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Správa nezávislého audítora  

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s. 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Náš názor 

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej 
„Spoločnosť”) k 31. decembru 2020, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa 
k uvedenému dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 
platnými v Európskej únii. 

Náš názor je v súlade s našou dodatočnou správou z 8. marca 2021 pre Výbor pre audit , ktorého 
funkciu vykonáva Dozorná rada.  

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje: 

 súvahu k 31. decembru 2020;  
 výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu 

skončil;  
 výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil;  
 výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil; a 
 poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné postupy a ďalšie 

vysvetľujúce informácie. 

Základ pre náš názor 

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky.  

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných 
odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre 
medzinárodné etické štandardy účtovníkov  (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle ustanovení 
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa 
etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj 
ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický 
kódex. 

Podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, vyhlasujeme, že neaudítorské služby, ktoré sme 
poskytli sú v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami v Slovenskej republike a taktiež 
sme neposkytli také neaudítorské služby, ktoré sú zakázané na základe Nariadenia (EÚ) 
č. 537/2014. 
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V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 sme Spoločnosti neposkytli žiadne 
neaudítorské služby.  

Náš prístup k auditu 

Prehľad 

Hladina významnosti  Celková hladina významnosti za Spoločnosť je 1 190 
tisíc EUR a predstavuje približne 10% z výsledku 
hospodárenia Spoločnosti pred zdanením. 

Kľúčové záležitosti auditu  Vykazovanie výnosov 

 

Náš audit sme navrhli s ohľadom na hladinu významnosti a na základe posúdenia rizík 
významných nesprávností v účtovnej závierke. Zvážili sme najmä oblasti, v ktorých vedenie 
Spoločnosti uplatnilo svoj subjektívny úsudok, napríklad v súvislosti s významnými účtovnými 
odhadmi, v rámci ktorých boli použité predpoklady a zvážené budúce udalosti, ktoré sú vzhľadom 
na ich povahu neisté. Tak ako v prípade všetkých našich auditov sme zohľadnili tiež riziko spojené 
s možným obchádzaním interných kontrol vedením, a okrem iného sme zvážili aj to, či existujú 
dôkazy o zaujatosti, ktorá predstavuje riziko významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu. 

Rozsah nášho auditu Spoločnosti sme prispôsobili tak, aby sme mohli vykonať dostatočnú prácu, 
ktorá nám umožní vyjadriť názor k účtovnej závierke ako celku, pričom sme zohľadnili štruktúru 
Spoločnosti, účtovné procesy a kontroly ako aj odvetvie, v ktorom Spoločnosť pôsobí. 

Hladina významnosti 

Rozsah nášho auditu bol ovplyvnený aplikáciou hladiny významnosti. Audit je navrhnutý tak, aby 
sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby. Nesprávnosti sú považované za 
významné, ak jednotlivo alebo v súhrne môžu ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov 
vykonané na základe účtovnej závierky. 

Na základe nášho profesionálneho úsudku sme stanovili určité kvantitatívne limity pre hladinu 
významnosti, vrátane celkovej hladiny významnosti za Spoločnosť pre účtovnú závierku ako celok, 
ako je uvedené v tabuľke nižšie. Tie nám spolu so zvážením kvalitatívnych aspektov pomohli 
stanoviť rozsah nášho auditu, jeho povahu, načasovanie a rozsah našich audítorských postupov 
ako aj pri vyhodnocovaní vplyvov nesprávností, jednotlivo ako aj súhrnne, na účtovnú závierku ako 
celok. 

Celková hladina významnosti 1 190 tisíc EUR 

Ako sme ju stanovili  Hladinu významnosti sme stanovili ako približne
10% z výsledku hospodárenia Spoločnosti pred 
zdanením 

Zdôvodnenie spôsobu stanovenia hladiny 
významnosti  

Pri zvažovaní hladiny významnosti sme brali do 
úvahy, že výkonnosť Spoločnosti je užívateľmi 
účtovnej závierky najčastejšie posudzovaná na 
základe zisku Spoločnosti. Použili sme výsledok 
hospodárenia Spoločnosti za bežný rok a na základe 
nášho profesionálneho úsudku sme kvantitatívne 
limity stanovili vo výške približne 10%.  
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Kľúčové záležitosti auditu  

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré podľa nášho profesionálneho úsudku boli 
najvýznamnejšie pre náš audit účtovnej závierky v bežnom účtovnom období. Tieto záležitosti boli 
posúdené v kontexte nášho auditu účtovnej závierky ako celku, aby sme si na ňu mohli vytvoriť náš 
názor, a z tohto dôvodu nevyjadrujeme samostatný názor k jednotlivým záležitostiam. 

Kľúčové záležitosti auditu  Ako náš audit zohľadnil dané kľúčové 
záležitosti  

Vykazovanie výnosov (16 827 tisíc EUR)  

Spoločnosť pri vykazovaní výnosov z poplatkov z 
fondov v správe postupuje podľa štandardu IFRS 15, 
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Spôsob účtovania je 
uvedený v bode číslo 2 poznámok k účtovnej 
závierke. 

Výnosy Spoločnosti tvoria poplatky za vedenie 
osobných dôchodkových účtov, ktoré sú stanovené 
ako percento z celkovej výšky prijatých príspevkov, 
poplatky za správu dôchodkového fondu vypočítané 
ako percento z čistej hodnoty majetku na dennej báze 
a poplatky za zhodnotenie majetku v dôchodkovom 
fonde, ktoré sú variabilné.  

Vedenie Spoločnosti posúdilo, že zákazník nemá 
významné právo požadovať, aby Spoločnosť 
pokračovala v poskytovaní svojich služieb za poplatky 
pod trhovou úrovňou a z tohto dôvodu poplatky 
časovo nerozlišuje počas dlhšieho obdobia. 

Poplatky za zhodnotenie majetku v dôchodkovom 
fonde sa vykazujú ako výnosy až v momente, kedy je 
vysoko pravdepodobné, že v budúcnosti nedôjde k 
zníženiu už zaúčtovaných výnosov, čo je podľa 
názoru vedenia Spoločnosti vtedy, keď Spoločnosti 
vznikne na poplatok nárok. 

Účtovanie výnosov si vyžadovalo našu zvýšenú 
pozornosť z dôvodu komplexnosti účtovných 
pravidiel, ktoré potrebovali uplatnenie odborného 
úsudku.  

Prečítali sme si účtovnú závierku 
Spoločnosti a zhodnotili sme účtovné 
postupy týkajúce sa vykazovania 
výnosov. Prijaté predpoklady a úsudky 
pri odhadovaní výnosov sme 
prediskutovali s vedením Spoločnosti. 

Prepočítali sme poplatky vykázané ako 
výnosy a  súvisiace pohľadávky sme 
odsúhlasili na platby po konci roka. 

Zvážili sme príslušné zverejnenia k  
výnosom v účtovnej závierke.  
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Správa k ostatným informáciám a informáciám uvedeným vo Výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.  

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 

Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o účtovníctve“). 

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že: 

 informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú 
v súlade s účtovnou závierkou, a že 

 Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, 
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za 
účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala objektívny 
obraz podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii a za 
internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, 
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za 
použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal 
zámer Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá. 

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesmi finančného 
výkazníctva Spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky  

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 
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Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 

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

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

S osobami zodpovednými za správu a riadenie komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný 
rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných 
nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu. 

Osobám zodpovedným za správu a riadenie sme poskytli vyhlásenie, že sme dodržali relevantné 
etické požiadavky ohľadom našej nezávislosti, a aby sme s nimi komunikovali ohľadom všetkých 
vzťahov a ďalších záležitostí, o ktorých by bolo možné rozumne uvažovať, že by mohli mať vplyv 
na našu nezávislosť, a kde to bolo relevantné, ohľadom krokov podniknutých na eliminovanie 
ohrození alebo zavedených protiopatrení.  

Zo záležitostí komunikovaných osobám povereným správou a riadením, sme určili tie záležitosti, 
ktoré boli najvýznamnejšie počas auditu účtovnej závierky za bežné obdobie, a preto sú 
považované za kľúčové záležitosti auditu. Tieto záležitosti uvádzame v  správe audítora, okrem 
prípadov, keď zákon alebo nariadenie zakazuje zverejnenie danej záležitosti, alebo keď vo veľmi 
zriedkavých prípadoch rozhodneme, že záležitosť by nemala byť uvedená v našej správe, pretože 
nepriaznivé dôsledky jej zverejnenia by dôvodne mohli prevážiť nad verejným záujmom takejto 
komunikácie. 
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Správa k ostatným právnym a regulačným požiadavkám 

Naše vymenovanie za nezávislých audítorov 

Za audítorov Spoločnosti sme boli prvýkrát vymenovaní v roku 2018. Naše vymenovanie bolo 
obnovované každoročne rozhodnutím valného zhromaždenia, čo predstavuje celkové neprerušené 
obdobie audítorskej zákazky 3 rokov. Naše vymenovanie za rok končiaci 31. decembra 2020 bolo 
schválené uznesením valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2020. 

Audítorom zodpovedným za audítorskú zákazku a túto správu nezávislého audítora je Eva 
Hupková. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Eva Hupková, FCCA 
SKAU licencia č. 161 SKAU licencia č. 672 

8. marca 2021
Bratislava, Slovenská republika
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Súvaha 

V tisícoch euro 
Pozn. 31. decembra 

2020 
31. decembra 

2019 
    
Majetok    
Peniaze a peňažné ekvivalenty  6 5 786 4 198 

Krátkodobé pohľadávky voči bankám 7 4 996 10 995 

Pohľadávky voči dôchodkovým fondom  8 1 112 1 977 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok 9 762 834 

Finančný majetok v reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia  10 23 475 19 667 

Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv so zákazníkmi 12 11 902 11 684 

Software a iný nehmotný majetok 13 5 515 5 325 

Pozemky, budovy a zariadenia 14 81 107 

Odložená daňová pohľadávka 19 - 203 

Splatná daň z príjmov právnických osôb 19 52 - 

Majetok celkom  53 681 54 990 

    
Vlastné imanie    
Základné imanie 17 37 177 37 177 

Zákonný rezervný fond 18 5 546 4 509 

Oceňovacie rozdiely 851 260 

Hospodársky výsledok bežného a minulých období 9 495 10 430 

Vlastné imanie celkom 53 069 52 376 

    
Záväzky    
Zamestnanecké požitky 15 315 271 

Ostatné záväzky 16 282 518 

Odložený daňový záväzok 19 15 - 

Splatná daň z príjmov právnických osôb 19 - 1 825 

Záväzky celkom  612 2 614 

Vlastné imanie a záväzky celkom  53 681 54 990 
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Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku 

  Pozn. 2020 2019 

    

Výnosy z poplatkov z fondov v správe 20 16 827 23 003 

 12 (1 452) (5 519) 

Zmena  12 142 (758) 

 poplatkov a provízií  15 517 16 726 

    

Mzdové náklady 21 (1 526) (1 628) 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 13 (277) (286) 

Odpisy budov a zariadenia 14 (48) (60) 

Zisk / (strata) z predaja budov a zariadenia  4 2 

Ostatné administratívne náklady 22 (1 822) (1 753) 

Ostatné prevádzkové náklady  (1) - 

Ostatné prevádzkové výnosy  - 20 

 v reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 
hospodárenia 

 - - 

   (2) (1) 

Výnosové úroky  61 108 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  11 906 13 128 

 úrokov 19 (2 520) (2 757) 

  9 386 10 371 

    

Ostatný komplexný výsledok hospodárenia    

    

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia  748 9 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný 
výsledok hospodárenia do výsledku hospodárenia pri predaji 

 - - 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 
hospodárenia 

 (157) (2) 

  591 7 

  
9 977 

 

10 378 

 

    

.
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní 

V tisícoch euro 
Základné 

imanie 

-
vacie 

rozdiely 
z finan-

majetku  

Zákonný 
rezervný 

fondy 

Hospo-
dársky 

výsledok 

a minu-
lých 

období Celkom 

      

Stav vlastného imania k 1.1.2019 37 177 253 4 098 4 114 45 642 
          

Hospodársky výsledok za rok 2018 - - - 10 371 10 371 

 - 7 - - 7 

Komplexný výsledok hospodárenia  - 7 - 10 371 10 378 

Dividendy - - - (3 645) (3 645) 

Prídel do rezervného fondu - - 411 (411) - 

Stav vlastného imania k 31.12.2019 37 177 260 4 509 10 430 52 376 
      

Hospodársky výsledok za rok 2020 - - - 9 386 9 386 

 - 591 - - 591 

Komplexný výsledok hospodárenia  - 591 - 9 386 9 977 

Dividendy - - - (9 284) (9 284) 

Prídel do rezervného fondu - - 1 037 (1 037) - 

Stav vlastného imania k 31.12.2020 37 177 851 5 546 9 495 53 069 

 

V tisícoch euro Pozn. 2020 2019 

    

     

Hospodársky výsledok pred zdanením    11 906 13 128 

 27 1 570 6 513 

   13 476 19 641 

        
       

   5 999 (1 300) 

   (1 729) (1 936) 

   937 (1 134) 

Nárast/(pokles) v záväzkoch, ostatných    (192) (135) 

 úrokmi   18 491 15 136 

Prijaté úroky    334 180 

 príjmu   (4 335) (894) 

    14 490 14 422 

      
        

Nákup pozemkov, budov a zariadenia   (30) - 

Nákup softvéru a iného nehmotného majetku   (272) (167) 

   (5 620) (6 917) 

Príjem z predaja pozemkov, budov a zariadenia   4 2 

Príjem z predaja alebo splatnosti cenných papierov   2 300 - 

    (3 618) (7 082) 

        
        

Výplata dividend   (9 284) (3 645) 

    (9 284) (3 645) 

    1 588 3 695 

    4 198  503 

    5 786 4 198 
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1. Údaje o  
 

T Allianz - Sloven alebo 

má sídlo na ulici Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.  

 

registra Okresného súdu    

 

robnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

ne ákon o SDS  

 

  (a) PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz 

 Slovenská d.s.s., a.s.  a (b) GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz  Slovenská d.s.s., a.s. 

 

-  

je Societas Europaea, 

 SE . Allianz 

SE je zapísaná v Obchodnom registri B súdu v Mníchove  a stníkom 

. 

 

k 31. decembru 2020 boli Mgr. Miroslav Kotov (predseda ), , Ing. Peter Karcol a Ing. Juraj 

Lipták. ozornej rady k 31. decembru 2020 boli ., a Venelin Angelov 

Yanakiev. 

 

K 31.12.2020 27 (2019: 22) zamestnancov, z toho 3 (2019

10 (2019: 4). 

 

2.  metódy 
 

 súlade s   znení prijatom 

 EUR  hodnoty sú zaokrúhlené na 

 

vykázané v reálnej hodn V 30. apríla 

2020. 

 

 

ia v  

 

v  

 

 11 Zákona o  

  

 , ak 

nie je uvedené inak.  
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  umorovanej 

 

 

Stanovenie reálnej hodnoty. Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj majetku alebo, ktorá by bola zaplatená za 

ako trhovú cenu vyhlásenú najneskor

 

zostatkovej doby splatnosti a meny, v ktorej sú denominované platby plynúce z vlastníctva tohto cenného papiera.   

 

 

tnancov pracujúcich ako sprostredkovatelia), poradcom, maklérom a obchodníkom, 

rávne náklady. 

 

Umorovaná hodnota 

 

ných nástrojov v súvahe.  

 

Metóda efektívnej úrokovej miery 

á, ktorá presne 

brutto 

mi

mierou. Tieto 

efektívnej úrokovej.  

 

 

 

 

ekvivalenty sú ocenené umorovanou hodnotou metódou efektívnej úrokovej miery. 

Krátkod

 

 dôchodkovým fondom  predstavujú nároky na úhradu poplatkov za 

 

Ostatný majetok. 

 na riziká a straty. 

. 

papiere vo svojom portfóliu do kategórie v reálnej aj 

 úroku a obchodného modelu. Ide o cenné papiere vo vlastníctve 
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zmene podmienok na trhu.  

 náklady na obstaranie cenného 

 

N  ostatnom komplexnom 

 dlhových cenných papierov v cudzej mene, 

ktoré sa vykazujú s 

vykázané v 

ktívnej úrokovej miery je vykázaný v 

noty plus nákladov súvisiacich s 

 

 dlhovému  

-

ravdepodobnosti zlyhania protistrany.  

 

 

bo (ii) 

 

toho, 

 

. Zmluvy o SDS

SDS. Priame 

súvisiacich s týmito zmluvami. 

vízie za sprostredkovanie Zmlúv o SDS SDS prostredníctvom zálohových platieb, t.j. 

zálohy za provízie sú vyplatené po zápise zmluvy do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vedeného Sociálnou 

(pravdepodobn

konkrétnej zmluve o SDS  

h provízií 

za sprostredkovanie Zmlúv o SDS  

ahnutím veku klienta 62 rokov 

(do 31.12.2018). tnému 

stavu. Dôvodom skrátenia je zahrnutie neistoty spojenej s  II. dôchodkového piliera v strednodobom a 

 Priemerný vek klienta v roku 2020 bol 

41,5 rokov (2019 bol 41,1 roka), priemerná zostávajúca (nediskontovaná) doba bola 16,6 rokov (2019: 16,9 rokov).  

u ktorých s  

obstaranie zmluvy. Zost odpísaná,  
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  tomto prípade 

diskontovaná 

 provízia, odpis 

sa nevykoná. Ak zostatkovej 

 

Pri úmrtí, výstupe klienta z druhého piliera alebo prestupe klienta do inej DSS sú obstarávacie náklady prislúchajúce k danej 

 

ka, 

 

 . 

Softvér a iný nehmotný majetok. 

ceny tohto nehmotného majetku sú 

  ke. 

Pozemky, budovy a zariadenia.   Pozemky, budovy a zariadenia (dlhodobý hmotný majetok) sa vykazujú v cene obstarania 

nasledovnej  

  

Budovy, stavby a ich  20 

Stroje, prístroje a zariadenia 4 - 6 

Inventár 6 - 12 

Ostatný majetok 4 - 6 

 

 

Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú bol majetok obstaraný, a náklady súvisiace s obstaraním, napríklad náklady 

 

 

obdobia. 

Reziduálna hodnota , ak nie je nevýznamná, 

rok. 

 dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

dochádza vtedy, 

m 

á, ak 

 

 S

aby 
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K .  mzdy a iné odmeny 

 

 

Príspevkovo definované dôchodkové plány. Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány predstavujú príspevky 

iný významný súvisiaci  

. 

 

vysoko kvalitných podnikových dlhopisov 

 

Záväzky. Krátkodobé z

nominálnej hodnote. 

  umorovanej hodnote zistenej 

 

Rezervy. 

.  

Suma, ktorá je ktorý bude nutný na vy

V prípade dlhodobého záväzku sa 

diskontovaných nutných na vy povinnosti.  

 

 len vtedy, ak je takmer a  

. 

upravený o pri

umorenia straty.  

záväzkov a ich ocen

z  a  sa vykazujú len 

S tieto  

ostatného komplexného výsledku hospodárenia. Vtedy sa aj ostatného komplexného výsledku 

hospodárenia.  

 

. 
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Transakcie v cudzej mene. Monetárny m

, 

hospodárenia.  

 

na ktoré má 

zmysle § 63 Zákona o SDS.  

dôchodkového fondu.   identifikácie 

platieb len v rámci minimálneho obdobia, po ktoré je na základe zmluvy 

bude .  

 nemá významné 

zmluvné právo, aby mu S  

 

a  . 

10% zo zhodnotenia majetku v dlhopisovom a 

dôchodkovej jednotky k maximálnej hodnote finálnej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dosiahnutej v priebehu 

 

prakticky sa výnos nikne nárok. 

V prípade dlhopisového dôchodkového fondu je zo zákona 

obdobia, ktoré je 10 rokov. Vz . ovala 
o rezerve na garancie.  
 

 budúcich inkasovaných výnosov vysoko é straty 

z doplatenia  

vtedy, ak existuje 

 

 

Základné imanie a fondy zo zisku. základné imanie. náklady, ktoré sa priamo 

 príjmov vykazujú vo vlastnom imaní ako príjmov z emisie akcií. 

V zmysle stanov S o 

.  
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3.   
 

 

 zásad a vykazované sumy majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace 

na základe historickej skúsenosti a 

Odhady a 

prehodnocované. Ak sa úprava odhadov týka len  roku, kedy k 

  v budúcich obdobiach. 

 

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.  Majetok fondu je v zmysle zákona o 43/2004 Z.z. O starobnom 

pre 

 tomto dôchodkovom fonde v 

období dôchodková 

vlastného majetku.  

 

-

horizontu (od 1. 1. 2013  -

 tejto záruky a  al nárast 

hodnoty o 10,66 % (2019: 9,2 %). V súlade s 

a  ednotku. Celkové aktíva tohto fondu sú 2 418 099 tisíc EUR (2019: 2 281 855 tisíc 

EUR). 

 

Vykazovanie krátkodobých a dlhodobých aktív a pasív. 

 záväzkov na súvahe spolu s údajmi o ich 

likvidite v 26 

záväzkov. 

 

obstarávacie náklady predstavujú náklady súvisiace s  preto sú aj v rámci výkazu 

. 
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4.  
 

Nasledovné novelizovan 20

nemali významný vplyv: 

 

Definícia podniku  

obdobia,  

vyhodnotenie kedy existujú v

 

 

Definícia významnosti - 

1. januára 2020 alebo neskôr). 

ia, ktoré 

a 

by 

ku 

a vyhodnotila ho ako nevýznamný. 

 

 vaní, usmernenia o 

 

 

 

 

IBOR) alternatívnymi úrokovými s

 

vychádzajú, sa v dôsledku reformy 

zabe

 

bol preto nove

hto 

intervalu. Stále 
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pri 

nia sa 

ôt 

nú závierku a vyhodnotila 

ho ako nevýznamný. 

 

 Novela poskytuje nájomcom (no nie 

vnakým spôsobom 

 

nú ako priamy 

redne 

e 

za pre
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5.  
 

ektíve ich EÚ 

 

 

sa 1. januára 2016 alebo neskôr). 

 

 

 

novela IFRS 10 a IAS 28 (vydaná 11. se  

torý 

nepredstavuje podnik, a to aj v prípade, ak tento majetok vlas

 

 

21 

alebo neskôr). 

hospodárení inak p

o obdobia poskytovania poistného krytia postupne tak, ako bude existujúce riziko 

 

 

Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé  

 Táto novela v obmedzenom rozsahu 

ednotka ku 

od 

ho konverziou na nástroje vlastného imania. Vyrovnanie je definované ako splnenie záväzku platbou v 

záväzky s opciou konverzie na nástr
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-2020  novelizácia I

 

eto 

 

 

náklady na plnenie zmluvy tvoria 

 

 

je majetok ale

 

podmienené aktíva, tak ako sú definované v IAS 37.  

 

 

 

ktoré sa týkali 

 

 

 ak by neboli urobené 

spolo
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1. januára 2023 alebo neskôr). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

krytia pre poistníka.  

 

 Pasívne zaistné zmluvy - 

 

sa stanoví vynásobením straty vykázanej z uzavretých poistnýc

ou vykázanou zo súvisiacich poistných zmlúv. 

 

 

rizík 

; 

k poistnej zmluvy, do 

 

 

 

 

Klasifikácia záväzkov ako krá  

 Novela IAS 1 na klasifikáciu záväzkov ako krátkodobé 

alebo dlhodobé bola vydaná v januári 2020 

závierku. 

 

 fáza 2  novela IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 (vydaná 27. augusta 2020 

nuára 2021 alebo neskôr). Zmeny v rámci fázy 2 sa zaoberajú otázkami, 

týchto oblastí:  
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takej zmeny a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutným dôsledkom reformy IBOR a nová alternatívna úroková sadzba je ekonomicky 

mku z IFRS 9, sú takisto povinní 

né 

tieb. 

 

 

 

 

 

 

 

plyvnené reformou IBOR. 

 

 

rivátových a 
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6.  ekvivalenty  
 

   zostatkom 

 

 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 

   
 banke s  5 784 4 195 

 2 3 

 5 786 4 198 

   

 

 Tatra banka, a.s 

 

7.   
 

 a 

úverových ratingov je nasledovná: 

 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 

   
Vklady v banke s  4 999 11 002 

 (3) (7) 

 4 996 10 995 

   

 

 Tatra banka, a.s. 

 

8.  
 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 

   
 721 618 

zhodnotenie 391 1 359 

 - - 

 1 112 1 977 

   

 

svojim 

minimálne.  
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9. Poskytnuté preddavky a ostatný majetok  
 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 

   
 698 750 

Náklady budúcich období 34 35 

Ostatné poskytnuté preddavky 1 3 

Ostatný majetok 29 46 

 - - 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok celkom 762 834 

 
   

 

10.  
 

8 tisíc EUR 

na  

 

11. Pohyby v   
 

V tisícoch euro 

Krátkodobé 

 
dôchodkovým 

fondom 
Dlhopisy (bod 

10 poznámok) Iné Spolu 

      

 k 1. januáru 2020 7 - 4 - 11 

hospodárskeho výsledku v 
 3 - 5 - 8 

hospodárskeho výsledku z dôvodu jej prehodnotenia - - - - - 

 (7) - (1) - (8) 

 - - - - - 

mbru 
2020 3 - 8 - 11 
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12.  
 

 

 
V tisícoch euro 2020 2019 

   
 12 766 16 372 

 (1 082) (324) 

 11 684 16 048 

   
Prírastky za obdobie 1 528 1 913 

Amortizácia za obdobie (1 309) (1 684) 

Trvalý odpis za obdobie* (143) (3 835) 

* 142 (758) 

   
 12 842 12 766 

 (940) (1 082) 

 11 902 11 684 

Informácie k  trvalému odpisu sú uvedené v 2 poznámok. 
   

 

.  

  

 
 Bez zmeny Disk. sadzba +1PB Náklady +10% Výnosy fondu -0,5PB 

     

-stav 939 962 977 1 012 

-%zmena 0% 1,1% 4,0% 7,7% 

     

 Bez zmeny Disk. sadzba -1PB Náklady -10% Výnosy fondu +0,5PB 

     

-stav 939 924 916 903 

-%zmena 0% -1,6% -2,5% -3,9% 

     

 

 

 

desiatich percentách)  v kombinácii s 

 posledných 36 mesiacoch deleno 36. 

 maximálnej 
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13. Software a iný nehmotný majetok 
 

V tisícoch euro Software 

Ostatný 
nehmotný 

majetok 

Obstaranie 
nehmotného 

majetku Celkom 
     

K 1. januáru 2019     
Obstarávacia cena 9 017 567 17 9 601 

 (3 721) (457) -  (4 178) 

 5 296 110 17 5 423 

         
Prírastky  - 187 187 

Presuny 167  (167) - 

Odpisy (280) (6)  (286) 

Úbytky - - - - 
         

K 31. decembru 2019         
Obstarávacia cena 9 184 567 37 9 788 

 (4 001) (462) - (4 463) 

 5 183 105 37 5 325 

     
Prírastky  - 467 467 

Presuny 257 14 (271) - 

Odpisy (272) (5)  (277) 

Úbytky (25) (1) - (26) 

 - - - - 
      

K 31. decembru 2020     
Obstarávacia cena 9 417 580 233 10 230 

 (4 248) (467) - (4 715) 

 5 169 113 233 5 515 
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14. Pozemky, budovy a zariadenia 
 

V tisícoch euro Inventár  

Stroje, 
prístroje a 

zariadenia Ostatné 

Obstaranie 
hmotného 

majetku Celkom 
      

K 1. januáru 2019      
Obstarávacia cena  32 413 231 - 676 

 (28) (281) (198) - (507) 

 4 132 33 - 169 

          
Prírastky - - - 1 1 

Presuny 1 - - (1) - 

Odpisy (1) (49) (10) - (60) 

Úbytky v  - - (19) - (19) 

          
K 31. decembru 2019           
Obstarávacia cena 33 413 212 - 658 

 (30) (330) (191) - (551) 

 3 83 21 - 107 

      
Prírastky - - - 30 30 

Presuny 5 25 - (30) - 

Odpisy (2) (39) (7) - (48) 

Úbytky v  (4) (29) (70) - (103) 
      

K 31. decembru 2020 
Obstarávacia cena  34 409 142 - 585 

 (28) (339) (137) - (504) 

 6 70 5 - 81 

 

 mala k 31. decembru 2020 poistený 81 (2019: 107 tisíc EUR).  

 

15.  
 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 
   

 158 155 

 110 73 

Sociálny fond 5 7 

Ostatné záväzky zo  42 36 

 315 271 

16. Ostatné záväzky 
 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 
   

 109 374 

 14 12 

 7 11 

Výnosy budúcich období 152 121 

Ostatné záväzky celkom 282 518 

 

.  
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17. Základné imanie 
 

akcií je Allianz - -ný podiel na hlasovacích 

právach.  Akcionári sa 

 na  menovitej hodnote 

30. apríla 

2020. Dividenda na jednu akciu predstavovala 82 895 EUR na akciu (2019: 32 540 EUR na akciu). 

 

18. Zákonný rezervný fond 
 

 

 

19. Dane z príjmu  
 

Náklad dane z príjmu predstavuje: 

 
V tisícoch euro 2020 2019 
   

  2 459 2 942 

 61 (185) 

 2 520 2 757 

 

 nákladu je nasledovné: 

 
V tisícoch euro 2020 2019 

   
Výsledok hospodárenia pred zdanením 11 906 13 128 

      
 2 500 2 757 

Výnosy oslobodené od dane (67) (48) 

 18 247 

 7 (14) 

Ostatné 62 (185) 

 2 520 2 757 

 

 

 

V tisícoch euro 
31. december 

2020 
31. december 

2019 
   

   
Pozemky, budovy a zariadenia 2 - 

Nehmotný majetok 197 227 

Ostatné 12 45 

Spolu  211 272 

 rozdiely s vplyvom na ostatný komplexný výsledok   

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok (226) (69) 

/ (záväzok) celkom (15) 203 
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20. Výnosy z poplatkov z fondov v správe 
  
V tisícoch euro 2020 2019 

   
Výnosy z poplatkov z fondov v správe súvisiace s:     

-   odplatou za správu dôchodkových fondov 8 922 8 256 

-    2 389 2 235 

-   odplatou za zhodnotenie 5 516 12 512 

Výnosy z poplatkov z fondov v správe celkom 16 827 23 003 

 

21. Mzdové náklady 
 
V tisícoch euro 2020 2019 

   
Hrubé mzdy a odmeny (1 131) (1 228) 

Príspevky zamestn 1., 2. a 3. pilier) (255) (250) 

Ostatné sociálne odvody (140) (150) 

Mzdové náklady celkom (1 526) (1 628) 

22. Ostatné administratívne náklady  
 
V tisícoch euro 2020 2019 

   
Dane a poplatky  (75) (125) 

 (39) (43) 

Prenájom priestorov  (129) (137) 

Outsourcing (155) (149) 

Kancelárske potreby (12) (12) 

 formuláre (17) (24) 

 (35) (25) 

Telekomunikácie a elektronické zdroje informácií (125) (130) 

 (124) (106) 

Opravy a  (18) (19) 

 (562) (510) 

Ostatné prevádzkové náklady (148) (59) 

Náklady na marketing (138) (203) 

Poistenie majetku (7) (8) 

Neuplatnená DPH na vstupe (238) (203) 

Ostatné administratívne náklady celkom (1 822) (1 753) 
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23. Zverejnenie reálnej hodnoty 
 

(a) , ktorá predstavuje kótované 

trhové ceny (neupravené) na aktívnom trhu pre identický nástroj;  predstavuje 

priamo (t.j. ceny) alebo nepriamo (t.j. odvodené od cien) a (c) ú , ktorá predstavuje 

o

 

reálnou hodnotou daného nástroja ako celku.  

 

(a)  Pravidelné ocenenie reálnou hodnotou 

 

Pravidelné ocenenia reálnou hodnotou sú zostavenia súvahy. 

 hierarchii reálnych hodnôt: 

  
 31. december 2020 31. december 2019 
V tisícoch euro  1  2 3 Spolu 1 2 3 Spolu  

         
         

 reálnej hodnote cez ostatný 
komplexný výsledok - 23 475 - 23 475 - 19 667 - 19 667 

 reálnej hodnote celkom - 23 475 - 23 475 - 19 667 - 19 667 

         
 

aproximácie pr  

 

(b)   záväzky, ktoré nie sú ocenené reálnou hodnotou.  

 

týchto  záväzkov, termínovaných vkladov v bankách a 

ekvivalentov    

 

24.  
 

K 31. decembru 2020 sa a do týchto kategórií: a) 

 reálnej hodnote cez hospodársky výsledok; b) dlhové nástroje v reálnej hodnote cez ostatný komplexný 

výsledok; c) majetkové nástroje v  umorovanej hodnote. 

 reálnej hodnote cez hospodársky výsledok majú dve podkategórie: i) aktíva klasifikované ako také pri 

 reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.  Dlhové nástroje v 

reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok sú uvedené v 10  sú 

klasifikované ako ocenené umorovanou hodnotou.   31. decembru 2020 klasifikované 

ako ocenené v umorovanej hodnote. 

 

25. Riadenie kapitálu 
 

 jej posúdenie sa 

 

25%  pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov 

k hodnote majetku v 

20 a k 31. decembru 2019

primeran 29 269 tisíc EUR (31. december 2019: 24 868 tisíc EUR) a vlastné 
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zdroje predstavovali 46 703 tisíc EUR (31. december 2019: 46 791 tisíc EUR).  31. decembru 2020 v majetku 

termínované vklady so spl 4 999 tisíc tálovej 

primeranosti. 

 

26.  
 

 na meranie týchto rizík. 

 

Úverové riziko. 

zhodnocovala formou depozitných operácií u svojho depozitára, ktorým 

m. 

 

úverového rizika nebolo z týchto dôvodov realizované. 

 

Úrokové riziko. 

V  k 

31.12.2020 dosiahla 3,92 roky (2019: 3 roky  

 

ej 

krivky). Na sledovanie citlivosti majetku na zme

 

 

rizika bola v hlavnej miere vystavená riziku zmeny 2-  

 

V  poklesu vlastného imania o 1 

297 tisíc EUR (31. december 2019: poklesu 1 003 tisíc EUR) z dôvodu precene

komplexný výsledok. V prípade poklesu trhovej úrokovej miery o  nárastu 

vlastného imania o 341 tisíc EUR (31. december 2019: nárastu 264 tisíc EUR) z dôvo

cez ostatný komplexný výsledok. . 

 

Menové riziko. en výmenných kurzov 

vystavená významnému menovému riziku. 

 

Údaje o riziku likvidity.  S

majetku a záväzkov 

do zmluvnej splatnosti . 

 súvahe, ktoré 

nástroje: zverejnenia. 
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26.  
 

Analýza likvidity k 31. decembru 2020:  

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

 rokov  
Viac ako 

5 rokov  Spolu  

       
       

Peniaze a  5 786 - - - - 5 786 

 - - 4 996 - - 4 996 

 1 112 - - - - 1 112 

reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 104 50 48 12 525 10 748 23 475 

Majetok spolu -  7 002 50 5 044 12 525 10 748 35 369 

       
       

 107 - - - - 107 

Záväzky spolu -  107 - - - - 107 

Rozdiel k 31. decembru 2020 6 895 50 5 044 12 525 10 748 35 262 

 

Analýza likvidity k 31. decembru 2019: 

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

 rokov  
Viac ako 

5 rokov  Spolu  

       
       

Peniaze a  4 198 - - - - 4 198 

 - 1 000 9 995 - - 10 995 

 1 977 - - - - 1 977 

 - 50 2 435 8 252 8 930 19 667 

Majetok spolu -  6 175 1 050 12 430 8 252 8 930 36 837 

       
       

dodávok 374 - - - - 374 

Záväzky spolu -  374 - - - - 374 

Rozdiel k 31. decembru 2019 5 801 1 050 12 430 8 252 8 930 36 463 

 

27.  výnosy 
 

 výnosy predstavujú: 

 
V tisícoch euro 2020 2019 

   
Odpisy pozemkov, budov a zariadení 48 60 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 277 286 

Amortizácia DAC a ostatného nehmotného majetku 1 452 5 519 

 (142) 758 

Úrokové výnosy (61) (108) 

(Zisky)/straty z predaja pozemkov, budov a zariadenia (4) (2) 

 výnosy celkom 1 570 6 513 
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28. Podmienené záväzky a  
 

správou  3 poznámok. 

 

29. Spriaznené osoby  
 

spravované fondy, Za 

je  odmeny boli nasledovné: 

 
 Rok 2020 Rok 2019 
V tisícoch euro Náklad Záväzok Náklad Záväzok 

     
 467 27 558 13 

 - - - - 

Ostatné sociálne odvody - - - - 

 - - - - 

Príspevky na uzatvorené poistné zmluvy - - - - 

Spolu 467 27 558 13 

 
 

    

Zostatky a transakcie s ostatnými spriaznenými stranami boli nasledovné: 

 
 2020 2019 

V tisícoch euro 
Materská 

 
Spravované 

fondy  

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 
Materská 

 
Spravované 

fondy 

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 

       
Súvaha       

 - 1 112 - - 1 977 26 

Ostatné záväzky 1 - 6 2 - 77 

       
Výnosy a náklady       
Poplatky za správu fondov - 16 827 - - 23 003 - 

Výnosy z poistenia - - - 15 - - 

Administratívne náklady 161 - 174 176 - 85 
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