovak Investment Holding, a. s.

7
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Spoločnosť National Development Fund I. je investičná spoločnosť, ktorá bola založená za účelom im-
plementácie finančných nástrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej republike v rámci programo-
vého obdobia 2007 – 2013. Činnosť National Development Fund I. vychádza z iniciatívy JEREMIE, ktorej 
hlavným cieľom je podpora MSP prostredníctvom zlepšenia prístupu k financovaniu ich rozvoja. 
Stav spoločnosti k 31.12.2021:
1. Obchodné meno: National Development Fund I., s. r. o.
2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
3. Spoločník: Slovak Investment Holding, a. s. (100 %)
4. Konatelia:
 a) Peter Fröhlich
 b) Peter Dittrich 
5.  Zloženie dozornej rady:
 a) Martin Polónyi – predseda dozornej rady
 b) Rastislav Krátky – člen dozornej rady
 c) Ivan Pešout – člen dozornej rady

Spoločnosť Slovak Asset Management bola založená ako akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie 
akcií Zakladateľskou listinou dňa 19.06.2017, pričom jediným zakladateľom bola spoločnosť Slovak In-
vestment Holding, a. s. Základné imanie spoločnosti predstavuje 125 000 eur, a je rozvrhnuté na 125 ks 
kmeňových akcií na meno, vydaných v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je  
1 000 eur, a emisný kurz za ktorý spoločnosť vydáva akcie je 1 100 eur. Zakladateľ splatil celé základné 
imanie a emisné ážio spoločnosti jednorazovým peňažným vkladom vo výške 137 500 eur. Jediným akcio-
nárom je Slovak Investment Holding, a. s.. Spoločnosť Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. vznikla zá-
pisom do obchodného registra okresného súdu Bratislava I dňa 21.07.2018, oddiel: Sa, vložka číslo: 6818/B. 
Dňa 20.06.2018 udelila Národná banka Slovenska spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s.  
v zmysle § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych 
investičných fondov. 
Stav spoločnosti k 31.12.2021:
1. Obchodné meno: Slovak Asset Management, správ. spol., a. s.
2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
3. Akcionár: Slovak Investment Holding, a. s. (100 %)
4. Zloženie predstavenstva:
 a) Peter Fröhlich  – predseda predstavenstva
 b) Peter Dittrich – podpredseda predstavenstva
 c) Miloš Ješko – člen predstavenstva 
5. Zloženie dozornej rady:
 a) Jozef Petrovič – predseda dozornej rady
 b) Roland Štadler – člen dozornej rady
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Spoločnosť Venture to Future Fund bola založená ako akciová spoločnosť Zakladateľskou listinou dňa 
18.04.2019, pričom jediným zakladateľom bola spoločnosť Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. 
(„SAM“). Spoločnosť Venture to Future Fund, a.s. vznikla zápisom do obchodného registra okresného súdu 
Bratislava I dňa 07.05.2019, oddiel: Sa, vložka číslo: 6938/B. Dňa 20. decembra 2019 uzatvorili spoločnosti 
Slovak Asset Management, správ. spol., a. s., National Development Fund I., s. r. o., Slovak Investment Hol-
ding, a. s., Venture to Future Fund, a.s. a Európska Investičná Banka („EIB“) Zmluvu o investičnom fonde 
-„Investment Fund Agreement“ (ďalej aj „dohoda IFA“). V zmysle dohody IFA sa investori SAM, NDF I., SIH a 
EIB dohodli na spoločnom postupe, na základe ktorého sa uvedení investori stanú akcionármi spoločnosti. 
Za tým účelom sa dňa 2. júna 2020 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti na 40 400 eur, a no-
voemitované akcie upisovala EIB, ktorá nadobudla 10 akcií (v nominálnej hodnote jednej akcie 1 000 eur), 
a spoločnosť SAM. Ktorá nadobudla 4 akcie emitované VFF (v nominálnej hodnote jednej akcie 100 eur).
Stav spoločnosti k 31.12.2021:
1. Obchodné meno: Venture to Future Fund, a.s.
2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
3. Akcionári:
 Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. (0,99 %)
 Slovak Investment Holding, a. s. (61,88 %)
 National Development Fund I., s. r. o. (12,38 %)
 Európska Investičná banka (24,75 %)
4. Zloženie predstavenstva:
 a) Matej Říha – predseda predstavenstva
 b) Martin Banský – podpredseda predstavenstva
 c) Miriama Kováčová – člen predstavenstva
5. Zloženie dozornej rady:
 a) Jozef Petrovič  – predseda dozornej rady
 b) Roland Štadler  – podpredseda dozornej rady
 c) Vladimír Vaňo – člen dozornej rady

PRÁVNY STAV NAŠICH 
SPOLOČNOSTÍ A ICH  
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
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A. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty. 
 Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 predstavuje zisk  4 096 802 €. Navrhujeme, aby valné  

zhromaždenie prijalo uznesenie, na základe ktorého sa časť účtovného zisku použije na distribúciu di-
videndy, výplatu tantiém a zostatok sa ponechá ako Nerozdelený zisk minulých rokov.

B. Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
 V oblasti výskumu  a vývoja neboli vynaložené žiadne náklady.

C. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
 Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

D. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, do-
časných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22,

 Účtovná jednotka  nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a 
obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

E. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
 Spoločnosť je vystavená a riadi niekoľko druhov rizika a to hlavne: trhové riziko, úverové riziko, devízové 

riziko, riziko likvidity, úrokové riziko a operačné riziko. Predstavenstvo nesie zodpovednosť za celkové 
riadenie rizík. Na elimináciu rizík slúži okrem zákonných predpisov aj súbor interných predpisov spoloč-
nosti a to najmä smernica Stratégia riadenia rizika Slovak Investment Holding, a. s. a smernica Systém 
vnútornej kontroly.

F. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdo-
bia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.

 
 Vojnový konflikt na Ukrajine a sankcie uvalené na Ruskú federáciu môžu mať ekonomický dopad na Slo-

vensko, európske ekonomiky ako aj ekonomiky ostatných svetových krajín. Spoločnosť nemá priame 
expozície voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku, avšak dopady aktuálnej ekonomickej situácie môžu mať 
za následok, že určité predpoklady a odhady, ktoré boli použité pri zostavení účtovnej závierky si môžu 
vyžadovať revízie. Tieto môžu mať za následok významné úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov 
v nasledujúcom finančnom roku, predovšetkým hodnoty finančných investícií. V tejto fáze nie je možné 
spoľahlivo odhadnúť ich možný dopad, pretože udalosti sa dynamicky vyvíjajú každý deň.

 Spoločnosť pozorne sleduje možné dopady aktuálnej situácie na kreditné riziko samotnej spoločnos-
ti ako aj možné dopady na investície realizované prostredníctvom fondu pod jej správou do spoloč-
ností v počiatočnej fáze podnikania, ktoré sú vo všeobecnosti považované za vysoko rizikovú investí-
ciu. Vedenie spoločnosti zvážilo aj riziko koncentrácie, vyplývajúce z koncentrácie týchto investícií do  

OSTATNÉ INFORMÁCIE8
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jednotlivých hospodárskych odvetviach (najvyššie zastúpenie investícii sú v odvetviach IT a technolo-
gický výskum).

 Dlhodobejší vplyv môže ovplyvniť aj objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoloč-
nosti. Ku dňu zostavenia tejto výročnej správy spoločnosť naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, 
že bude naďalej aplikovať predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti pri zostavovaní účtovnej 
závierky a výročnej správy.

 Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoloč-
nosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

 

G. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
 Spoločnosť Slovak Investment Holding plánuje pokračovať v činnostiach pri správe finančných nástro-

jov z programového obdobia 2007 – 2013 cez National Development Fund I., s. r. o. (NDF I.), správe 
finančných nástrojov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 cez National Development Fund II., 
a.s. (NDF II.), a investičnom poradenstve pod hlavičkou European Investment Advisory (EIA). Štvrtým 
pilierom činností je podpora pri správe alternatívnych investičných fondov cez spoločnosť Slovak Asset 
Management, a. s. (SAM).

OSTATNÉ INFORMÁCIE
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PRÍLOHY

Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2021
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Slovak Investment Holding, a. s. 
Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2021  

6 
 

 
  2021  2020 
 Poznámky tis. eur  tis. Eur 

     
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 15 7 675  5 674 
     
Čisté výnosové úroky  1  - 
Čisté kurzové zisky /(náklady)  -  - 
Čisté ostatné výnosy 16 192  65 
     
Prevádzkové výnosy  7 868  5 739 
     
Osobné náklady 17 (1 975)  (1 738) 
Odpisy 7 (38)  (39) 
Všeobecné administratívne náklady 18 (666)  (710) 
     
Prevádzkové náklady  (2 679)  (2 487) 
     
Zisk/Strata pred zdanením  5 189  3 252 
     
Náklady na daň z príjmov 19 (1 092)  (695) 

     
Zisk/(Strata) po zdanení  4 097  2 557 
     
Ostatné súčasti komplexného výsledku  -  - 
     
Celkový komplexný výsledok za obdobie  4 097  2 557 
     
Základná strata/zisk na akciu (EUR) 13 13 657  8 524 

 
 
Poznámky uvedené na stranách 10 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 
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Základné 

imanie 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Ostatné 
kapitálo-
vé fondy 

Nerozde-
lený zisk  

Zisk za 
účtovné 
obdobie Celkom 

  tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur 
 

tis. eur tis. eur 
        

K 1. januáru 2021  300 60 1 500 
 

 5 210 - 
 

 7 070 
        
Celkový komplexný výsledok 

za rok  - - - - 
 

- - 
 
Zisk za rok 2021  - - - - 

 
 4 097 4 097 

        
Ostatné súčasti komplexného 

výsledku  - - - - 
 

- - 
        
Celkový komplexný výsledok 

za rok 2021  - - -  - 
 

-  - 
        
Transakcie s vlastníkmi 

zaznamenávané priamo do 
vlastného imania      

 

 
Vklad do zákonného 

rezervného fondu  - - - - 
 

- - 
Vyplatenie dividend 2021     -450  -450 
Vyplatenie tantiém     -50 - -50 
 
Celkové transakcie 

s vlastníkmi  - - - - - - 

K 31. decembru 2021  300 60 1 500 
 

 4 710 4 097 
 

 10 667 
 
 
Poznámky uvedené na stranách 10 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 
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Základné 

imanie 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Ostatné 
kapitálové 

fondy 

Nerozdelený 
zisk 

Zisk za 
účtovné 
obdobie  Celkom 

  tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur 
 

tis. eur  tis. eur 
        

K 1. januáru 2020  300 60 1 500 
 

 3 703 - 
 

 5 563 
        
Celkový komplexný 

výsledok za rok  - - - - 
 

- - 
 
Zisk za rok 2020  - - - - 

 
 2 557 2 557 

        
Ostatné súčasti 

komplexného výsledku  - - - - 
 

- - 
        
Celkový komplexný 

výsledok za rok 2020  - - -  - 
 

-  - 
        
Transakcie s vlastníkmi 

zaznamenávané priamo 
do vlastného imania      

 

 
Vklad do zákonného 

rezervného fondu  - - - - 
 

- - 
Vyplatenie dividend 2020     -1 000  -1 000 
Vyplatenie tantiém     -50 - -50 
 
Celkové transakcie 

s vlastníkmi  - - - - - - 

K 31. decembru 2020  300 60 1 500 
 

 2 653 2 557 
 

 7 070 
 
 
Poznámky uvedené na stranách 10 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 
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  2021  2020 
 Poznámka tis. eur  tis. Eur 
Peňažné toky z prevádzkových činností     
     
Zisk/Strata pred zdanením  Nat5 189  3 252 
Zvýšenie stavu záväzkov z obchodného styku 
a ostatných záväzkov  315  

 
2 280 

Zvýšenie stavu pohľadávok a ostatného majetku  (695)  (623) 
Odpisy  7 38  39 
Zaplatená daň z príjmu  (752)  (933) 
 
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností  4 095  

 
4 015 

     
Peňažné toky z investičných činnosti     
     
Nákup hmotného a nehmotného majetku  -  (4) 
Príjem z predaja hmotného majetku     
Hodnota prijatých zverených prostriedkov od MF  -  12 500 
Hodnota investovaných zverených prostriedkov do 
fondu VFF  (4 913)  

 
(352) 

Hodnota prijatých zverených prostriedkov od 
riadiacich orgánov  298 191  

 
125 559 

Hodnota investovaných zverených prostriedkov do 
fondu National Development Fund II.  (302 668)  

 
(123 206) 

Hodnota investícií do dcérskych spoločností  -  (136) 
     
Čisté peňažné toky použité na investičné činnosti  (9 391)  14 361 
      
Peňažné toky z finančných aktivít     
     
Vklad do vlastného imania    - 
Vyplatené dividendy akcionárom  (450)  (1 000) 
Tantiémy  (50)  (50) 
Splátka/Čerpanie úveru    - 
     
Čisté peňažné toky z finančných činností  (500)  (1 050) 
     
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich 
ekvivalentov  (5 795)  

 
17 326 

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku 
roka 6 29 239  

 
11 913 

     
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci 
roka 6 23 444  

 
29 239 

 
Výkaz peňažných tokov bol vypracovaný nepriamou metódou. 
 
 
Poznámky uvedené na stranách 10 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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1. Všeobecné informácie 
Slovak Investment Holding, a. s.  („Spoločnosť“) bola založená v Slovenskej republike zakladateľskou zmluvou 
zo dňa 7. apríla 2014 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo 
5949/B. Zápis do Obchodného registra bol vykonaný dňa 1. mája 2014. 
 

Identifikačné číslo („IČO“), daňové identifikačné číslo („DIČ“) sú: 
 
Identifikačné číslo:   47 759 097 
Daňové identifikačné číslo:  2024091784 
 
Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ DPH. 
Sídlo Spoločnosti je: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava. 
Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020 bola nasledujúca: 

   
Hlasovacie 
právo v % 

Podiel na 
zákl. imaní v 

% 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  100% 100% 
 
Spolu  100% 100% 

 

Konečným vlastníkom celej skupiny je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
Sídlo Ministerstva financií Slovenskej republiky je Štefanovičova 2968/5, 811 04 Bratislava. 

Účtovná závierka Spoločnosti je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky, a.s., ktorá je priama materská spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka číslo 3010/B, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava a je dostupná v jej sídle.  
 
Predstavenstvo je zložené z týchto osôb: 

Ing. Peter Fröhlich – predseda predstavenstva (od 01.07.2021) 
Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva (od 17.01.2017) 
Ing. Miloš Ješko  – člen predstavenstva (od 15.03.2021) 
 
Dozorná rada je zložená z týchto osôb: 
Ing. Július Jakab - predseda dozornej rady    (od 16. 12.2020) 
Rastislav Krátky – člen dozornej rady (od 16.12.2020) 
Ing. Roland Štadler – člen dozornej rady (od 04.03.2021) 
 
Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, bola 
schválená 12. mája 2021 valným zhromaždením. 
 
Aktivity 

Hlavnými aktivitami Spoločnosti je spravovanie prevažne štátom zverených aktív v samostatných obchodných 
spoločnostiach. Spoločnosť dňa 21.4.2021 požiadala Národnú banku Slovenska aby zrušila jej registráciu  správcu  
alternatívnych investičných fondov zapísaných v Registri správcov vedenom Národnou bankou Slovenska na 
základe §31a a §31b  v zmysle Zákona o kolektívnom investovaní. Národná banka Slovenska žiadosti vyhovela 
a zrušila zápis v registri správcov alternatívnych investičných fondov.  

Spoločnosť drží obchodný podiel (99,99643%) v spoločnosti National Development Fund I., s. r. o. (do 23.7.2018 
Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o., akcie (99,9916%) v spoločnosti National Development Fund II., a.s. 
(do 23.7.2018 Slovak Investment Holding, a.s.) a akcie (61,88%)  v spoločnosti Venture to Future Fund, a.s. vo 
svojom mene na účet Slovenskej republiky zastúpenej jednotlivými ministerstvami. Spoločnosť nezostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku, keďže nemá kontrolu nad týmito spoločnosťami. Kontrolu nad spravovanými 
aktívami zabezpečujú jednotlivé ministerstvá. Spravované aktíva vchádzajú do konsolidácie týchto organizácií,  
Hodnota aktív v správe je vykázaná v podsúvahe. 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim  spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
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Dňa 5. mája 2015 Spoločnosť podpísala Zmluvu o správe fondu so National Development Fund II (v tom čase  
Slovak Investment Holding, a.s.), na základe ktorej Spoločnosť vykonáva správu tohto fondu, za čo jej prináleží 
odplata, dohodnutá v jednotlivých Zmluvách o financovaní a Zmluvách s investormi. 
 
Dňa 1. januára 2016 Spoločnosť podpísala so spoločnosťou National Development Fund I (v tom čase Slovenský 
záručný a rozvojový fond, s.r.o.) Zmluva o Holdingovom fonde. Na základe tejto zmluvy sa Spoločnosť stala 
správcom holdingového fondu JEREMIE. 

Dňa 11. augusta 2017 Spoločnosť podpísala s Ministerstvom Financií SR Zmluva o financovaní Stredoeurópskeho 
fondu fondov. Na základe tejto zmluvy Spoločnosť zastupuje MF SR v Stredoeurópskom fonde fondov.  
 
Dňa 19. decembra 2018 Spoločnosť podpísala s Ministerstvom Financií SR Zmluva o financovaní Venture to 
Future Fund. Na základe tejto zmluvy Spoločnosť zastupuje MF SR v Venture to Future Fund. 
 
Spoločnosť drží 100% obchodný podiel v spoločnosti Slovak Asset Management, správ. spol., a. s.. vo vlastnom 
mene a na vlastný účet. 
 
Spoločnosť drží 0,00357% obchodný podiel v spoločnosti National Development Fund I., s. r. o. (do 23.7.2018 
Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
 
Spoločnosť drží 0,0084% obchodný podiel v spoločnosti National Development Fund II., a.s. (do 23.7.2018 
Slovak Investment Holding, a.s.) vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
 
Slovak Investment Holding, a. s. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodu nevykonávania kontroly 
nad spoločnosťami National Development Fund I., s. r. o., National Development Fund II., a.s. a v prípade Slovak 
Asset Management, správ. spol., a. s.. nesplnenie veľkostných kritérií podľa § 22 odsek (10) zákona č. 431/2002 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Detailnejšie informácie sú uvedené v poznámke č. 23 Podsúvahové 
položky. 
 
 
2. Základ pre zostavenie účtovnej závierky 
(a) Vyhlásenie o súlade  
 
Riadna individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 
výkazníctva („IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou.  
 
Účtovná závierka bola zostavená ako účtovná závierka podľa § 17(a) zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Táto účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého trvania 
spoločnosti. 
 
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely 
akéhokoľvek špecifického používateľa alebo na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky 
by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií. 
 
(b) Základ pre oceňovanie 
 
Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien. 
 
(c) Funkčná mena a mena prezentácie 
 
Táto účtovná závierka je zostavená v eurách (€), ktoré sú funkčnou menou Spoločnosti. 
 
Sumy v eurách sú vyjadrené v tisícoch a zaokrúhlené, okrem tých, pri ktorých je uvedené inak.  
 
(d) Použitie odhadov a úsudkov 
 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie vykonalo úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú 
aplikáciu účtovných zásad a účtovných metód a výšku vykázaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. 
Skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.  
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Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne hodnotené. Úpravy účtovných odhadov sú vykázané v období, 
v ktorom  je odhad korigovaný  a vo všetkých budúcich ovplyvnených obdobiach. 
 
3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy 
 
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsudkoch v použitých účtovných zásadách 
a účtovných metódach, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke, sú opísané 
v bodoch 3 a 4 poznámok. 
 
(a) Cudzia mena 

Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia danej transakcie. 
Peňažný majetok a záväzky v cudzej mene sú prepočítané kurzom platným ku obdobiu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.  
 
(b) Poplatky a provízie  

Výnosy a náklady z poplatkov, vrátane poplatkov za správu aktív v zmysle platných štatútov, sú vykazované vtedy, 
keď je v zmysle štatútu nárok na tento poplatok a to v príslušnom účtovnom období, na ktoré sa vzťahujú.  
 
(c) Úrokové výnosy a úrokové náklady  

Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím efektívnej úrokovej miery. Efektívna 
úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti 
finančného majetku alebo záväzku (prípadne, ak je to vhodné, obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu finančného 
majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera sa stanovuje pri prvotnom vykázaní finančného majetku 
a záväzku a neskôr sa nereviduje. 
 
Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo prijaté transakčné 
náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery. Transakčné náklady 
sú prírastkové náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku 
alebo záväzku.  
 
Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa vykazujú v rámci 
úrokových výnosov a nákladov, zmeny reálnych hodnôt sa vykazujú v čistom zisku z finančných operácií.  
 
Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov na obchodovanie sú považované v  obchodných operáciách 
za príležitostné a sú vykazované v čistom zisku z finančných operácií spolu so všetkými ostatnými zmenami 
reálnych hodnôt majetku a záväzkov na obchodovanie.  
 
(d) Dividendy 

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

Uhradené platby v operatívnom lízingu sú rovnomerne vykazované vo výkaze ziskov a strát počas trvania 
lízingovej zmluvy. 
 
(f) Daň z príjmu 

Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát okrem položiek, 
ktoré sa vykazujú priamo vo vlastnom imaní alebo vo výkaze komplexného výsledku.  
 
Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za rok prepočítaný platnou 
sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upravený o sumy súvisiace s minulými 
obdobiami. 
 
Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou 
majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a ich hodnotami pre daňové účely. Odložená daň je počítaná pomocou 
daňových sadzieb, pri ktorých sa očakáva, že sa použijú na dočasné rozdiely v čase ich zúčtovania na základe 
zákonov, ktoré boli platné alebo dodatočne uzákonené v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.    
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Odložená daňová pohľadávka je vykázaná iba do tej miery, do akej je pravdepodobné, že v budúcnosti budú 
dosiahnuté zdaniteľné zisky, voči ktorým sa dá pohľadávka uplatniť. Odložené daňové pohľadávky sú 
prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znížené v rozsahu, pre ktorý je 
nepravdepodobné, že bude možné daňový úžitok, ktorý sa ich týka, realizovať.  
 
(g) Investície v dcérskych podnikoch 
 
Investície v dcérskych podnikoch predstavujú investície Spoločnosti do spoločností, ktoré sú vyššie ako 50 % 
základného imania spoločností a/alebo podiel vyšší ako 50 % na hlasovacích právach spoločností. Investície 
v dcérskych podnikoch sa vykazujú v cene obstarania zníženej o opravné položky. 
 
Straty zo znehodnotenia sa vykazujú cez výkaz komplexného výsledku v položke „Čisté zisky/(straty) 
z finančného majetku“. Výška opravnej položky je určená ako rozdiel medzi hodnotou investície banky a hodnotou 
vlastného imania dcérskeho podniku po zohľadnení realizovateľnej hodnoty investície. 
 
Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku v položke „Čisté zisky/(straty) z finančného 
majetku“ v čase, keď Spoločnosti vzniká právo na príjem dividendy. 
 
(h) Finančný majetok a záväzky 
 
(i) Dátum prvotného vykázania 
Nákup alebo predaj finančného majetku, pri ktorom dôjde k majetkovému a finančnému vysporiadaniu v časovom 
rámci určenom všeobecným predpisom alebo v časovom rámci obvyklom na danom trhu, sa vykazuje k dátumu 
finančného vysporiadania obchodu okrem cenných papierov, ktoré sa vykazujú k dátumu dohodnutia obchodu.  
 
(ii) Klasifikácia a meranie finančných aktív podľa IFRS 9 
 
IFRS 9 má tri kategórie na klasifikáciu dlhových nástrojov podľa toho, či sa následne oceňujú: v umorovanej 
hodnote (amortised cost ďalej len „CP AC“), v reálnej hodnote so zaevidovaním oceňovacích rozdielov do 
ostatného súhrnného zisku (fair value through other comprehensive income, v skratke „CP FVOCI“) alebo 
v reálnej hodnote so zaevidovaním oceňovacích rozdielov do výsledku hospodárenia (fair value through profit or 
loss, v skratke „FVPL“).  
Klasifikácia dlhových nástrojov podľa IFRS 9 vychádza z obchodného modelu, ktorý účtovná jednotka používa 
na riadenie finančného majetku, a z toho, či zmluvne dohodnuté peňažné toky predstavujú výhradne úhrady istiny 
a úrokov (Solely Payments of Principal and Interest, ďalej len „SPPI“). Obchodný model účtovnej jednotky 
vyjadruje to, ako riadi svoj finančný majetok, aby generovala peňažné toky a vytvárala hodnotu pre seba. Jej 
obchodný model teda určuje, či peňažné toky budú plynúť z inkasovania zmluvne dohodnutých peňažných tokov, 
z predaja finančného majetku, alebo z oboch. Ak je dlhový nástroj držaný s cieľom inkasovať zmluvne dohodnuté 
peňažné toky, môže byť klasifikovaný v kategórii amortised cost, ak zároveň spĺňa požiadavku SPPI. Dlhové 
nástroje spĺňajúce požiadavku SPPI, ktoré sú držané v portfóliu, v ktorom účtovná jednotka drží finančný majetok, 
aby inkasovala z neho plynúce peňažné toky, a v ktorom finančný majetok predáva, môžu byť klasifikované ako 
FVOCI. Finančný majetok, ktorý negeneruje peňažné toky spĺňajúce SPPI, musia byť oceňované ako FVPL (napr. 
finančné deriváty).  
 
(iii) Klasifikácie a merania finančných aktív podľa IFRS 9 pre potreby dokumentácie obchodného modelu Spoločnosti. 
 
Poslaním Spoločnosti ako registrovaného správcu alternatívnych investičných fondov je vytváranie a spravovanie 
alternatívnych investičných fondov a  alternatívnych zahraničných investičných fondov. 
 
Spoločnosť má vypracovanú dlhodobú stratégiu rozvoja, na pravidelnej báze zostavuje a vyhodnocuje obchodný 
plán, finančný rozpočet. Tieto dokumenty sú zostavované a vyhodnocované na základe priorít a zodpovedností 
týkajúcich správy finančných nástrojov na podporu podnikateľskej sféry taktiež sú brané do úvahy aj celková 
ekonomická situácia na trhu, zámery hospodárskej politiky štátu. 
 
Spoločnosť pre potreby dokumentácie svojho obchodného modelu podľa IFRS 9 (obchodného modelu 
jednotlivých portfólií) vykonala nasledujúce aktivity: 
 
A: Členenie finančných aktív – jednotlivých identifikovaných portfólií banky podľa  účtovného štandardu IAS 39 ako 
podklad pre vykonanie klasifikácie finančných aktív podľa IFRS 9; 
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3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy pokračovanie 
 
(iv) Členenie finančných aktív (podľa typu zmluvy) pre potreby SPPI  testu podľa IFRS 9. 
 
Spoločnosť nerealizuje investície do finančných aktív, ktoré spĺňajú definíciu dlhových nástrojov (úverové 
pohľadávky a cenné papiere).  
 
(v) Finančné investície oceňované v amortizovanej hodnote  CP AC  
 
Finančné investície držané do splatnosti sú tie finančné investície, ktoré prinášajú vopred stanovené alebo vopred 
určiteľné platby, majú fixne stanovenú splatnosť a Spoločnosť ich plánuje a má schopnosť držať do splatnosti.  
Po prvotnom vykázaní sa CP AC oceňujú v amortizovanej hodnote pomocou efektívnej úrokovej miery po 
zohľadnení opravnej položky na zníženie hodnoty. Amortizovaná hodnota sa vypočíta pri zohľadnení diskontov 
a prémií z obstarávacej ceny a poplatkov, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť efektívnej úrokovej miery.  
Amortizácia je zahrnutá v položke „Úrokové výnosy“ vo výkaze súhrnných ziskov a strát. Straty zo zníženia 
hodnoty takýchto investícií sa vykazujú v položke „Opravné položky“ výkazu súhrnných ziskov a strát. 
 
(vi) Pohľadávky voči bankám a pohľadávky voči  klientom 
 
„Pohľadávky voči bankám“ a „Pohľadávky voči klientom“ predstavujú finančný majetok s vopred stanovenými 
alebo vopred určiteľnými platbami a fixnými splatnosťami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu. Spoločnosť 
tieto obchody neuzatvárala s úmyslom okamžitého alebo krátkodobého následného predaja.. Po prvotnom 
vykázaní sa pohľadávky voči bankám a  pohľadávky voči klientom následne oceňujú v amortizovanej hodnote 
pomocou efektívnej úrokovej miery po zohľadnení opravnej položky na zníženie hodnoty. Amortizácia je zahrnutá 
v položke „Úrokové výnosy“ vo výkaze súhrnných ziskov a strát. Straty zo zníženia hodnoty takýchto investícií 
sa vykazujú v položke výkazu súhrnných ziskov a strát „Opravné položky“. 
 
(vii) Finančné investície oceňované  v reálnej hodnote so zaevidovaním oceňovacích rozdielov do ostatného súhrnného 
zisku. 
 
Sú to všetky investície, ktoré sa pri prvotnom vykázaní zatriedia do tohto portfólia. Taktiež sa do tohto portfólia 
zatriedia tie finančné investície, ktoré nespĺňajú podmienky na zatriedenie do jednej z kategórie: CP AC, alebo 
pohľadávky voči bankám a pohľadávky voči klientom. Patria sem akciové nástroje, investície do fondov a na 
peňažných trhoch a iné dlhové nástroje. 
 
Po prvotnom vykázaní sa CP FVOCI oceňujú v reálnej hodnote. Nerealizované zisky a straty sa účtujú v ostatnom 
súhrnnom výsledku  a ich kumulovaná hodnota sa vykazuje ako oceňovací rozdiel vo vlastnom imaní. Keď sa 
príslušné finančné aktívum predá, kumulatívne zisky alebo straty predtým vykázané vo vlastnom imaní sa 
preúčtujú z ostatného súhrnného výsledku do položiek zisku alebo strát a vykážu sa samostatne ak sú významné 
alebo v prípade ich nevýznamného vplyvu sa zahrnú do položiek „ Ostatné výnosy“ alebo „Všeobecné 
prevádzkové  náklady“. Ak Banka vlastní viac než jeden kus rovnakého finančného aktíva, pri účtovaní úbytku 
daných investícií sa predpokladá že sa predávajú na báze FIFO (first in - first out). Úrokové výnosy získané z držby 
CP FVOCI sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej miery ako výnosové úroky vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Úrokové výnosy“. Dividendy získané z držby finančných investícií sa vykazujú vo výkaze súhrnných 
ziskov a strát v položke „Ostatné výnosy“ v momente vzniku práva na úhradu a ak je pravdepodobné, že dôjde 
k úhrade dividendy. Straty vyplývajúce zo zníženia hodnoty takýchto investícií sa vykazujú vo výkaze súhrnných 
ziskov a strát v položke „Opravné položky“, pričom sa zároveň preúčtujú z ostatných súhrnných výsledkov 
a  znížia oceňovací rozdiel z precenenia cenných papierov vykazovaný vo vlastnom imaní. 
 
Spoločnosť v sledovanom účtovnom období nevykazuje vo svojom portfóliu finančné aktíva POCI. 
 
(i) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 
 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, voľné prostriedky na účtoch a vysoko 
likvidný finančný majetok s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov, ktoré nepodliehajú významnému riziku 
v zmene ich reálnej hodnoty a sú používané Spoločnosťou v riadení krátkodobých záväzkov. 
 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú vykazované vo výkaze o finančnej situácii v nominálnej hodnote. 
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3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy pokračovanie 
 
(k) Pohľadávky 
 
Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami, ktorých cena nie 
je stanovená aktívnym trhom a Spoločnosť ich nezamýšľa predať teraz alebo v blízkej budúcnosti. 
Pohľadávky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu s priamo súvisiacimi transakčnými nákladmi a následne 
oceňujú v ich umorovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 
 
(l) Hmotný majetok  
 
(i) Vykazovanie a oceňovanie 
Zložky hmotného majetku sú oceňované v obstarávacej cene zníženej o oprávky a o straty zo znehodnotenia.  
 
Obstarávacie ceny zahŕňajú náklady, ktoré je možné priamo priradiť k obstaraniu daného majetku. Zakúpený 
softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty súvisiaceho majetku, je vykázaný ako súčasť daného 
majetku. 
 
V prípade, že jednotlivé súčasti položky majetku majú rozdielnu dobu použiteľnosti, sú účtované ako hlavné 
komponenty majetku. 
 
(ii) Následné náklady 
Náklady na výmenu položky hmotného majetku sú vykazované v účtovnej hodnote tejto položky, ak je 
pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky spojené s danou položkou majetku budú plynúť do Spoločnosti 
a náklady je možné spoľahlivo merať. Náklady spojené s bežnou údržbou hmotného majetku sú vykázané 
vo  výsledku hospodárenia v čase ich vzniku. 
 
(iii) Odpisovanie 
Odpisy sú vykazované vo výsledku hospodárenia na rovnomernej báze počas odhadovanej doby použiteľnosti 
každej položky hmotného a nehmotného majetku. Prenajatý majetok je odpisovaný počas doby nájmu, resp. doby 
použiteľnosti, a to podľa toho, ktorá je kratšia. Pozemky sa neodpisujú. 
 
Odhadovaná doba použiteľnosti zariadení a vybavenia pre bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je 4 roky. 
 
Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 
 
(m) Zníženie hodnoty nefinančného majetku 
 
Účtovná hodnota nefinančného majetku Spoločnosti, iného ako odložená daňová pohľadávka, je prehodnotená ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existuje náznak zníženia hodnoty majetku. Ak 
je zistený náznak zníženia hodnoty majetku, následne je odhadnutá suma, ktorú je možné z daného majetku získať. 
 
Strata zo zníženia hodnoty je vykázaná vtedy, ak účtovná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Jednotka generujúca peňažné prostriedky je najmenšia 
identifikovateľná skupina majetku, ktorá generuje peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatného 
majetku alebo skupín majetku. 
 
Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú priamo vo výkaze ziskov a strát. Straty zo zníženia hodnoty vykázané 
v súvislosti s jednotkami generujúcimi peňažné prostriedky sa v prvom rade vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty 
goodwillu pripadajúceho na tieto jednotky a potom sa vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku 
v jednotke (skupine jednotiek) na pomernej báze. 
 
Suma, ktorú možno z daného majetku alebo jednotky získať a ktorá generuje peňažné prostriedky, je buď čistá 
predajná cena, alebo hodnota v používaní (value in use) jednotky, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri hodnote 
v používaní sa odhad budúcich peňažných tokov diskontuje na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby 
pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný 
majetok. 
 
Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, či existuje náznak zníženia straty alebo toho, že už strata neexistuje.  
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3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy pokračovanie 
 
Strata zo zníženia hodnoty je odúčtovaná, keď nastala zmena v odhade použitom pri určení sumy, ktorú je možné 
z daného majetku získať. Zníženie hodnoty je odúčtované len do tej výšky, pokiaľ účtovná hodnota majetku 
nepresiahne jeho účtovnú hodnotu, ktorá by mu prislúchala po úprave o odpisy, keby zníženie hodnoty nebolo 
vykázané. 
 
(n) Rezervy 
 
Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre Spoločnosť právna alebo vecná povinnosť splniť záväzok, ktorý vyplýva 
z minulej udalosti, a ktorej dopad môže byť spoľahlivo odhadnutý a je pravdepodobné, že záväzok bude splnený 
a vyžiada si úbytok ekonomických úžitkov Spoločnosti. Rezervy sú vypočítané a vykázané v odhadovanej výške 
záväzku. 
 
(o) Finančné záväzky 
 
Finančný záväzok sa odúčtuje, keď je povinnosť daná záväzkom splnená, resp. zrušená alebo bola ukončená. 
V prípadoch, keď súčasný finančný záväzok nahradí iný záväzok od toho istého veriteľa za výrazne odlišných 
podmienok, resp. podmienky existujúceho finančného záväzku sa výrazne zmenia, najprv sa odúčtuje pôvodný 
záväzok, a potom sa zaúčtuje nový záväzok a rozdiel v príslušných účtovných hodnotách sa vykáže ako súčasť 
ziskov a strát. 
 
(p) Zamestnanecké požitky 
 
Spoločnosť poskytovala okrem platov a odmien iné nepeňažné benefity pre svojich zamestnancov. Platy, odmeny 
a ostatné benefity pre zamestnancov sú účtované do nákladov v čase, keď je súvisiaca služba poskytnutá. 
 
(q) Vykazovanie zverených prostriedkov na investovanie a aktív, ktoré má spoločnosť v správe  
 
Spoločnosť ako právny akcionár pôsobí v postavení správcu finančného aktíva. Spoločnosť drží akcie alebo 
podiely spoločností vo svojom mene na účet Slovenskej republiky zastúpenej jednotlivými ministerstvami. Tieto 
investované zverené finančné prostriedky sú evidované v podsúvahovej evidencii. 

Zverené finančné prostriedky prijaté od riadiacich organov, ktoré neboli do zostavenia účtovnej závierky 
investované sú účtované ako Ostatné záväzky (Poznámka 12). Sumy sú vykázané v zostatkovej hodnote. 
 
(r) Štandardy a interpretácie platné v bežnom období  
 
Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné 
účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri 
IASB, ktoré boli schválené na použitie v Európskej únii (ďalej len „EÚ“), a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú 
platné pre účtovné obdobia so začiatkom 1. januára 2019. Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré 
vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie: 
 
Prvé uplatnenie nových dodatkov k existujúcim štandardom platných pre bežné účtovné obdobie 
 
Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) 
a prijala EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie: 
 
• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“, IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“, IFRS 

7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“, IFRS 4 „Poistné zmluvy“ a IFRS 16 „Lízingy“ – Reforma 
referenčných úrokových sadzieb – 2. fáza, prijaté EÚ dňa 13. januára 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr), 
 

• Dodatky k IFRS 16 „Lízingy“ – Úľava od nájomného súvisiaca s pandémiou Covid-19 po 30. júni 2021 – 
prijaté EÚ dňa 30. augusta 2021 (s účinnosťou od 1. apríla 2021 pre účtovné obdobia začínajúce sa najneskôr 
1. januára 2021 alebo neskôr), 
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• Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Predĺženie dočasnej výnimky z uplatnenia IFRS 9 – prijaté EÚ dňa 
16. decembra 2020 (dátum skončenia platnosti dočasnej výnimky z uplatnenia IFRS 9 bol predĺžený z 1. 
januára 2021 na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr). 

 
Uplatnenie dodatkov k existujúcim štandardom neviedlo k žiadnym významným zmenám v účtovnej závierke 
spoločnosti. 
 
Štandardy a dodatky k existujúcim štandardom vydané IASB a prijaté EÚ, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť 
 
K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky IASB vydala a EÚ prijala tieto dodatky k existujúcim štandardom, 
ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť: 
 
• Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariadenia“ – Výnosy pred plánovaným použitím – prijaté 

EÚ dňa 28. júna 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr),  
 

• Dodatky k IAS 37 „Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ – Nevýhodné zmluvy – Náklady 
na splnenie zmluvy – prijaté EÚ dňa 28. júna 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
2022 alebo neskôr), 
 

• Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Odkaz na Koncepčný rámec s dodatkami k IFRS 3 – prijaté 
EÚ dňa 28. júna 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr), 

 
• IFRS 17 „Poistné zmluvy“ vrátane dodatkov k IFRS 17 – prijaté EÚ dňa 19. novembra 2021 (s účinnosťou 

pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 
 

• Dodatky k rôznym štandardom z dôvodu „Ročných zlepšení štandardov IFRS (cyklus 2018 – 2020)“ 
vyplývajúce z ročného projektu zlepšenia IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a IAS 41), ktorých cieľom je 
predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie – prijaté EÚ dňa 28. júna 2021 (dodatky k IFRS 1, 
IFRS 9 a IAS 41 sú účinné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr. Dodatky k IFRS 
16 sa týkajú len ilustračného príkladu, takže dátum účinnosti sa neuvádza.). 

 
 

Nové štandardy a dodatky k existujúcim štandardom vydané IASB, ktoré EÚ zatiaľ neprijala 
 
V súčasnosti sa IFRS tak, ako boli prijaté EÚ, významne neodlišujú od predpisov prijatých IASB okrem 
nasledujúcich nových štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom, ktoré neboli schválené na použitie v EÚ 
k 10.2.2022 (uvedené dátumy účinnosti sa vzťahujú na IFRS tak, ako ich vydala IASB):  

 
• IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 

1. januára 2016 alebo neskôr) – Európska komisia sa rozhodla, že nezačne proces schvaľovania tohto 
predbežného štandardu a počká na jeho konečné znenie, 
 

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé 
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 
 

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Zverejňovanie účtovných politík (s účinnosťou pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 

 
• Dodatky k IAS 8 „Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby“ – Definícia účtovných 

odhadov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 
 

• Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Odložená daň týkajúca sa pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z 
jednej transakcie (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr), 

 
• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ a IAS 28 „Investície do pridružených 

spoločností a spoločných podnikov“ – Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženou 
spoločnosťou alebo spoločným podnikom a ostatné dodatky (dátum účinnosti bol odložený na neurčito, kým 
nebude ukončený projekt skúmania metódy vlastného imania), 
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• Dodatky k IFRS 17 „Poistné zmluvy“ – Prvé uplatnenie IFRS 17 a IFRS 9 – Porovnávacie informácie (s 
účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr). 

 
Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto nových štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom nebude mať 
významný vplyv na účtovnú závierku spoločnosti v období prvého uplatnenia.  
 
Účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív a záväzkov, ktorého zásady EÚ 
zatiaľ neprijala, zostáva naďalej neupravené. 
 
Na základe odhadov spoločnosti by uplatnenie účtovania o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom 
finančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ nemalo 
významný vplyv na účtovnú závierku, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.  
 
• IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“, vydaný IASB dňa 30. januára 2014. Tento štandard má 

umožniť účtovným jednotkám, ktoré uplatňujú IFRS po prvýkrát a ktoré v súčasnosti vykazujú účty časového 
rozlíšenia pri regulácii v súlade s ich predchádzajúcimi účtovnými štandardmi, aby v tom pokračovali aj po 
prechode na IFRS. 
 

• IFRS 17 „Poistné zmluvy“, vydaný IASB dňa 18. mája 2017. Nový štandard vyžaduje, aby sa poistné 
záväzky oceňovali v súčasnej hodnote plnenia, a poskytuje jednotnejší prístup k oceňovaniu a vykazovaniu 
všetkých poistných zmlúv. Tieto požiadavky sú určené na to, aby sa dosiahlo konzistentné účtovanie 
poistných zmlúv na základe princípov. IFRS 17 nahrádza IFRS 4 „Poistné zmluvy“ a súvisiace interpretácie 
v prípade jeho uplatnenia. Dodatky k IFRS 17 „Poistné zmluvy“, vydané IASB dňa 25. júna 2020 odkladajú 
dátum prvého uplatnenia IFRS 17 o dva roky na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr. 
Okrem toho prinášajú zjednodušenia a vysvetlenia niektorých požiadaviek tohto štandardu a poskytujú 
dodatočné úľavy pri uplatňovaní IFRS 17 po prvýkrát. 
 

• Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Odkaz na Koncepčný rámec s dodatkami k IFRS 3, vydané 
IASB dňa 14. mája 2020. Dodatky: a) aktualizujú IFRS 3 tak, že sa namiesto Rámca z roku 1989 odvoláva na 
Koncepčný rámec z roku 2018; b) dopĺňajú IFRS 3 o požiadavku, aby pre transakcie a iné udalosti v rozsahu 
pôsobnosti IAS 37 alebo IFRIC 21 nadobúdateľ uplatňoval IAS 37 alebo IFRIC 21 (namiesto Koncepčného 
rámca) na identifikovanie záväzkov, ktoré prevzal pri podnikovej kombinácii; a c) dopĺňajú IFRS 3 o 
jednoznačné stanovisko, že nadobúdateľ nevykazuje podmienené aktíva nadobudnuté pri podnikovej 
kombinácii. 
 

• Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Predĺženie dočasnej výnimky z uplatnenia IFRS 9, vydané IASB dňa 
25. júna 2020. Dodatky menia pevný dátum skončenia platnosti dočasnej výnimky z uplatnenia IFRS 9 
„Finančné nástroje“ uvedenej v IFRS 4 „Poistné zmluvy“ tak, že účtovné jednotky budú povinné uplatniť 
IFRS 9 za účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr. 

 
• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“, IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“, IFRS 

7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“, IFRS 4 „Poistné zmluvy“ a IFRS 16 „Lízingy“ – Reforma 
referenčných úrokových sadzieb – 2. fáza, vydané IASB dňa 27. augusta 2020.  
Zmeny sa týkajú úpravy finančných aktív, finančných záväzkov a lízingových záväzkov, špecifických 
požiadaviek na účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch a požiadaviek na zverejňovanie pri uplatňovaní IFRS 
7 a sú spojené s dodatkami, ktoré sa týkajú úprav a účtovania o zabezpečovacích nástrojoch. 
a) Úprava finančných aktív, finančných záväzkov a lízingových záväzkov – IASB zaviedla praktickú 

pomôcku pre úpravy, ktoré vyžaduje reforma (úpravy potrebné ako priamy dôsledok reformy sadzieb 
IBOR a uskutočnené na ekonomicky zodpovedajúcom základe). Tieto úpravy sa účtujú aktualizovaním 
efektívnej úrokovej sadzby. Všetky ostatné úpravy sa účtujú podľa súčasných požiadaviek IFRS. 
Podobná praktická pomôcka sa navrhuje aj pre účtovanie na strane nájomcu podľa IFRS 16.  

b) Požiadavky na účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch – na základe dodatkov sa účtovanie 
o zabezpečovacích nástrojoch neprerušuje len z dôvodu reformy sadzieb IBOR. Zabezpečovacie vzťahy 
(a súvisiaca dokumentácia) sa musia upraviť tak, aby zohľadňovali úpravy zabezpečovanej položky, 
zabezpečovacieho nástroja a zabezpečovaného rizika. Upravené zabezpečovacie vzťahy by mali spĺňať 
všetky kvalifikačné kritériá na účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch vrátane požiadaviek na 
efektívnosť.  
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c) Zverejnenia – s cieľom umožniť používateľom pochopiť povahu a rozsah rizík vyplývajúcich z reformy 
sadzieb IBOR, ktorým je účtovná jednotka vystavená, a spôsob, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi, 
ako aj stav prechodu účtovnej jednotky zo sadzieb IBOR na alternatívne referenčné sadzby a spôsob, 
akým účtovná jednotka tento prechod riadi, dodatky vyžadujú, aby účtovná jednotka zverejnila tieto 
informácie: 
- spôsob, akým sa riadi prechod z referenčných úrokových sadzieb na alternatívne referenčné sadzby, 

stav prác k dátumu zostavenia účtovnej závierky a riziká vyplývajúce z prechodu, 
- kvantitatívne informácie o nederivátovom finančnom majetku, nederivátových finančných 

záväzkoch a derivátoch, ktoré naďalej vychádzajú z referenčných úrokových sadzieb, ktoré sú 
predmetom reformy, v členení podľa významnej referenčnej úrokovej sadzby.  

- Ak sa v dôsledku reformy sadzieb IBOR mení stratégia riadenia rizík účtovnej jednotky, opis týchto 
zmien a informácie o tom, ako účtovná jednotka riadi tieto riziká. 

d) IASB zároveň upravila IFRS 4 tak, aby poisťovatelia uplatňujúci dočasnú výnimku z IFRS 9 museli 
uplatňovať dodatky pri vykazovaní úprav, ktoré priamo vyžaduje reforma sadzieb IBOR. 

 
• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ a IAS 28 „Investície do pridružených 

spoločností a spoločných podnikov“ – Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženou 
spoločnosťou alebo spoločným podnikom, vydané IASB dňa 11. septembra 2014. Dodatky riešia rozpor 
medzi požiadavkami IAS 28 a IFRS 10 a vysvetľujú, že pri transakcii zahŕňajúcej pridruženú spoločnosť 
alebo spoločný podnik závisí rozsah vykázania zisku alebo straty od toho, či predaný alebo vložený majetok 
predstavuje podnik. 
 

• Dodatky k IFRS 16 „Lízingy“ – Úľava od nájomného súvisiaca s pandémiou Covid-19, vydané IASB dňa 
28. mája 2020. Dodatky oslobodzujú nájomcov od povinnosti posudzovať individuálne lízingové zmluvy 
s cieľom určiť, či úľava od nájomného, ktorá bola poskytnutá ako priamy dôsledok pandémie Covid-19, 
predstavuje zmeny lízingu, a umožňujú nájomcom účtovať o takejto úľave od nájomného, ako keby 
nepredstavovala zmenu lízingu. Uvedené sa vzťahuje na úľavu od nájomného súvisiacu s pandémiou Covid-
19, ktorá znižuje lízingové splátky so splatnosťou 30. júna 2021 alebo skôr. 

 
• Dodatky k IFRS 16 „Lízingy“ – Úľavy od nájomného súvisiace s pandémiou Covid-19 po 30. júni 2021, 

vydané IASB dňa 31. marca 2021. Dodatky predlžujú obdobie uplatňovania praktickej pomôcky uvedenej 
v IFRS 16 o jeden rok. Úľava bola predĺžená o jeden rok s cieľom obsiahnuť úľavy od nájomného, ktoré 
znižujú len lízingové splátky so splatnosťou 30. júna 2022 alebo skôr. 

 
• Dodatky k IFRS 17 „Poistné zmluvy“ – Prvé uplatnenie IFRS 17 a IFRS 9 – Porovnávacie informácie, 

vydané IASB dňa 9. decembra 2021. Ide o dodatky s úzkym rozsahom pôsobnosti zamerané na prechodné 
požiadavky podľa IFRS 17 pre účtovné jednotky, ktoré zároveň po prvýkrát uplatňujú IFRS 17 a IFRS 9. 

 
• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé, 

vydané IASB dňa 23. januára 2020. Dodatky poskytujú všeobecnejší prístup ku klasifikácii záväzkov podľa 
IAS 1 na základe zmluvných dohovorov platných k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Dodatky k IAS 1, 
ktoré vydala IASB dňa 15. júla 2020, odkladajú dátum účinnosti o jeden rok na účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2023 alebo neskôr. 

 
• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Zverejňovanie účtovných politík, vydané IASB dňa 

12. februára 2021. Dodatky vyžadujú, aby účtovné jednotky zverejňovali svoje podstatné účtovné politiky, a 
nie svoje významné účtovné politiky, a poskytujú usmernenie a príklady, ktoré pomôžu zostavovateľom 
účtovnej závierky pri rozhodovaní, ktoré účtovné politiky zverejniť v účtovnej závierke. 

 
• Dodatky k IAS 8 „Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby“ – Definícia účtovných 

odhadov, vydané IASB dňa 12. februára 2021. Dodatky sa zameriavajú na účtovné odhady a poskytujú 
usmernenie, ako rozlišovať medzi účtovnými politikami a účtovnými odhadmi.  

 
• Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Odložená daň týkajúca sa pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z 

jednej transakcie, vydané IASB dňa 6. mája 2021. Podľa dodatkov sa oslobodenie od prvotného vykázania 
nevzťahuje na transakcie, v ktorých pri prvotnom vykázaní vznikajú odpočítateľné aj zdaniteľné dočasné 
rozdiely, ktoré majú za následok vykázanie rovnakých odložených daňových pohľadávok a záväzkov. 
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• Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariadenia“ – Výnosy pred plánovaným použitím, vydané 
IASB dňa 14. mája 2020. Dodatky zakazujú odpočítať z obstarávacej ceny položky, ktorá je klasifikovaná 
ako dlhodobý hmotný majetok, akékoľvek výnosy z predaja položiek vyrobených v čase, keď sa daný majetok 
uvádza na miesto a do stavu potrebného na to, aby bol prevádzkyschopný spôsobom, ktorý určí vedenie. 
Namiesto toho účtovná jednotka vykazuje výnosy z predaja takýchto položiek a náklady na výrobu týchto 
položiek vo výkaze ziskov a strát.  
 

• Dodatky k IAS 37 „Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ – Nevýhodné zmluvy – Náklady 
na splnenie zmluvy, vydané IASB dňa 14. mája 2020. Dodatky upresňujú, že „náklady na splnenie“ zmluvy 
zahŕňajú „náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou“. Náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou, predstavujú 
prírastkové náklady na splnenie danej zmluvy, alebo alokáciu ostatných nákladov, ktoré priamo súvisia so 
splnením zmlúv. 
 

• Dodatky k rôznym štandardom z dôvodu „Ročných zlepšení štandardov IFRS (cyklus 2018 – 
2020)“,vydané IASB dňa 14. mája 2020. Ide o dodatky k rôznym štandardom vyplývajúce z ročného projektu 
zvyšovania kvality IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a IAS 41), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť 
nezrovnalosti a vysvetliť znenie. Dodatky: a) vysvetľujú, že dcérska spoločnosť, ktorá uplatňuje odsek D16 
a) IFRS 1, môže oceňovať kumulatívne rozdiely z prepočtu použitím súm vykázaných jej materskou 
spoločnosťou na základe dátumu prechodu materskej spoločnosti na IFRS (IFRS 1); b) vysvetľujú, ktoré 
poplatky účtovná jednotka zahŕňa, keď uplatňuje test „10 %“ uvedený v odseku B3.3.6 IFRS 9 pri 
posudzovaní, či ukončiť vykazovanie finančného záväzku. Účtovná jednotka zahŕňa len poplatky zaplatené 
alebo prijaté medzi účtovnou jednotkou (dlžníkom) a veriteľom, vrátane poplatkov zaplatených alebo 
prijatých účtovnou jednotkou alebo veriteľom v mene druhej strany (IFRS 9); c) odstraňujú z príkladu 
znázornenie náhrady nákladov na zhodnotenie predmetu lízingu zo strany prenajímateľa, aby sa vyriešili 
prípadné nejasnosti ohľadom posudzovania lízingových stimulov, ktoré by mohli nastať v dôsledku spôsobu, 
akým boli lízingové stimuly znázornené v tomto príklade (Ilustračný príklad 13, ktorý je prílohou IFRS 16); 
a d) vypúšťajú požiadavku v odseku 22 IAS 41, aby účtovné jednotky nezahrnuli peňažné toky zo zdanenia 
pri oceňovaní biologického majetku reálnou hodnotou na základe metódy súčasnej hodnoty (IAS 41). 
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4. Použitie odhadov a úsudkov 
Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančného rizika. 
 
Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch 
 
Majetok zaúčtovaný v umorovanej hodnote je ocenený v súvislosti s prípadným znížením hodnoty na základe 
účtovných postupov popísaných v bode 3. 
 
Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok 
Vedenie Spoločnosti posudzuje pohľadávky v súvislosti so znížením hodnoty individuálne na základe najlepšieho 
odhadu súčasnej hodnoty peňažných tokov, ktoré Spoločnosť očakáva. Pri odhadovaní týchto peňažných tokov robí 
manažment úsudky o finančnej situácii zmluvnej strany a o čistej predajnej cene zabezpečenia.  
 
Klasifikáciu finančného majetku a záväzkov 
 
Účtovné zásady a účtovné metódy Spoločnosti poskytujú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich vzniku 
v rôznych účtovných kategóriách za určitých podmienok: 
• Pri zatriedení finančného majetku alebo záväzkov „v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát“ manažment 

rozhoduje o tom, či Spoločnosť spĺňa opis majetku a záväzkov definovaných v účtovných zásadách 
a účtovných metódach, bod 3 (h) poznámok. 

• Pri zatriedení finančného majetku ako majetku „držaného do splatnosti“ manažment rozhoduje o tom, či 
existuje zámer a zároveň schopnosť udržať tento finančný majetok do splatnosti ako požadujú účtové zásady 
a účtovné metódy, bod 3 (h) poznámok. 

 
Určenie reálnych hodnôt 
 
Pohľadávky a ostatné pohľadávky 
Reálna hodnota pohľadávok a ostatných pohľadávok sa odhaduje ako súčasná hodnota budúcich peňažných tokov 
diskontovaná trhovou mierou platnou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Majetok a záväzky  na obchodovanie a investície 

Reálna hodnota  majetku  na  obchodovanie a investícií sa určuje ako trhová cena z aktívneho trhu alebo pomocou 
oceňovacích modelov so vstupom údajov pozorovateľných na trhu.  
 
Spoločnosť používa na zistenie a zverejnenie reálnej hodnoty finančných nástrojov nasledovné hierarchie metód: 
 
Úroveň 1:  Kótovaná trhová cena z aktívnych trhov pre identické finančné nástroje. 
 
Úroveň 2: Oceňovacie techniky postavené na priamo alebo nepriamo pozorovateľných trhových vstupoch. Do 

tejto kategórie zaraďujeme kótovanú cenu podobného finančného nástroja z aktívneho, prípadne menej 
aktívneho trhu a iné oceňovacie techniky, pri ktorých možno všetky dôležité vstupy získať z údajov 
dostupných na trhu. 
 

Úroveň 3:  Oceňovacie techniky do veľkej miery postavené na nepozorovateľných vstupoch. Do tejto kategórie 
zaraďujeme všetky finančné nástroje, ktorých oceňovacie techniky sa nezakladajú na pozorovateľných 
vstupoch, a súčasne trhovo nepozorovateľné vstupy majú značný vplyv na ocenenie daného finančného 
nástroja. Zaraďujeme sem tiež finančné nástroje ocenené pomocou trhovej ceny podobného finančného 
nástroja, pri ktorom je nevyhnutné zohľadnenie trhovo nepozorovateľného vplyvu. 
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5. Riadenie finančných rizík  
 
Riadenie rizika  
Spoločnosť je vystavená a riadi niekoľko druhov rizika a to hlavne: trhové riziko, úverové riziko, devízové riziko, 
riziko likvidity, úrokové riziko a operačné riziko.  
 
Predstavenstvo nesie zodpovednosť za celkové riadenie rizík. Na elimináciu rizík slúži okrem zákonných 
predpisov aj súbor interných predpisov Spoločnosti a to najmä smernica Stratégia riadenia rizika Slovak 
Investment Holding, a.s. a smernica Systém vnútornej kontroly.  
 
Regulačné požiadavky 
Spoločnosť dobrovoľne dodržiava regulačné požiadavky NBS.  Patria medzi nich limity a obmedzenia týkajúce 
sa primeranosti vlastných zdrojov. Tieto požiadavky sa uplatňujú na všetky správcovské spoločnosti na Slovensku. 
 
Sumár týchto požiadaviek je nasledovný : 
 
• Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur. 
 
• Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej 

spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako: 
a) 125 000 eur plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch alebo európskych fondoch 

spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, 
ak dosiahne 10 000 000 eur. 

 
b) Jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti 

za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, 
jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne. 

 
c) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo 

do svojho majetku, ak koná v spojení s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnúť 
viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom. 

 
d) Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, 

nesmie nadobúdať do majetku v štandardných podielových fondoch žiadne akcie s hlasovacím právom, 
ktoré by jej umožňovali vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta so sídlom na území Slovenskej 
republiky alebo v nečlenskom štáte. 

 
e) Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení 

emitenta so sídlom v členskom štáte ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu, pričom sa 
zoberie do úvahy aj majetok v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje. 

 
f) Správcovská spoločnosť musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov podielnikov 

podielového fondu alebo európskeho fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou 
spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov 
a podielnikmi podielového fondu alebo podielnikmi alebo podielnikmi európskeho fondu alebo medzi 
podielnikmi podielových fondov a európskych fondov navzájom.  

 
Primeranosť vlastných zdrojov 
Po posúdení všetkých potenciálnych vplyvov COVID-u 19  na aktivity spoločnosť vyhodnotila, že vzhľadom na 
špecifickú podobu financovania neexistuje negatívny vplyv na likviditu Spoločnosti.   
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5. Riadenie finančných rizík pokračovanie 
 2021  2020 

 
Hodnota 

ukazovateľa  
Hodnota 

ukazovateľa 
 tis. eur  tis. eur 
Limit počiatočného kapitálu v tisícoch eur 125  125 
    
Splatené základné imanie 300  300 
Emisné ážio -  - 
Nerozdelená strata/zisk minulých rokov 8 807   5 210 
Položky znižujúce hodnotu vlastných zdrojov   - 
Rezervný fond a ostatné fondy  1 560  1 560 
    
Počiatočný kapitál celkom  10 667  7 070 

    
Údaj o splnení limitu primeranosti vlastných zdrojov 
  správcovskou spoločnosťou v % 8 533,6  

 
5 656 

 

Limit primeranosti vlastných zdrojov  spoločnosti bol splnený na  8 533% v dôsledku základného imania 
správcovskej spoločnosti,  rezervného fondu a nerozdeleného zisku minulých rokov.  
 
Trhové riziko 
Trhové riziko sa často spája s globálnymi ekonomickými, politickými i sociálnymi javmi, ktoré majú 
bezprostredný dopad  na ceny jednotlivých druhov aktív v majetku Spoločnosti.  
 
Po nákupe investície je trhové riziko posudzované pravidelne pri vyhodnocovaní aktuálnej ceny majetku fondu 
cez model citlivosti. 
 
Úverové (kreditné) riziko 
Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku čoho 
Spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými 
partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika finančnej 
straty v dôsledku nedodržania záväzkov. Peňažné transakcie sa vykonávajú len prostredníctvom renomovaných 
finančných inštitúcií. Spoločnosť neobmedzila výšku otvorenej pozície voči žiadnej finančnej inštitúcii. 
 
Majetok na obchodovanie 
Spoločnosť minimalizuje úverové riziko pri obchodovaní s cennými papiermi tým, že uzavieranie obchodov sa 
uskutočňuje v súlade so zákonom tak, aby bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku Spoločnosti na 
princípe platby oproti dodávke v lehotách obvyklých na regulovanom trhu. 
 
Pohľadávky  
Spoločnosti nevzniká úverové riziko z úverov a pôžičiek, nakoľko podľa Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom 
investovaní v znení neskorších predpisov Spoločnosť neposkytuje úvery ani peňažné pôžičky s výnimkou pôžičiek 
ad hoc poskytovaným realitným spoločnostiam nepodnikateľským spôsobom na dočasné vykrytie cash-flow 
v súvislosti s očakávaným vrátením nadmerných odpočtov DPH.  
 
Devízové riziko 
Devízové riziko spočíva  v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou výmenných kurzov cudzích 
mien. 
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5. Riadenie finančných rizík pokračovanie 
Riziko likvidity 
Spoločnosť definuje riziko likvidity ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z 
neschopnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát. Riziko likvidity je určené 
zákonom o kolektívnom investovaní.  
 
Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2021 je v nasledujúcej tabuľke, v ktorej 
sú uvedené nediskontované peňažné toky v nadväznosti na ich najskoršiu zmluvnú splatnosť. Peňažné toky 
očakávané Spoločnosťou sa významne neodlišujú od tejto analýzy. 
 

 
Do 3 

mesiacov  

 3 
mesiace 
až 1 rok  

1-5 
rokov  

Viac 
ako 5 
rokov 

Nedis-
kontované 

peňažné 
toky  

Účtovná 
hodnota 

 tis. eur  tis. eur  tis. Eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur 
Majetok            
            
Peňažné prostriedky a ich 

ekvivalenty  23 444  -  -  -  23 444  23 444 
Investície       369  369  369 
Ostatný majetok 1 682  -  -  -  1 682  1 682 
            
 25 126  -  -  369  25 495  25 495 

 

 
Do 3 

mesiacov  

 3 
mesiace 

až 1 
rok  

1-5 
rokov  

Viac 
ako 5 
rokov 

Nedis-
kontované 

peňažné toky  
Účtovná 
hodnota 

 tis. eur  tis. eur  
tis. 

Eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur 
Záväzky            
            
Záväzky z obchodného styku 74  -  -  -  74  74 
Ostatné záväzky 14 476    -  -  14 476  14 476 
            
 14 550    -  -  14 550  14 550 
            

 
Účtovná jednotka neeviduje k 31. decembru 2021 žiadne záväzky po splatnosti.  
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Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2020  je v nasledujúcej tabuľke, 
v ktorej sú uvedené nediskontované peňažné toky v nadväznosti na ich najskoršiu zmluvnú splatnosť. Peňažné 
toky očakávané Spoločnosťou sa významne neodlišujú od tejto analýzy. 

 
Do 3 

mesiacov  

 3 
mesiace 
až 1 rok  

1-5 
rokov  

Viac 
ako 5 
rokov 

Nedis-
kontované 

peňažné 
toky  

Účtovná 
hodnota 

 tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur 
Majetok            
            
Peňažné prostriedky a ich 

ekvivalenty  
29 239  -  -  -  29 239  29 239 

Investície       369  369  369 
Ostatný majetok 987  -  -  -  987  987 

            

 30 226  -  -  369  30 595  30 595 
 

 
Do 3 

mesiacov  

 3 
mesiace 
až 1 rok  

1-5 
rokov  

Viac 
ako 5 
rokov 

Nedis-
kontovan
é peňažné 

toky  
Účtovná 
hodnota 

 tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur  tis. eur  tis. Eur 
Záväzky            
            
Záväzky z obchodného styku 63  -  -  -  63  63 
Ostatné záväzky 23 563    -  -  23 563  23 563 

            

 23 626    -  -  23 626  23 626 
 
Účtovná jednotka neeviduje k 31. decembru 2020 žiadne záväzky po splatnosti. 
 
Úrokové riziko 
Úrokové riziko spočíva v negatívnom vplyve zmien úrokových sadzieb na finančnom trhu. Ak dôjde k zmene 
úrokových sadzieb na trhu, automaticky to má dopad i na ceny cenných papierov. V prípade rastu úrokových 
sadzieb ceny cenných papierov klesajú, naopak, v prípade poklesu úrokových sadzieb ceny cenných papierov 
stúpajú. Tieto zmeny majú značný vplyv  tak na emitenta cenných papierov, ako aj na investora. 
 
Operačné riziko 
Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej zo širokého radu príčin spojených s procesmi 
v Spoločnosti, pracovníkmi, technológiou a infraštruktúrou a z externých faktorov okrem úverového, trhového 
rizika a rizika likvidity, ako sú napríklad riziká vyplývajúce z právnych a regulačných požiadaviek a všeobecne 
akceptovaných štandardov firemného správania. Operačné riziko vyplýva zo všetkých operácií Spoločnosti a 
ovplyvňuje všetky podnikateľské aktivity. Je riadené a monitorované v rámci kontrolných Spoločnosti.  
 
Cieľom Spoločnosti je riadiť operačné riziko a dosiahnuť rovnováhu medzi vyhnutím sa finančným stratám 
a poškodeniu reputácie Spoločnosti a celkovou nákladovou efektívnosťou a vyhnutím sa kontrolným procedúram 
zabraňujúcim iniciatíve a kreativite. 
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5. Riadenie finančných rizík pokračovanie 
 
Základným cieľom riadenia operačného rizika v Spoločnosti je zmierňovať, resp. obmedziť vznik strát z titulu 
operačného rizika, a tým zmierňovať negatívny vplyv operačného rizika na výsledok hospodárenia a vlastné zdroje 
Spoločnosti.  
 
Vzhľadom na rozsah aktivít počas roka 2021 nebolo operačné riziko významné. 
 
Prevádzkové opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 nemali dopad na zvýšenie operačného rizika 
Spoločnosti počas roku 2021.  
 

 
Právne riziko 
Súčasťou operačného rizika je aj právne riziko – strata vyplývajúca najmä z nevymožiteľnosti zmlúv, hrozby 
neúspešných súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym vplyvom na Spoločnosť. V prostredí Spoločnosti je 
možné pod týmto rizikom rozumieť aj riziko sankcií zo strany regulátorov, ktoré sa môže spájať s rizikom 
poškodenia reputácie. 
 
Riziko protistrany 
Riziko protistrany spočíva v riziku, že protistrana transakcie nesplní svoje záväzky pre ich konečným 
vysporiadaním. Predstavenstvo Spoločnosti schvaľuje konkrétne protistrany. 
 
 
6. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty  
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
    
Bežné účty v bankách 23 444  29 239 
Pokladničná hotovosť a ceniny 0  0 
 23 444  29 239 
    
    

 
Zostatky na bežných účtoch má spoločnosť vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava, SZRB, a.s. Bratislava 
a v Štátnej pokladnici.  
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7. Hmotný a nehmotný majetok 
 

  
Zariadenie a 

vybavenie 
Obstarávacia cena  tis. eur 
   
K 1. januáru 2021  200 
Prírastky  - 
Presuny  - 
Úbytky  (3) 
 
K 31. decembru 2021  197 
   
K 1. januáru 2020  196 
Prírastky  4 
Presuny   
Úbytky  - 
  
K 31. decembru 2020  200 
   
Oprávky   
   
K 1. januáru 2021  (112) 
Prírastky  (38) 
Presuny  - 
Úbytky  3 
 
K 31. decembru 2021  (147) 
   
K 1. januáru 2020  (73) 
Prírastky  (39) 
Presuny  - 
Úbytky  - 
 
K 31. decembru 2020  (112) 
   
Účtovná hodnota k 31. decembru 2021  50 
   

Účtovná hodnota k 31. decembru 2020  88 

Hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky 78 tis. eur 
(2020: 78 tis. eur). 
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8. Odložená daňová pohľadávka 
 
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020 sa týka týchto položiek: 
 
 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
    
Neuhradené záväzky -  - 
Daňová strata  -  - 
Rezervy 91  77 
    
 91  77 

 
Odložená daňová pohľadávka je vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov vo výške 21 %.  Spoločnosť vykázala 
odloženú daňovú pohľadávku nakoľko v budúcnosti očakáva dostatočné zdaniteľné zisky na uplatnenie odloženej 
daňovej pohľadávky 
 
 
9. Investície  
 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 
    
Slovak asset management, správ. spol., a. s. (SAM) 338  338 
National Development Fund I., s.r.o. (NDF I) 4  4 
National Development Fund II., a.s. (NDF II) 27  27 
    
 369  369 

 
Investícia SAM, predstavuje vklad do spoločnosti Slovak asset management, správ. spol., a. s., ktorá vznikla 
poskytnutím licencie NBS a následným zápisom do OR SR dňa 21.7.2018.  Vlastné imanie ku dňu zápisu 
predstavovalo hodnotu 137,5 tis. EUR. 
Dňa 22.5.2019 Valné zhromaždenie rozhodlo o peňažnom vklade do spoločnosti Slovak asset management, správ. 
spol., a. s. až do celkovej výšky 200 tis. EUR. Dňa 10.6.2019 bolo realizovaný vklad do spoločnosti Slovak asset 
management, správ. spol., a. s. v sume 95 tis. EUR. Dňa 17.4.2020 bolo realizovaný vklad do spoločnosti Slovak 
asset management, správ. spol., a. s. v sume 105 tis. EUR. 
 
Dňa 15. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o prevode obchodného podielu National Development Fund I., 
s. r.o., na základe ktorej Slovak Investment Holding, a.s získal  od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 
0,004% podiel, v sume 3 851 EUR. 
 
Dňa 15. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o prevode akcií National Development Fund II., a.s., na základe 
ktorej Slovak Investment Holding, a.s získal  od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 25 ks akcií, v sume 
27 000 EUR. Menovitá hodnota jednej akcie je  1 000 EUR. 
 
V roku 2021 nenastali zmeny v investíciách. 
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10. Ostatný majetok 

 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Pohľadávky, nie sú po splatnosti ani znehodnotené:    
Pohľadávky z obchodného styku 1 530  969 
Ostatné pohľadávky 152   18 
Medzisúčet: 1 682  987 
Príjmy budúcich období -  - 
    
Ostatný majetok 1 682  987 

 
 

Pohľadávky z obchodného styku v roku 2021 predstavujú pohľadávky voči spoločnosti National Development 
Fund I., s.r.o., National Development Fund II., a.s. a Slovak asset management, správ. spol., a. s.. Ostatné 
pohľadávky v sume 127 tis. EUR predstavujú pohľadávku voči EIB na základe podpísanej zmluvy o financovaní 
rozvoja a implementácii investičných poradenských služieb 

Pohľadávky z obchodného styku v roku 2020 predstavujú pohľadávky voči spoločnosti National Development 
Fund I., s.r.o., National Development Fund II., a.s. a Slovak asset management, správ. spol., a. s.. 

 
11. Rezervy 
 

Spoločnosť v rokoch 2021 a 2020 netvorila rezervy. Spoločnosť v roku 2020 upravila klasifikáciu dohadných 
položiek, pričom túto reklasifikáciu aplikovala aj retrospektívne na sumy vykázané v roku 2019. Dohadné položky 
vykazované v účtovnej závierke 2019 tvorené zo záväzkov voči zamestnancom, sociálnym inštitúciám sú súčasťou 
„Ostatných záväzkov“. Dohadné položky vykazované v účtovnej závierke 2019 tvorené z dodavateľsko-
odberateľkých vzťahov sú vykazované  „Záväzky z obchodného styku“. 

 
 
12. Ostatné záväzky 
 2021  2020 
 tis. Eur  tis. eur 
    
Záväzok zo Zmlúv o financovaní 9 750  19 415 
Záväzky voči zamestnancom a poisťovniam 623  530 
Iné záväzky 34  25 
Výnosy budúcich období 4 069  3 593 
Náklady budúcich období -  - 

    
 14 476     23 563 

 

V roku 2021 zverené finančné prostriedky prijaté od riadiacich orgánov, ktoré neboli do zostavenia účtovnej 
závierky investované sú účtované ako ostatné záväzky a vykázané v sume „Záväzok zo Zmlúv o financovaní”.   
Z čiastky 9 750 tis. EUR predstavuje,  2 513 tis. EUR záväzok zo zmluvy o financovaní Stredoeurópskeho fondu 
fondov (CEFoF) s Ministerstvom financií SR a 7 237 EUR záväzok zo zmluvy o financovaní Venture to Future 
Fund uzavretej s Ministerstvom financií SR.  

V roku 2020 zverené finančné prostriedky prijaté od riadiacich orgánov, ktoré neboli do zostavenia účtovnej 
závierky investované sú účtované ako ostatné záväzky a vykázané v sume „Záväzok zo Zmlúv o financovaní”.   
Z čiastky 19 415 tis. EUR predstavuje 4 478 tis. EUR záväzok zo zmluvy o financovaní uzavretej s Ministerstvom 
dopravy (sprostredkovateľský orgán Ministerstvo hospodárstva),  2 789 tis. EUR záväzok zo zmluvy 
o financovaní Stredoeurópskeho fondu fondov (CEFoF) s Ministerstvom financií SR a 12 148 EUR záväzok zo 
zmluvy o financovaní Venture to Future Fund uzavretej s Ministerstvom financií SR. 



A
N

N
U

A
L 

RE
PO

RT
  2

02
1

Slovak Investment Holding, a. s. 
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021 
 

30 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 736/2013 zo dňa 18. decembra 2013 bol schválený Postup 
implementácie finančných zdrojov cez Slovak Investment Holding, a.s. v programovom období 2014 – 2020, do 
ktorého bude vyčlenená minimálna alokácie vo výške 3% z každého operačného programu, (s výnimkou 
operačných programov pre cieľ európske územnej spolupráce). 

Spoločnosť podpísala s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, s Ministerstvom životného 
prostredia SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, s Ministerstvom vnútra SR („Ministerstvá“) a so spoločnosťou National Development Fund II., a.s. 
(pôvodne Slovak Investment Holding, a.s.) Zmluvy o financovaní, na základe ktorých jej Ministerstvá zverili 
prostriedky, ktoré boli/budú následne investované do spoločnosti National Development Fund II., a.s. (pôvodne 
Slovak Investment Holding, a.s.). Spoločnosť bola poverená ich správou a jej úlohou je zabezpečiť, aby boli 
použité výlučne v súlade s investičnou stratégiou za čo jej  náleží odmena. 

Výnosy budúcich období (t.j. príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období). 
Položka predstavuje časové rozlíšenie výnosov v súvislosti s poplatkami za správu National Development Fund 
II., a.s.. Poplatky sa fakturujú v prospech Spoločnosti 1x ročne v čase nároku na 12 mesiacov. 

 

Pohyby na účte sociálneho fondu boli počas roka nasledovné: 

 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 

    
K začiatku účtovného obdobia 8  9 
Tvorba  7  6 
Čerpanie -7  -7 

    
K 31. decembru 8  8 

 
 
13. Základné imanie 

 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 
Základné imanie upísané a splatené v plnej výške:    
K začiatku účtovného obdobia 300  300 
    
K 31. decembru 300  300 

 

Upísané a splatené základné imanie k 31. decembru 2021 pozostáva z 300 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 
1 000 eur za akciu. Držitelia kmeňových akcií disponujú hlasovacím právom vo výške jedného hlasu na kmeňovú 
akciu. 
 
Základné imanie spoločnosti bolo dňa 1. mája 2014 zapísané do obchodného registra v sume 300 000 eur. 
 

 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 
    
Zisk/Strata po zdanení  4 097  2 557 
Počet akcií  300  300 
    
Základná/zriedená strata/zisk na akciu v eur 13 657  8 524 
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14. Rezervné fondy a nerozdelený zisk 
 

 

Zisk za 
účtovné 
obdobie  

Zákonný 
rezervný 

fond  

Ostatné 
kapitálov

é fondy  Spolu 
 tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur 
        
K 1. januáru 2021 5 210  60  1 500  6  770 
Vyplatenie dividend + tantiémy -500      -500 
Zisk za rok 2021 4 097      4 097 
        
K 31. decembru 2021 8 807  60  1 500  10 367 

 

 

Zisk za 
účtovné 
obdobie 

 

Zákonný 
rezervný 

fond  

Ostatné 
kapitálové 

fondy 
 

Spolu 
tis. eur tis. eur  tis. eur tis. Eur 

        
K 1. januáru 2020 3 703  60  1 500  5 263 
Vyplatenie dividend + tantiémy -1 050      -1 050 
Zisk za rok 2020 2 557      2 557 

 
5 210  60  1 500  6 770 K 31. decembru 2020 

 
Držitelia kmeňových akcií majú nárok na dividendy vtedy, ak sú vyhlásené. 
 
(a) Zákonný rezervný fond 
Zákonný rezervný fond bol vytvorený pri vzniku Spoločnosti vkladom akcionárov do výšky 10 % zo základného 
imania v zmysle Stanov Spoločnosti. 
 
Na základe rozhodnutia VZ bol zisk za účtovné obdobie roku 2020 rozdelený dňa 12.5.2021 nasledovne: vyplatená 
dividenda vo výške 450 tis. EUR a vyplatenie tantiém vo výške 50 tis. EUR. Suma 2 057 tis. EUR bola prevedená 
do Nerozdeleného zisku minulých období. 
 
Návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2021 je nasledovný,  vyplatenie dividendy vo výške 450 tis. 
EUR a vyplatenie tantiém vo výške 50 tis. EUR. Suma  3 597 tis. EUR bude prevedená do Nerozdeleného zisku 
minulých období. 
 
 
15. Čisté výnosy z poplatkov a provízií 
 
Spoločnosť dosiahla poplatky zo správy spoločností National Development Fund II., a.s. (predtým Slovak 
Investment Holding, a.s.) a National Development Fund I., s. r. o. (predtým Slovenský záručný  a rozvojový 
fond, s.r.o.) : 
 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 
  
National Development Fund II., a.s. 6 977  

 
5 014 

National Development Fund I., s. r. o. 698  660 
    
 7 675  5 674 
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16. Ostatné výnosy 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. Eur 
    
Ostatné výnosy 192  65 
    
 192  65 

 
 
Ostatné výnosy v roku 2021  predstavujú v sume 127 tis. EUR oprávnené náklady Spoločnosti  fakturované  EIB 
na základe podpísanej zmluvy o financovaní rozvoja a implementácii investičných poradenských služieb.  Výnosy 
z poskutnutých služieb pre spoločnosť SAM predstavujú sumu 65 tis. EUR. 
 
Ostatné výnosy v roku 2020 predstavujú fakturované a preplatené náklady na due dilligence a externé poradenstvo, 
ktoré Spoločnosť vynaložila v procese realizácie „priamych“ ekvitných investícií  v sume 29 tis. EUR a výnosy 
z poskutnutých služieb pre spoločnosť SAM v sume 35 tis. EUR. 
 

17. Osobné náklady 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
    
Mzdové náklady (vrátane bonusov) 1 442  1 292 
Sociálne poistenie 533  446 
    
 1 975  1 738 

    
18. Všeobecné administratívne náklady 

 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
    
Nájomné 151  149 
Právne poradenstvo 75  177 
Cestovné náklady, tréningy, nábor zamestnancov 7  10 
Marketingové náklady a reklama 44  52 
Telefónne poplatky a iná komunikácie  23  24 
Materiálové náklady 4  5 
Audítorské služby 19  19 
Školenia 4  6 
IT služby 76  71 
DPH koeficient 75  77 
Leasing dopravných prostriedkov 18  22 
Transakčné, finančné, daňové poradenstvo 94  33 
Ostatné služby 76  64 

    
 666  710 

    

Spoločnosť využíva služby audítorskej spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. na overenie individuálnej účtovnej 
závierky za obdobie končiace sa 31. decembra 2021 (Deloitte Audit s.r.o. v roku 2020). Deloitte Audit s.r.o. 
neposkytoval Spoločnosti iné služby.  Položka „Audítorské služby“ zahŕňa sumu za audit Spoločnosti  a National 
Development Fund II., a.s.. 
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K 31. decembru 2021 bol fyzický stav zamestnancov (na plný pracovný úväzok) 34 (2020: 28) z toho 3 vedúci. 
Priemerný počet zamestnancov bol 30,91 (2019: 28,5). 
 

19. Daň z príjmov 
Štruktúra dane z príjmu: 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Vykázaná vo výkaze ziskov a strát    
Splatná daň z príjmov v bežnom období 1 106  694 
Odložená daň (bod 8 poznámok) (14)  1 
    
Daň z príjmov celkom (1 092)  (695) 

 
S platnosťou od 1. januára 2017 bol dňa 23. novembra 2016 schválený zákon č. 341/2016 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedeným zákonom sa mení 
sadzba dane z príjmov právnických osôb platná v roku 2017 na výšku 21 %. Pre výpočet odloženej dane sa 
aplikovala 21 % sadzba dane. 
 
Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej sadzby dane 
z  príjmov: 
 

 
2021 

tis. eur 
 2020 

tis. eur 
Zisk pred zdanením  5 189  3 252 
Teoretická daň vyčíslená pri sadzbe dane 21 % (2020: 21 %) (1 090)  (683) 
Neodpočítateľné náklady – daňový efekt (16)  (11) 
Nezdaniteľné príjmy – daňový efekt   - 

Celkom (1 106) 
  

(694) 
 
Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020: 
 

 
2021 

tis. Eur 
 2020 

tis. eur 
Strata/Zisk pred zdanením 5 189  3 252 
+ Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami 436  429 
- Položky nezahrňované do základu dane, znižujúce hosp. výsledok pred 

zdanením 
359  373 

Základ dane alebo daňová strata 5 266  3 308 
Odpočet daňovej straty -  - 
Základ dane znížený o položky odpočítateľné od základu dane  5 266  3 308 
Sadzba dane podľa § 15 (v %) zákona o dani z príjmov 21  21 
Daň  (1 106)  (694) 
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20. Transakcie so spriaznenými stranami 
Za spriaznené osoby sa považujú subjekty, ktoré majú kontrolu nad Spoločnosťou alebo Spoločnosť nad nimi, 
alebo ak má jedna strana rozhodujúci vplyv na druhú stranu pri rozhodovaní o finančnej a prevádzkovej činnosti.  
Spoločnosť má vzťahy so spriaznenými osobami, a to s akcionárom a členmi vrcholového manažmentu. 
 
Transakcie s nasledujúcimi spriaznenými stranami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok. 
 
a) Akcionár 
 
(Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.) 
 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Majetok    
Bežný účet v banke 5  5 
    
Poskytnuté preddavky 11  11 
    
Záväzky    
Ochrana budovy  4  2 
Rezerva na služby spojené s nájmom  11  11 
Rezerva (refakturácia nákladov za audit) 19  19 
    
Transakcie s akcionárom:    
Nájomné nebytových priestorov a nábytku  111  111 
Služby spojené s nájmom+strážna služba 22  21 
Audit 19  19 
    

 
b) National Development Fund II., a.s. 
 
 2021  2020 
Majetok tis. Eur  tis. eur 
Investície  27  27 
Pohľadávky z obchodného styku 1 023  550 
    
Výnosy budúcich období    
Poplatky 4 069  3 592 
    
Výnosy     
Výnosy za správu 6 977  5 013 

 
c) National Development Fund I., s. r. o. 
 
 2021  2020 
 tis. Eur  tis. eur 
Investície 4  4 
Pohľadávky 434  380 
    
Výnosy     
Výnosy za správu 698  660 
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d) Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. 
 
 2021  2020 
 tis. Eur  tis. eur 
Investície 338  338 
Pohľadávky 74  40 
    
Výnosy     
Výnosy za služby 65  35 

 
 
e) Národný centrálny depozitár cenných papierov 

 
Záväzky 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Záväzky z obchodného styku -  1 

 
 

Náklady 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Poplatky za správu a vedenie účtu 15  60 

 
f) Centrálny depozitár cenných papierov SR 

 
Záväzky 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Záväzky z obchodného styku 3  - 

 
 

Náklady 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Poplatky za správu a vedenie účtu -  - 

 
g) Daňový úrad SR 

 
 

Záväzky 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Daňové záväzky  444  82 

 
 
 

h) Ministerstvá 
 

Záväzok zo Zmlúv o financovaní 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
Ministerstvo hospodárstva (RO MD)   4 477 
Ministerstvo financií 9 750  14 937 
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i) Členovia vrcholového manažmentu Spoločnosti 

 
Hodnota vyplatených peňažných a nepeňažných príjmov riadiacich pracovníkov k 31. decembru bola nasledovná: 
 2021  2020 
 tis. eur  tis. eur 
    
Peňažné príjmy  325  290 
Nepeňažné príjmy   - 
 
 325 

 
290 

 
21. Reálne hodnoty 
Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo by bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej 
transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia. Ak sú k dispozícii trhové ceny (v tomto prípade najmä pri 
cenných papieroch, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej 
hodnoty sa vypracuje na základe trhových cien. Všetky ostatné finančné nástroje sa oceňovali na základe 
vnútorných oceňovacích modelov vrátane modelov súčasnej hodnoty, alebo sa využil posudok externého znalca.  

Reálne hodnoty spolu s ich účtovnými hodnotami finančných nástrojov sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke: 

 
Účtovná 
hodnota 

 Reálna 
hodnota 

 Účtovná 
hodnota 

 Reálna 
hodnota 

 2021  2021  2020  2020 
Finančný majetok tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. eur 
        
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 23 444  23 444  29 239  29 239 
Investície 369  369  369  369 
Ostatný majetok 1 682  1 682  987  987 
        

 
 
 

 
Účtovná 
hodnota 

 Reálna 
hodnota 

 Účtovná 
hodnota 

 Reálna 
hodnota 

 2021  2021  2020  2020 
Finančné záväzky tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. Eur 
        
Záväzky z obchodného styku 74  74  63  63 
Ostatné záväzky 14 476  14 476  23 563  23 563 

 
Pri odhade reálnych hodnôt finančného majetku Spoločnosti boli použité nasledovné metódy a predpoklady: 

 

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 

Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Pri účtoch, ktoré majú 
zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu 
hodnotu.  

 

Investície 

Investície do dcérskych spoločností boli ocenené obstarávacími nákladmi a sú vykázané v reálnej hodnote, ktorá 
zohľadňuje posúdenie rizík vplývajúcich na znehodnotenie majetku dcérskych spoločností.  
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Ostatný majetok 

Pohľadávky sa uvádzajú v netto hodnote, t. j. po odpočítaní opravných položiek. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú 
dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné pokladať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. 
Reálne hodnoty ostatných pohľadávok voči klientom sa vypočítajú diskontovaním budúcich peňažných tokov 
použitím bežných trhových sadzieb a odhadovaných rizikových marží. 
 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 

Odhadované reálna hodnota záväzkov sa približuje k ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota pri záväzkoch so 
zostatkovou dobou splatnosti viac ako tri mesiace je sa odhaduje pomocou diskontovania ich budúcich 
očakávaných peňažných tokov pri použití bezrizikovej úrokovej krivky. Spoločnosť nevlastní záväzky so 
zostatkovou dobou splatnosti viac ako tri mesiace.  

 
Prijaté úvery 

Reálne hodnoty prijatých úverov sa vypočítajú diskontovaním budúcich peňažných tokov použitím platných 
medzibankových sadzieb. Pri prijatých úveroch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je 
vhodné pokladať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.  
 
 
22. Podmienené aktíva a záväzky 
 
V priebehu účtovného obdobia 2021 Spoločnosť neevidovala podmienené aktíva a podmienené záväzky. 
 
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. Vedenie 
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad. 
 
23. Podsúvahové položky 
Spoločnosť nezahŕňa do konsolidovanej skupiny Slovak Investment Holding, a. s. dcérske spoločnosti National 
Development Fund I., s. r. o. (,,NDF I“) a  National Development Fund II., a.s. (,,NDF II”) z dôvodu 
nevykonávania kontroly nad týmito spoločnosťami. National Development Fund II., a.s. (,,NDF II”) a National 
Development Fund I., s. r. o. (,,NDF I“) predstavujú dcérske spoločnosti ale investovanie do nich sa riadi 
osobitnými zmluvami na základe ktorých, Spoločnosť nepreberá výhody a nenesie riziká za investované 
prostriedky. Na základe tohto posúdenia nie sú uvedené spoločnosti považované za spoločnosti kontrolované 
Spoločnosťou, a Spoločnosť ich vykazuje v podsúvahovej evidencii.  
 
Spoločnosť Slovak Asset Management, správ. spol., a. s. nespĺňa kritéria pre konsolidáciu. 
 
Spoločnosť má podiel na základnom imaní v spoločnosti National Development Fund II., a.s. („NDF II“) so 
sídlom Bratislava, Grösslingová 44, Slovensko, ktorá bola založená podpisom zakladateľskej listiny dňa 7. apríla 
2014 jediným zakladateľom – Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. a následne zapísaná dňa 26. apríla 
2014 do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5948/B, ktorý je 
zároveň dňom jej vzniku. V priebehu roka 2021 došlo k zníženiu základného imania spoločnosti. Celková  výška  
základného  imania  NDF II k 31. decembru 2021 je 299 376 tis. EUR (2020: 333 918 tis. EUR). Dňa 15. januára 
2020 Spoločnosť odkúpila  0,007% obchodného podielu od SZRB, ktorý vlastní vo vlastnom mene a na vlastný 
účet. Hlavným predmetom činnosti NDF II je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom 
investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou.  
 
Spoločnosť má podiel v National Development Fund I., s. r. o., („NDF I“) so sídlom Bratislava, Grösslingová 
44, Slovensko, ktorý bol založený podpisom zakladateľskej listiny dňa 10. marca 2009 jediným spoločníkom – 
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s (“SZRB”). a následne zapísaný dňa 21. marca 2009 do obchodného 
registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57505/B, ktorý je zároveň dňom jeho 
vzniku. Dňa 12. januára 2011 sa Európsky investičný fond („EIF“) stal spoločníkom v NDF I. Od 1. januára 2016 
sa Spoločnosť stala spoločníkom v spoločnosti a nahradila EIF. Dňa 15. januára 2020 Spoločnosť odkúpila  
0,004% obchodného podielu od SZRB, ktorý vlastní vo vlastnom mene a na vlastný účet. Celková výška 
základného  imania  NDF I k 31. decembru 2021  je   107 973 tis. EUR (2020: 107 973 tis. EUR).  
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Prehľad podsúvahových položiek podľa hodnoty aktív v správe investovaných v spoločnosti National 
Development Fund II., a.s.  podľa ministerstiev a  operačných programov: 
 

 2021 
tis. EUR 

 2020 
tis. EUR   

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja (OPII) 67 351  67 351 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (IROP) 39 241  73 783 

Ministerstvo hospodárstva (RO MD)  447 501  185 462 
Ministerstvo životného prostredia (OP KŽP) 35 335  35 335 

Ministerstvo vnútra 6 786  3 393 
Ministerstvo práce 14 626  14 625 
 
SPOLU 

 
610 838 

  
379 950 

 
 
Prehľad podsúvahových položiek podľa hodnoty aktív v správe investovaných v spoločnosti v National 
Development Fund I., s. r. o.  podľa ministerstiev a  operačných programov: 
 

 2021  2020 
tis. EUR  tis. EUR 

Ministerstvo financií 107 973  107 973 
 
SPOLU 

 
107 973 

  
107 973 

 
 
24. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 
Po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré významným spôsobom 
ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti. 
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Príloha č. 2: Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

PRÍLOHY
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