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SPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti Majetkový Holding a's'

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

1 , Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Majetkový Holding, a.s. (d'alej len ,,Spoločnosť"), ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujÚ súhrn lnýznamných Účtovných zásad a účtovných metÓd'

2. Podl'a nášho názoru, priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obrazo finanÖnej situácie Spoločnosti
k 31 . decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č.
43112002 Z.z' o Účtovnĺctve v znenĺ neskorŠích predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

3' Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských Štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednost' podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit Účtovnej
závierky. od Spoločnosti sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č,. 42312015 o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č' 43112002 Z' z' o úěÍovníctve v znení neskoršĺch predpisov (d'alej len 'zákon o Štatutárnom
audite") týkajÚcich sa etiky, vrátane Etického kÓdexu audítora, relevantných pre náŠ audit účtovnej závierky a splnili
sme aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, Že audítorské dÔkazy, ktoré
sme zĺskali, poskytujÚ dostatoěný a vhodný základ pre náš názor.

lné skutočnosti

4. Účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie overil iný audítor a dňa 1. apríla 2016 vydal výrok bez ýhrad.

K'ljčové záležitosti aud itu

5. Kl'ÚÖové záleŽitosti auditu sú záleŽitosti, ktoré sú podl'a nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávaŽnejšie. Týmito záleŽitost'ami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej
závierky ako celku a pri formulovanÍ náŠho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

i) opis najzávaŽnejších posúdených rizĺk {znamnej nesprávnosti vrátane posÚdených rizík významnej
nesprávnosti z dôvodu podvodu:

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávaŽnejšie riziká:

- Audit spoločnosti kótovanej na Bratislavskej buze cenných papierov vykonávame prvým rokom čo nás viedlo
k hodnoteniu zákazky ako vel'mi vysoké

- ocenenie a potreba tvorby pre polożky aktív, primárne pohl'adávky a finančné investĺcie

ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajÚcom bode i):

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

- Vel'mi vysoké riziko zákazky sme adresovali prostredníctvom zuýŠenej participácie pańnera a manaŽéra (obaja
audĺtori s licenciou SKAU) na zákazke a rovnako sme do procesu auditu zahrnuli nezávislÚ kontrolu kvality
zákazky zo strany audit partnera TPA z praŽskej kancelárie TPA

- Partner amanažér pridelení na zákazku prediskutovali svedením Spoločnosti všetky projekty ana ne
naviazané aktíva a osobne posudzovali informácie uvedené v predloŽených dokumentoch

iii) Kl'účové postrehy vyplývajúce z rizĺk uvedených v bode i):

3TPA AUDIT, s. r. o.
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- Nezistili sme v súvislosti s prvým rizikom významné skutočnosti, ktoré by sme povaŽovali za dôleŽité na tomto
mieste zverejniť

- V sÚvislosti s rizikom správneho ocenenia poloŽiek aktív sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by sme
povaŽovali za dôležité na tomto mieste zverejnit'

Zodpovednost'štatutárneho orgánu a osób poverených spravovaním za účtovnú závierku

6. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovnÍctve azatie interné kontroly, ktoré povaŽuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretrżite pokračovať vo svojej činnosti, za opĺsanie skutočností týkajúcich sa nepretrŽitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použilie predpokladu nepretrŽitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaŽe
by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť' alebo by nemal inú realistickú možnosť neŽ tak
urobiť.
osoby poverené spravovaním sÚ zodpovedné za dohl'ad nad procesom finančného výkazníctva SpoloÖnosti'

Zodpoved nost' audítora za audit tičtov nej záv ierky

7. Našou zodpovednost'ou je získat'primerané uistenie, či Účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydat'správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských
štandardov vŽdy odhalí ýznamné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby azaýznamné sa povaŽujú vtedy' ak by sa dalo odôvodnene očakávať, Že jednotlivo alebo v súhrne
by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené nazáklade tejto ÚÖtovnej závierky.

8. V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audÍtorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

. ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti úÖtovnej závierky, či uŽ v dôsledku podvodu
alebo chyby' navrhujeme a uskutoěňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dökazy, ktoré sÚ dostatoěné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dÔsledku podvodu je vyŠŠie ako toto riziko v dÔsledku chyby' pretoŽe podvod
mÔŽe zahŕňat' tajnú dohodu, ÍalŠovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obĺdenie
internej kontroly.

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnÚt' audĺtorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnost' interných kontrol
Spoločnosti.

o Hodnotíme vhodnosť pouŽitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost' Účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií' uskutočnené Štatutárnym orgánom.

. RobÍme záver o tom' či štatutárny orgán vhodne vúětovnÍctve používa predpoklad nepretrŽitého
pokračovania včinnosti a na základe získaných audĺtorských dôkazov záver o tom' či existuje uýznamná
neistota v súvislosti s udalosťami aĺebo okolnost'ami' ktoré by mohli u.iznamne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretrŽite pokračovať v Öinnosti. Ak dospejeme k závęru, że ýznamná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak
sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náŠ názor. Naše závery vychádzajÚ z audítorských dÔkazov
získaných do dátumu vydania naŠej správy audÍtora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môŽu spôsobit',
Že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretrŽitej činnosti.

. Hodnotĺme celkovú prezentáciu, ŠtruktÚru a obsah úÖtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktoý vedie k ich
vernému zobrazeniu.

4TPA AUDIT, s. r. o.



Fec6 lo Fa@ BuslnBss

9' S osobami poverenými spravovanÍm komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane vŠetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas náŠho
auditu zistíme.

osobám povereným spravovaním tieŽ poskytujeme vyhlásenie o tom, że sme splnili príslušné poŽiadavky týkajúce
sa nezávislosti' a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach' pri ktorých sa moŽno
opodstatnene domnievat', Že majú vplyv na našu nezávislost', ako aj o prípadných súvisiacich ochranných
opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší
význam pri audite Úětovnej závierky beżného obdobia, a preto sú kl'účoými záleŽitosťami auditu.

Tieto záleŽitosti opíšeme v našej správe audítora, akzákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje,
alebo ak v mimoriadne zriedkauých prĺpadoch nerozhodneme, Že určitá záleŽitost' by sa v našej správe uviesť
nemala, pretoŽe moŽno odôvodnene očakávať, że nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by preváżili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.

Správa k d'alším poŽiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výročnej správe

1o. Štatutárnyorgánjezodpovednýzainformácieuvedenévo{ročnej správe,zostavenej podl'apožiadaviekzákona
o účtovnÍctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výroěnej správe.

V sÚvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročnej správe a posÚdenie, ěi tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme zĺskali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú bý'významne
nesprávne'

PosÚdili sme, či ýročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyŽaduje zákon
o Účtovníctve.

Na základe prác vykonaných poěas auditu účtovnejzávierky, podl'a nášho názoru''

. informácie uvedené vo výroÖnej správe zostavenejza rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,

o Výročná správa obsahuje inÍormácie podl'a zákona o účtovníctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviest', či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdrżali
pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujÚ zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

11

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
537120'14 zo 16. apríla 2014 o osobitných poŽiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovanÍ štatutárnym orgánom spoločnosti dňa25. januára2017 nazáklade
nášho schválenia valným zhromaŽdenÍm spoločnosti dňa 17. januára 2017. Celkové nepreruŠené obdobie našej
zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺŽenĺ obdobia, na ktoré sme boli pÔvodne vymenovaní)
a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

Konzistentnost's dodatočnou správou pre Dozornú radu Spoločnosti

12' Náš názor audÍtora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou spráVou Vypracovanou pre Výbor pre
audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

5TPA AUDIT, s. r. o.
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Neaudĺtorské služby

13. Neboli poskytované zakázané neaudítorské slużby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 537/20 14zo 16. apríla2014 o osobitných poŽiadavkách týkajúcich sa Štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri rnýkone auditu sme zostali nezávislí od spoloÖnosti'

okrem slużieb štatutárneho auditu a sluŽieb zverejnených vo výročnej spráVe a účtovnej závierke sme spoločnosti
a podnikom, v ktorých má spoločnost' rozhodujúci vplyv, neposkytli Žiadne iné sluŽby.

Bratislava, 31.3.2017

'r0 A
TPA AUDIT s.r.o.
Licencia SKAu č. 304

lng. lvan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 847

6TPA AUDIT, s. r. o.
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Úe poo ÚcľovruÁ zÁvIERKA lllllllllllililililililt 
-l

podnikatel'ov v podvojnom účtovníctve

zostavenák 3 1 . 1 2 .2 0 1 6

čísetné údaje sa zarovnávajú vpravor ostatné údaje sa pĺšu zl'ava' Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaie sa vypĺRa1ĺ paličkovým pÍsmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou

Áila č0 É F cH ĺ,l K tttv0P0Rš T uv x ý Ž o l 2 345ó7 89
Daňové identiÍikačné čÍslo

2021600647
rto

35823364
SK NACE

7 0.22.0

Účtovná závierka Účtovná jednotka

malá

X veľká

X riadna

mimoriadna

priebeżná
(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

od 12016
do12 2016

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od1
do 12

2015
2015

PriloŽené sÚčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč PoD 1-o1)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a strát (Úč PoD 2-o1)

(v celých eurách)
X Poznámky (Úč PoD 3-o1)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Ma jetkový Ho!dlng, a.s

Sídlo úětovnej jednotky

Ulica

PR lEVoZSKÁ
Pst obec

82109 BRATISLAVA
označenie obchodného registra a ěíslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS Bratlslava I

Čĺslo

2lA

odd Sa, Vl.č.2846lB
TelefÓnne čÍslo Faxové čĺslo

0421233527142
E_maĺlová adresa

Zostavená dňa

2 8 .0 3. 2 0 1 7
Schválená dňa

.2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu Účtovnej jednotky alebo

pisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou

\_( : --f* \

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Tlaěivo vytl8č€né z Portálu FsL MF sR č. 1800912014 Strana í J



UzPODvl  2

lčo35B23364olć,2021600647Úepooĺ-oĺ
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobieBrutto - čast'1 Netto 2

Netto 3

čĺslo
riadku

c
STRANAAKTĺV

b 1
Korekcia - časť 2

Ozna-
ěenle

a

4537747454006824
44539416

SPOLU MAJETOK
f.02+Í.33+Í'74

01

8629350
40319428 31777020

21297359
02

8542408
A. NeobeŽný

r.03+r.íí
majetok
+ Í.z',|

131903

1319
A.t. Dlhodobý

nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

4.t.1 Aktivované náklady
na vývoj
(012) - 1072, 091N

04

1319
1319

2 Softvér
(013) - /073' 091Á/

05

063. ocenitel'né práva
(014) - 1074,091N

4. Goodwill
(015) - /075' 091ł

07

5 ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(01e, 01x) - /07e,
07x, 0914/

08

09b obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041 ) - /oe3/

7
Poskýnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051 ) - /095Á/

10

25613932905767
2532016344374

A.il Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r.20)

11

12A.ll.'ĺ Pozemky
(031) - i092Á,/

2 Stavby
(o21)-1081,O92N

IJ

407 58385132
19315

Samostatné
hnutel'né veci a
súbory hnutel'ných
vecí
(022) - 1082,O92N

14

344374
a

il1ilililil1ill1il]]llill 
-l

MF sR č. 1800912014 Strana 2



Súvaha
Úepooĺ- Dlč,2021600647 rco35823364

Ozna-
čenle

a

srRłrunaxrĺv
b

čĺslo
.iadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

í Brutto - čast''1 Netto 2

Korekcia - časť 2 Netto 3

4. Pestovatel'ské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092AJ

15

Základné stádo a
ťaŽné zvieratá
(026) - /086, o92A/

16

b. ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(02s, o2x, 032) -
/089, 08X, 0924/

17

obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(o42) - 10941

'ĺ8 2515895 2515895
2507961

Poskýnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) _ /095ł

19 47 40 47 40
47 40

o opravná poloŽka
k nadobudnutému
majetku
(+Ĺ 097) +Ĺ 098

20

A.ilt Dlhodobý finančný
majetok
súěet (r. 22 až
ĺ' 32)

21 37412342 29215627
8196715 18765343

4.ilt.1
Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (06'1A'
062A, 0634) - /0964J

22 4001415 2913169
1088246 2913106

2.
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkácl
(062A) - /0964/

23 3866725 3866725
3866725

3. ostatné
realĺzovatel'né cenné
papiere a podiely
(063A) - /096Á/

24 1869115 1672766
196349 1026443

4. PôŽičky prepojeným
úětovným jednotkám
(066A) - /096Á,/

25 17708037 11822611
5885426 2163788

5.
Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096Á/

26

o. ostatné
(0674)-

pôžičky
/096Á/

27 182073 182025
48 1017 46

7
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (0654,
069A,06XA) _ i096ł

28 6662089 6251297
410792 3239730

UZPODVI4 3
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UZPODVI4 4

lčo35823364olč2021600647
PODl-01

Bežné účtovné obdobie
Netto 2

Bezprostredne predchádzajúce
úětovné obdobieBrutto - časť 1

Netto 3

císlo
riadku

c 1
Korekcia _ časť 2

Ozna-
čenle

a

sTRANAAKTĺV
b

3 122 8I I 2507034
5453805

8
PôŽičkv a ostatnÝ
dlhodobý flnančńý
maietok so zostatkovou
doóou splatnosti
najviac jeden rok
(066A,067A, 069A,
Ö6XA) _ /096AJ

29

615854
Účty V bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22x4)

30

3110. obstarávaný
dlhodobý finanöný
majetok
(043) - /096ł

Poskýnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný ma!etok
(053) _ /095Á/

3211

1358882013675762
23229187

B. obežný majetok
ĺ.34+ĺ' 4ĺ + ľ.53 +
r.66+r.71

33

86942
55000055000034

200000
B.t. Zásoby

súčet (r. 35 aŽ
r.40)

Materiál
(112,119,11X)
- 1191, 19Xl

35B.t.'1

2.
Nedokončená
uýroba a polotovary
vlastnej výroby
(121,122,12X) -
l't92, 193,19X1

36

373. Výrobky
(123) - l1s4l

4. Zvieralá
(124) - t195t

38

550000550000
200000

5 Tovar
(132, 133, 1 3X, 1 39)
- /196, 19)(/

39

406. Poskýnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391ł

375845375889
472799

B.il. Dlhodobé
pohl'adávky
súěet (r. 42 + r.46
aEĺ.52)

4',1

44
1068 1024

45313
Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 aŽ t. 45)

42

44
B.ll.í

ilil1]ililil1ilil|ilil] 
-l

MF sR č. 1800912014 Strana 4



UZPODvI

rco3 5823364olč,2021600647Úepooĺ-o'ĺ
srRłrĺł nxrĺv

b

čĺslo
riadku

c 1
Netto 2

BeŽné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto 3

Ozna-
ěenle

a

1.a.
Pohl'adávky z obchod-
ného styku voói
prepojeným účtovným
jednotkám (311A'
3'ĺ2A' 313A,314A'
315A, 31XA) - /3914/

43

44'1.b.
Pohladavky z obchodne-
ho styku v rámci podielo-
ve! Účasti okrem pohl'a-
dáVok Voěi prepojeným
Účtovným jednotkám
(311A, 312A, 3134, 3144,
315A' 31XA) _/39'ĺł

1068 1024
45313

ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(311A,3124,3134,
314A, 315A, 31XA) -
1391N

45

44
1.c.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

ostatné pohl'adávky
voči prepojeným
Účtovným jednotkám
(351A) - /3e1A/

47

ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
Účasti okrem pohl'a-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
í351A) - /39'ĺA"/

484

5
Pohl'adávky voči
spoločníkom'
členom a združeniu
(3544, 3s54, 3584,
35XA) _ /391Á/

49

506. Pohl'adávky
z derivátových
operáciĺ
(373A, 3764)

7 lné pohl'adávky
(335A, 3364, 33X4,
371A,374A,3754,
378A) - /391Á/

51

37 4821374821
427 486

8. odloŽená daňová
pohľadávka
(481A)

52

8331246 824434853

86898 19391510
B.ilt. KrátkodotÉ

pohl'adávky
súčet (ľ. 54 + r' 58
až r. 65)

67 91 9 9 0 6705092
17928216

B.ilt.1. Pohl'adávky
z obchodného
styku
súčet (ľ. 55 až r. 57)

54

86898
54699645554964

85000 13 114 6 0 3

1.a.
PohľadáVky z obchod-
ného styku Voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A'
312A' 313A' 3'ĺ4A'
315A' 31XA) _ /39íA/

55

112
1.b.

PonladäVXy z obchodne-
ho styku v rámci podielo-
vej Účasti okrem pohla-
dáVok Voči prepojeným
Účtovným jednotkám
(3'ĺ'ĺA, 312A' 313A' 314A'
315A.31XA) _/391Á'/

56

ililililil]illil1ilil -l
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UZPODvI  6

D1i,2021600647Súvaha
1-01

lčo35823364
Bežné účtovné obdobie

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobieBrutto - časť 1
čĺslo
riadku

c 1

Korekcia - čast'2 Netto 3

Ozna-
cenle

a

STRANAAKTĺV
b

1237026 1235128
4813501

ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(311A,312A,3134,
314A, 315A, 31XA) -
/391 A/

57

1898
1c.

2. cistá hodnota
zákazky
(316A)

58

14400001440000
1440000

a ostatné pohl'adávky
voči prepojeným
Účtovným jednotkám
(351A) - /391ÁJ

59

604.
ostatné pohl'adáVky
v rámci podielovej
úóasti okrem pohl'a_
dávok voči prepojeným
ÚčtoVným iednotkám
(351A) - /3914/

20007 20007
22921

5
Pohl'adávky voči
spoločníkom' členom
a zdruŽeniu (354A,
355A, 358A, 35X4,
398A) - /391Ái/

61

6. poistenie
1391N

Sociálne
(336A)

62

79149 7 9149637 Daňové pohl'adávky
a dotácie
(341 , 342,343, 345,
346,347\ - 1391N

I Pohl'adávky
z derivátových
operáciĺ
(373A, 3764)

64

10010065

37 3

lné pohľadávky
(335A, 33X4, 371A,
374A, 3754, 3784)
- t391N

2328416 2328416
2283476

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r' 67 až r. 70)

66B.IV.

B.tv.1. 67

1491199149119968

1454697

Krátkodobý Íinančný
ma'jetok bez krátkodobé
ho Íinančného majetku
v prepojených účtov-
ných.iednotkách (251 A'
2534,2564,2574,
25XA\ - t2914,29XN

837217 837217
828779

3

podiely
(252)

Vlastné akcie a
vlastné obchodné

69

704. obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - 1291N

lll]]lillllllll]lilillill 
-l
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UZPODVI4 7

lčo35823364olć,2021600647
ÚčPoD1-01

srReľĺnnxrĺv
b

čĺslo
riadku

c 1
Netto 2

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

Korekcia - čast'2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenle

a Netto 3

2090211 2090211
881402

B.V. Finančné účty
l. 72 + Í.73

71

8524 852472

2461
B.V.'ĺ Peniaze

(211 ,213,21X)

2081687 20816872. Účty v bankách
(221A, 22X, +l- 261)

73

878941
11634 11634

12870
c. časové rozlíšenie

súčet (r. 75 aź r.78|
74

c.'ĺ Náklady budúcich
obdobĺ dlhodobé
(381A, 382A)

75

9335 933576

10626
2. Náklady budúcich

obdobĺ krátkodobé
(381A, 382A)

3 Príjmy budúcich
obdobĺ dlhodobé
(385A)

77

22992299
2244

4. Prĺjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

7B

Ozna-
ě9nle

a

STRANA PAsív
b

čĺslo
Íiadku

c

Bezprostredne
predchádzajúce ričtovné obdobie 5

Bežné účtovné obdobie 4

44539416sPoLU VLASTNÉ |MANlE A zÁVÄzKY
Í. 80 + Í. 10'l + ĺ.141 79 45377474

41630416A. Vlastné imanie r.8'| + r.85 + r.86 + r. 87 +

r.90+Í.93+r.97+r.100 80 428 05931
21900280A.t. Základné imanie súčet (r. 82 až ĺ. 84) 81 21900280

82 21900280 219002804.t.1 Základné imanie (41'ĺ alebo +Ĺ491)

Zmena základného imania +Ĺ 419 832.

3.
Pohl'adávky za upĺsané vlastné imanie
(/-/353)

84

4.il. Emisné äŻio (4'l2| 85

4.ilt. ostatné kapitálové fondy (413) 86

87 3838220 3628665A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

A.tv.1 Zákonný rezervný fond a nedelitel'ný fond
(417A,418,421A,422) 88 3001003 2799886

2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A,4214) 89 837217 828779

ililtilililililililililill 
-l
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Súvaha Dlć,z021600647
Úe 't-

lčo35823364
Ozna.
cente

a

srRnruł pnsĺv

b

číslo
Íiadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajÚce účtovné
obdobie

5

A.V. ostatné fondy zo zisku r' 9í + r. 92 90

4.V.1 Štatutárne Íondy (423, 42X) 91

2. ostatné Íondy (427 ' 42X\ 92

A.VI. oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až ľ. 96)

93 256789 111149
A.Vt.1. oceňovacie rozdiely z precenenia

majetku a záväzkov (+l- 414) 94 183032 37 392
2.

oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+Ĺ 41 5)

95 7 37 57 7 37 57
3. oceňovacie rozdiely z precenenia

pri zlúčenĺ, splynutí a rozdelení (+l- 416)
96

4.Vil. Výsledok hospodárenia minulých rokov
y.96+r.99 97 14638283 13979159

4.Vil.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (42B) 98 14638283 13979159
2. Neuhradená strata minulých rokov (l-l429) 99

A.Vill.
Výsledok hospodárenia za Účtovné obdo-
bie po zdaneni l+J Í' 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87+ r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. í0í + r.'t4í)

't 00 2172359 2011163
B. Záväzky t"l02 + Í.118 + t.'l21 + r.'l22

+ r. 136 + r. 139 + r.140
't01 2571543 2909000

B.t. Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. í07 aź.r.117| 102 347421 3 4 0 67 9

B.l.í Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súěet (r.'l04 až r.'106)

í03

1.a
o styku voči
jednotkám 104

'ĺ .b.
záväzkyzobchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným iednotkám (321 A, 47 5A' 476A)'

í05

1.c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(321A,4754,4764) 106

2. listá hodnota zákazky (316A) 107

3. ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A' 47XA)

108 336184 333586
4.

ostatné záVäzky v rámci podielovej úöasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
iednotkám u71A,47xA|

109

5. ostatné dlhodobé záväzky (479A' 47XA) 110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydané dlhopisy (47 3N 1255^) 113

9. Záväzky zo sociálneho Íondu (472) 114 11237 7093
10.

lné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11
Dlhodobé záväzky z derivátolnj'ch operáciĺ
(3734,3774) 116

12. odloŽe n ý daň ový záv äzok (481 A) 117

UZPODVI4 I
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Úepooĺ-oĺ olć,2021600647 rco35823364
Ozna.
cente

a

STRANA PASIV čĺslo
riadku

cb

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne pľedchádzajúce účtovné
obdobie

5

8.il. Dlhodobé rezervy r. ĺĺ9 + r. í20 ĺ18 52439 45413
B.ll-'ĺ Zákonné rezervy (451A) 119

2 ostatné rezervy (459A' 45XA) 120 52439 45413
B.ilt Dlhodobé bankové úvery (461A' 46xA) 121

B.IV.
Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r' 127 až r. 'l35) 122 1948583 2389999

B.tv.1. Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 aź r.'126) 123 449672 78346

1.a
Zäväzky z obchodného stył(u Vocl prepoJeným
účtovným iednotkám (321 A' 322A, 324A'
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

1.b

záväzky z obchod-ného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (32'l A' 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 47 5A, 4764, 4784, 47x4',)

125 6920 300
1.c.

ostatné záVäzky z obchodného styku
(321 A, 322A, 324A, 3254, 3264, 32X4,
475A, 4764, 4784, 47XA\

126 442752 78046
2 cistá hodnota zákazky (316A) 127

3
ostatné záVäzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A' 36XA' 471A,47x^) 128

4
ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov Voči prepojeným účtovným
iednotkám (36'ĺA' 36XA, 47 1 A, 47xA)

129 803933 904725
5.

Záväzky voöi spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 3984,4784,4794) 130 488871 576023

6.
záv äzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

131 1921
7 záýäzky zo sociálneho poistenia (336A) 132

8.
Daňové záväzky a dotácie
(341, U2, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 16848 35640

9.
Záväzky z derivátových operáciĺ
(373A,377A) 134 114996 697398

10 lné záväzky
(372A, 37 9 A, 47 4 A, 47 5 A, 47 I A, 47 XAl-

'ĺ 35 72342 97867
B.V. Krátkodobé rezeÍvy r. 137 + r. í38 136 223100 132909
B-V'ĺ Zákonné rezervy (323A' 451A) 137 217200 122909

2. ostatné rezervy (323A' 32X' 459A' 45XA) '138 s900 10000
B.Vt.

Bežné bankové úvery
(22't A, 231 , 232, 23X, 461 A, 46XA) 139

B.Vil. Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 47 3A, I l255łl 140

c. časové rozlíšenie
súčet (r' 142 až r.145| 141

c.1 VýdaVky budúcich obdobĺ dlhodobé
(3834)

142

2.
Výdavky budúcich obdobi krátkodobé
(383A)

143

3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.
Výnosy budÚcich obdobĺ krátkodobé
(384A)

145

UzPODvl4 I
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a strát D|č,2021600647 rco35823364

Ozna.
čenie

a

Text

b

číslo
riadku

c

Skutočnost'

beŽné úětovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce úětovné
obdobie

2

cist1i obrat (čast'účt. tr. 6 podl'a
zäkana\

01 5841105 6463447
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r' 09)

02 506945 228130
t. Tĺžby zpredaja tovaru (604' 607) 03

TrŽby z predaja Vlastných výrobkov (601 ) 04

Tlżby z predąa sluŽieb (602' 606) 05 201289 197955
IV Zmeny stavu vnútroorganizaöných zásob

(+Ĺ) (Účtova skupina 6'ĺ)
06

Aktivácia (Účtová skupina 62) 07

vt.
TrŽby z predĄa dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641.642\

08 6800 1

vil. ostatné Výnosy z hospodárskej činnosti
(644,645,646, 648, 655, 657)

09 298856 30174
Náklady na hospodársku činnost' spolu
r. 1'l + Í. 12 + Í. 13 + Í.l4 + Í. 'l5 + Í.20 +
Í.21+r-24+r.25+Í.26

't0 223 9591 1675036
A. Náklady vynaloŽené na obstaranie

predaného tovaru (504' 507)
11

B. spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501 

' 502' 503)
12 31920 30326

c. opravné poloŽky k zásobám (+^) (505) 13

D. SluŽby (účtová skupina 51 ) 14 321821 291784
E. osobné náklady (r. 16 aŽ r. 19) 15 1698166 1174165

E.'ĺ Mzdové náklady (521 
' 522) 16 1439002 958780

2. odmeny členom orgánov spoločnosti a
drużstva (523)

17 23900 23900
3.

Náklady na sociálne poistenie
(s24,525,526) 18 204257 159238

4. Sociálne náklady (527' 52B) 19 31007 32247
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 9677 10356
G.

hmotnému 22+ r
21 13108 28393

G.1
odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (55í) 22 13108 28393

2.
opravné poloŽky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému maietku (+Ĺ) (553)

23

H.
zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541,542) 24 5867

t.
opravné poloŽky k pohl'adávkam (+/-)
(547)

25 - 14 6 0 5 3 80138
J.

ostatné náklady na hospodársku činnost'
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26 310952 54007
Výsledok hospodáľenia z hospodárskej
ěinnosti (+/-) (r. 02 . r. 10)

27 1732646 -1446906

UzPoDý1  10
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ziskov a strát
Úepooz-oĺ DlĆ.2021600647 rco35823364

Ozna.
cenre

a

Text

b

člslo
riadku

c

Skutočnost'

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce úětovné
obdobie

2

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +

r. 06 + r. 07| - (ĺ. 11 + Í.12 + r.13 + r.'l4| 28 152452 124155
Výnosy z finančnej
+r,3'l +r.35+r.39

činnosti spolu r.30
+Í'42+r.43+Í'44 29 5334160 664 0591

vlll Tržby z pĺedaja cenných papierov a
podielov (661)

30 397 257 2309388
tx. Výnosy z dlhodobého finančného majetku

súčet (r. 32 ažr.34) 31 1938625 17 6337 4

tx.1
Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepoiených účtovných jednotiek (665A)

33 1873900 17 60324
3.

ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34 64725 3050
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku

súčet (r. 36 až r. 38)
35 9140 95640

X.í Výnosy z krátkodobého Íinančného majetku
od prepojených Účtovných jednotiek (666A) 36

obého finanöného majelku
ti okrem výnosov
vných iednotiek (666A)

37

3.
ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

3B 9140 95640
xl. Výnosové úroky G' 40 + r. 4'ĺ) 39 47 47 49 891254

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40 172525 140352
2. ostatné výnosové úroky (662A) 41 302224 750902

xll. Kurzové zisky (663) 42 6718 9 297 57 4

xilt. Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátouých operáciĺ (664, 667)

43 2122631 1177676
XIV ostatné výnosy z Íinančnej činnosti (668) 44 324569 105685

Náklady na finančnú činnosť
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r,

spolu r.46
53+r.54 45 1371389 3059953

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 377302 2188973
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok

(566)
47 24603

M opravné položky k finančnému majetku
(+ŕ) (565)

48 -31315 24392
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51 ) 49 27980 36491

N.1
Nákladové Úroky pre prepojené Účtovné
jednotky (5624)

50 27980 27390
2- ostatné nákladové Úroky (562A) 51 9101

o Kurzové straty (563) 52 13348 57 337
P Náklady na precenenie cenných papierov a

náklady na derivátové operácie (564' 567)
53 956409 687092

o ostatné náklady na ÍinančnÚ činnosť
(568, 569)

54 27665 41065

UZPODVI4 11
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ziskov a strát
2-01

Dlć,2021600647 rco35823364

Ozna-
cente

a

Text

b

číslo
Íiadku

c

Skutočnost'

bežné úětovné obdobie
1

bezprostľedne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Výsledok hospodárenia z finančnej
ěinnosti (+/-) (r' 29 - ľ.45) 55 3 9 6 27 7 1 3580638
Výsledok hospodáľenia za účtovné
obdobie pred zdanenĺm (+/-) (r' 27 + r. 55)

56 2230125 2133732
R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 57766 122 5 6 9

R.1 Daň z príjmov splatná (591' 595) 43209 122329
2 Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 14557 240

s. Prevod podĺelov na uýsledku hospodárenia
spoločníkom (+Ĺ 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61 2172359 201116 3

illilillillllil]il1il] -l
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DIČ
Majetkový Holding, a.s.

A. všnosncľÉINFoRMÁctE

l. obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Majetkový Holding' a.s. (d'alej ako ,,Spoločnosť")
Prievozská2lA
821 09 Bľatislava
Spoločnosť v súčasnosti vykonáva svoju činnosť v prenajaých priestoroch v budove Tatľacentra, HodŽovom nám. 4, 8l l 06
Bratislava.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
_ poskytovanie úveľov z vlastných zdľojov nebankoým spôsobom,

- poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu vol'nej Živnosti,
_ sprostľedkovanie predaja, pľenájmu a kúpy nehnuteľností,

- činnosť orgaĺizaćných a ekonomických poľadcov,

- faktoring a forťaiting.

2. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach pod|'a $ 5ó ods. 5 obchodného zákonníka, ani
podl'a podobných ustanovení iných pľedpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná ztlvieĺka Spoločnosti k 3l.decembru 2075, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zbromaždenim Spoločnosti 1 . jína 20 1 6.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Učtovná závierka Spoločnosti k 31.decembľu 2016 je zostavená ako riadna účtovná zźĺvieľkapodl'a $17 ods. 6 zákona NR SR
č.43112002Z.z.oilčtovĺíctve(d'alej,,ztlkonoúčtovníctve")zaúčtovnéobdobieodl.januáľa20l6do3l.decembra20l6.

5. Informácie o skupine
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti PROXY-FINANCE a's., Pľaha.

Zostavovatel'om konsolidovanej zixierky za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pľe ktoľého je
účtovná jednotka konso|idovanou účtovnou jednotkou je

PROXY_FINANCE a.s'' ICo l8 631 74 so sídlom AneŽská l0, Praha 1, Ceská republika'

Konsolidovanú účtovnú závieľku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti
PROXY-FINANCE a's., Anežská l0, Praha l, Česká republika,

aje uložená v obchodnom registri vedeného Mestkým súdom v Pľahe, oddiel B v|oŽka 1 155.

Bezprostredne materská účtovná jednotka Spoločnosti je Prvá slovenská invęstičná skupina a.s.' Bľatislava' ktorá aplikuje
ýnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zävjerku a konsolidovanú výľočnú správu v súlade s $22 ods. 8

zákona o účtovníctve. Ich materská spoločnosť PROXY-FINANCE a.s. vlastní 100% podiel v Prvej slovenskej investičnej
skupine a.s. a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závieľku podl'a IFRS v znęní prijatom Európskou úniou. Do tejto
konsolidovanej účtovnej záv|erky sa zahÍňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti. Spoločnosť je materskou účtovnou
jďnotkou, prďożemá viac ako 50% podiel na hlasovacích pľávach v iných účtovnýchjednotkách (pozri časť C.3).

Spoločnosť je na základe $22 ods. 12 ztlkona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú
závieľku a konsolidovanú vjročnú spráw, pretože Zostavením len individuálnej účtovnej závieľky Spoločnosti sa ýznamne
neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, ýnosoch a qisledku hospodáľenia za konsolidovaný celok.

obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené niŽšie:

NŁov Sídlo

J 5 8 2 3 3 6 4

2 6 0 0 62 0 4 '7

C-Aľeą s.r'o'

ISKO, a.s.

Resort Paĺadise, a.s.

Sekulská pozemková spoločnosť, s'r.o.

Jaľabiny Invest, a.s'

IK Systém SK, s.ĺ'o.

Dunajský klub' a.s.

Pĺievozská 2/A, Bratislavą Slovensko

P ĺ|ev ozská 2l A, Bľatislavą Slovensko

Benátky nad Jizerou, Česká ľepublika

Sekule, 684 Sekule, Slovensko

P ĺiev ozská 2l A' Bľatis|avą Slovensko

Malý Trh 2/A' Bľatislavą Slovensko

Viedęnská cestą Bratislavą Slovensko
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Počet zamestnancov
Údu.j" opočte zamestnancoý za beŽné účtovné obdobie abezplostľedne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvędené
v nasledujúcom prehľade:

2016 20t5

IČo

DIČ

6.

3 5 8 2 3 3 6 4

2 I 6 0 0 6 4 72 0

Priemerný pľepočĺtaný počet Zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuję účtovná závierką z toho:

počet vedúcich zamestnancov

l8
19

5

19

t9

5

B. INFoRMÁCIE o PRIJATÝCH PosTUPoCH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za pľedpoktadu, že Spoločnosť bude nepretľžite pokľačovať vo svojej činnosti (going

concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v zmysle ľelevantných
zákonných opatrení.

2. Informácie o chaľakteľe a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Spoločnosť je účastníkom 2 združeni bez právnej subjektivity, ktorých všetok majetok je vykäzaný podl'a znluvy o zdrużeni
a spôsobu účtovania združenia u správcu zdĺużenia, avšak vlastníctvo tohto majetku je dané pomerom podielov účastníkov
zdĺuženia, ataktiež dosiahnuté výnosy avzniknuté náklady v zdrużenisú prerozdelené pomerom podielov účastnĺkov
zdruźenia.

Y združęni za\oženom so spoločnosťou PROXY-FINANCE a.s., Praha, za 'űč,e|om nadobudnúť aýznamne zhodnotiť
finančné invęstície a majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti KORDARNA Plus, a's., ktorého sa Spoločnosť stala
účastníkom vroku 2010 spodielom vo výške 30%, je spľávou zdrużęnia poverená spoločnosť PROXY-FINANCE a.s.

Ztohto dôvodu sa v aktívach Spoločnosti vykazuje pohl'adávka voči zdruŽeniu vo ýške '7 327 EUF. (v 2015: 7 327 EUR),
hoci majetok získaný pri ýkone spoločnej činnosti združenia sa stáva v zmysle $834 zákona č.40l1964 Zb. (občiansky
zákonník) spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, a to vrátane akcií spoločnosti KORDARNA Plus, a.s.

Y zdrużeni založęnom so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina a.s. za účelom nadobudnúť aýznamne zhodnotiť
finančné investície amajetkovú účasť na podnikaní vspoločnosti SLOVKORD Plus a.s.' spodielom vo ýške 50% bola
správou združęnja poveľená bezprostredne mateľská spoločnosť. V priebehu ľoku 201ó došlo k zmene účastnikov zdruŽenia.

Správou zdrużenja bola poveľená spoločnosť PROXY-FINANCE a.s. Praha. Z tohto dôvodu sa v aktívach Spoločnosti
vykazuje len pohĽadávka voči združeniu vo výške 12 6'79 EUR (v 2015: 15 594 EUR)' hoci majetok získaný pľi výkone
spoločnej činnosti zdĺutenia sa stáva v zmysle $834 zákona ć.4011964 Zb. (občiansky zákonník) spoluvlastníctvom všetkých
účastníkov, a to vrátane akcií spoločnosti sLoVKoRD Plus a.s., ľesp. akcií KODARNA Plus a.s., ako právneho nástupcu
zaniknutej spoločnosti SLOVKORD Plus a.s., v dôstędku právnej účinnosti cezhraničného z'lúčenia.

3. Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej zixierky si vyŽaduje' aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré
ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, zźxäzkov, w.foiosov a nákladov.
odhady a súvisiace predpoklady s,Ĺl zalożęné na minulých skúsenostiach a iných ľozličných faktoroch, považovaných za
pńmerané okolnostiam, na zźlklade ktoÚch sa formuje ýchodisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku azźxäzkov,
ktoľé nie sú zrejmé ziných zdrojov. Skutočné ýsledky sa pľeto môŽu líšiť od odhadov.

odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne'
ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alębo v období korękcię
a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

ĺjsuĺtky
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potľebné také úsudky, ktoré by mali

ýznamný dopad na hodn oty vykázané v účtovnej závierke.

Neistoty v oĺIhadoch a preĺtpokladoclt
Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pń ktorej by existovalo signiÍikantné riziko, że by
mohla viesť k ich ýznamnej úpľave v nasledujúcom ŕrčtovnom období.

4. DIhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstaľávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu , montáż, poistné a pod.), zniżenu o dobľopisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

2
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Súčast'ou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úľoky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do pouŽĺvania.
odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajuc z pľedpokladanej doby jeho pouŽívania a
predpokladanéh o priebehu jeho opotrebenia.

odpisovať sa začína pnným dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý
nehmotný majetok, ktoľého obstarávacia cena (ľesp. vlastné náklady) je 2 400 EUR vrátanę a niŽšia sa opisuje jednorázovo
pri uvedení do pouŽívania.

Pľedpokladaná doba pouŽívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabulke:

Pľedpokladaná Metóda Ročná odpisová

doba používania odpisovaĺria sadzbav oÁ

v rokoch

IČo

DIČ

3 5 8 2 J 3 6 4

0 Ż I 6 0 0 6 4 't2

Softvér

o cenit ęl'né p r áv a (užív acie p rávo)

Dľobný dlhodobý nehmotný majetok

J

rozna

rőZna

lineáľna

lineárna
jednoľazový

odpis

JJ,JJ

20 - 100

100

Metódy odpisovania, doby použitel'nosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, a ak je to potľebné, uľobia sa úpravy.

odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajűc z pľedpokladanej doby jeho pouŽívania a pľedpokladaného
priebehu jeho opotrebenia.

odpisovať sazačina pryým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouŽívania. Dľobný dlhodobý
hmotný majetok' ktorého obstarávacia cena (ľesp. vlastné náklady) je l 700 EUR vrátane aniżšia, sa odpisuje jednoľázovo
pri uvedení do pouŽívania ako spotľeba materiálu.

Pozemky sa neodpisujú

Prďpokladaná doba pouŽívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba pouŽívarria odpisovania sadzbav %o

v ľokoch

Stavby

Stľoje, p ľístroj ę a zariadenia

Dopravné pľostľiedĘ
Zariadęnie - inventáľ

Drobný dlhodobý hmotný majetok

J-)

15

-l
4

5

6,5

- 33,3

25

20

100

00

lineiĺľna

lineiáľna

lineiĺľna

lineiĺľna
jednorazov'ý

odpis
Íozna

Metódy odpisovania, doby pouŽiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnoĄú ku dňu, ku ktorému sa zostawje účtovná
závierka, a akje to potľebné, uľobia sa úpravy.

5. Dlhodobý finančný majetok
Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papieľe apodiely vpľepojených účtovných
jednotkách, podielové cenné papiere apodiely spodielovou účasťou okľem vprepojených účtovných jednotkách,ostatné

ľealizovatelhé cenné papieľe a podiely, dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, ostatné pôžičky
a ostatný dlhodobý finančný majetok ako sú vklady do kapitáloých fondov dcéľskych účtovnýchjednotiek.

Dlhodobý frnančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním (poplatky, pľovízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky
z úverov na obstaľanie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s drŽbou cenného papieľa a podielu.

Ku dňu, ku ktoľému sa zostawje účtovná závjęrka sa dlhodobý Íinančný majetok oceňuje takto:

Podielové cenné papiere a podiely v dcéľskych, spoločných a pridruŽených účtovných jednotkách: obstarávacou cenou
upravenou o prípadné zniżenie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovnĺctvę.

a

Realizovatel'né cenné papiere apodiely sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov
apodielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoločnosti a nie sú cennými papiermi apodielmi vdcéľskej,

)

a
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spoločnej a pridruŽenej ričtovnej jednotke sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia pľiamo do v|astného imania na
účet 4l4 - oceňovacie rozdiely z pľecenenia lnajetku a záväzkov.

Ak sa realizovatel'né cenné papiere obchodujú naburze, reá|na hodnota jeza|ożená na ich kótovanej trhovej cene ku dňu,
ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka' Ak nieje moŽné ku dňu ocenenia spol'ahlivo určiť reálnu hodnotu, považuje
sa za reálnu hodnotu ocenęnie obstarávacou cenou.

ó. Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstaľávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.

obstarávacia cena zahŕřla cen|J' za ktorú sa zásoby obstaĺa|i a náklady súvisiace s obstaraním (clo, pľepľalr-r, poistné,
provizie, a pod.), zniŽęnú odobropisy' skontá, rabaty, zl'avy zceny, bonusy apod. Uroky z úveľov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny'

Ako nehnutelhosti na predaj sa účtuje o nehnutel'nosti, ktoľá sa obstaráva za účęlom ďalšieho pľedaja. VynaloŽené náklady
na opravy' technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nęhnutel'nosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia
nehnutelhosti do stavu spôsobilého na pľedaj, sú súčasťou ocenenia nęhnutel'nosti na predaj jej obstarávacou cenou. Výnos
zpredaja a odúčtovaná obstarávacia cena nehnutel'nosti ovplyvní ýsledok hospodárenia v časejej pľedaja.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná pľedajná cena zásob zniżenä o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zniženiehodnoý zásob sa zohl'adňuje vytvorením opravnej poloŽky.

7 Zákazková výroba
Zźtkazkovźt qýĺoba, ktorá sa vykazuje použitím metódy stupňa dokonč,enia zźlkazky (percentage-of-completion-method)
nebola v účto'ĺnom období ľealizovaná.

8. Zákazkovávýstavba nehnutel'nosti
ZókazkovlÍ výstavba nehnulel'nosti _ priebežný tranýr
Zákazková ýstavba nehnutel'nosti uľčenej na predaj, ktorá sa vykazuje podĽa metódy stupňa dokončenia' nebola v účtovnom
období realizovaná.

Zókazkovó výstavba nehnutel'nosti _ ostatnó (níe pľiebežný tľanýr)
Zákazková ýstavba nehnutel'nosti uľčenej na predaj - ostatná (nie priebeŽný transfeľ), ktoľá sa vykazuje metódou tzv
nulového zisku, t. j. zisk sa vykáże ażpń predaji nehnutelhosti, nebola v účtovnom období realizovaná.

9. Pohl'adávky
Pohl'adávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohl'adávky a pohl'adávky nadobudnuté vkladom
do ákladného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožitel'né pohl'adávky.

Pri dlhodobých pôŽičkách a pohl'adávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok,
upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôŽičky formou opravnej poloŽky, ktorá pľedstavuje rozdiel medzi menovitou
a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohl'adávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov
a príslušných diskontných faktorov.

10. Krátkodobý Íinančný majetok
K-ťátkodobý finančný majetok pľedstavujú kľátkodobé cenné papiere majetkového alebo úveľového charakteru, ktoré sú
určené na pľedaj do jedného roka od ich obstarania alębo v čase obstarania splatné do jedného ľoka a vlastné akcie.

Kĺátkodobý finančný majetok Spoločnosti tvoria najmä majetkové cenné papiere a dlhopisy určené na obchodovanie a
vlastné akcie.

Majetkové cenné papieľe na obchodovanie sa pri ich obstaraní (prvotné ocenenie) a ku dňu, ktorému sa zostawje účtovné
ztyięrka oceňujú ľeálnou hodnotou. Zmena hodnoý majetkoých cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje
s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Reálna hodnota majetkových cenných papierov na obchodovanie je za\ožená na ich kótovanej trhovej cenu ku dňu, ku
ktorému sa zostawje účtovná závierka. Ak kótovaná cena nie je k dispozícii, reálna hodnota sa určí prostľedníctvom
oceňovacích modelov. Ak nie je moŽné ku dňu ocenenia spol'ahlivo určiť reálnu hodnotu' povaŽuje sa za reálnu hodnotu
ocenenie obstarávacou cenou.

Vlastné akcie sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie sa vo vlastnom imaní vyváľa rezervný fond.

o
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1l. Finančné účty
Finančné účty tvoľí peřlažnáhotovosť, ceniny' zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zniżenieich
hodnoý sa vyjadruje opľavnou položkou'

t2. Emisné kvóty
Spoločnosť v účtovnom období neeviduje žiadne emisné kvóty

13. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich obdobĺ sa vykazujú vo výške, ktorá je potľebná na dodľžanie zásady vecnej a

časovej súvislosti s účtovným obdobím.

14. Zníž,enie hodnoty majetku a opravné položky
opravné poloŽky sa tvoria na základę zásady opatrnosti, ak je opodstatnené pľedpokladať, Že došlo k zníŽeniu hodnoty
majetku oproti jeho ocenęniu v účtovníctvę. opľavná poloŽka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zniżenia
hodnoĘ majetku oproti jeho oceneniu v účtovnĺctve. opravné položky sa zrušia a'lebo zmení sa ich ýška' ak nastane zmena
predpokl adu zniženia hodn oý'

ZníženÍe hodnoty dlhodobého majetku a zósob
Ku kaŽdému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloŽenej
daňovej pohl'adávky posudzovaná s ciel'om zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zniżęniu hodnoty majetku. Ak
takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické ilžitky z daného majetku.

opravné poloŽky vykźnané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku kaŽdému dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná zilvierka s ciel'om zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, Že došlo k zmene v predpoklade zniżenia
hodnoý majetku alebo tęnto pľďpoklad prestal existovať. opľavná poloŽka sa zruší, ak došlo k zmenę predpokladov
pouŽitých na určenie pľedpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. opľavná položka sa zľuší len v ľozsahu,
v akom účtovná hodnota majetku nąreýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by
opľavná položka nebola vykźzaná.

Faktory, ktoré sú povaŽované za dôležité pri posudzovani zniżeniahodnoty majetku sú:

. technologickýpokrok'

. významne nedostatočné prevádzkové ýsledky v porovnaní s histońckými alebo plánovanými pľevádzkoými
výsledkami,

. významné zmeny v spôsobe pouŽitia majetku Spoločnosti

. zmeny stratégie Spoločnosti,

Ak Spoločnosť zisti, że na zźlklade existencie jedného alebo viaceých indikátoľov zniżenia hodnoty majetku moŽno
pľedpokladať, že došlo kzniženiu hodnoty majetku opľoti jeho oceneniu vúčtovníctve, vypočíta zniźenię hodnoý majetku
nazÍlklade odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňaŽných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane
jeho pľĺpadného predaja. odhadované zníženie hodnoý by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy nadhodnotili
peřnżné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti.

Zníženíe hodnoty Jinančného majetku a pohl'adóvok
Ku kaŽdému dňu, ku ktorému sa zostawje účtovná zć.vieľka sa finančný majetok, ktoď nie je ocenený ľeálnou hodnotou
posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zniżeniajeho hodnoťy.

Medzi objektívne dôkazy oznižení hodnoty Íinančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka,
reštruktuľalizácia pohl'adávok Spoločnosti za podmienok, o ktoých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvaŽovala,
indikácie, Že na majetok dlŽníka alebo emitenta bude lryhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papięf pľestal

ęxistovať aktívny trh. objektívnym dôkazom zĺižęnia hodnoý investícií do majetkov,ých cenných papieľov je aj ýznamné
alebo dlhodobézniżęnie ich ľeálnej hodnoty pod úroveň ich obstaľávacej ceny,

Pľďpokladané budúce ękonomické űżitky z investícií Spoločnosti v podieloých cenných papieroch a v podieloch
azpoh|'adávok sa vypočĺtajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peřnżných tokov. Pľi určení
náwatnej hodnoý úverov a poh|'adávok sa tieŽ berię do úvahy schopnosť a výkonnosť d|žníka a hodnota ko'laterálov azáruk
od tretích shán.

opravná poloŽka sa auší, ak náslędné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úŽitkov možno objektívne spájať

s udalosťou, ktorá nastala po vyktzani opľavnej poloŽky.

15. Záv'ázky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. ZávĺĄzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri

inventarizácii zistí, że suma záväzkov je iná ako ich ýška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závięrke v tomto zistenom ocenení.
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16, Rezeľvy
Rezeľva je záväzok pľedstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla zminulých udalostí aje pravdepodobné,
že v budúcnosti zniŽi jej ekonomické úŽitky. Rezervy sú ztlväzky s neuľčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú
sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba ľezervy sa účtuje na vecne pľíslušný nákladoqý alebo majetkový účet, ku ktorému zäväzok prislúcha. PouŽitię ręzervy
sa účtuje na ťarchu vecne prísluŠného účtu ręzery so sűvzťażným zápisom v prospech vecne pľíslušného účtu závázkov.
Rozpustenie nepotľebnej ÍęzęÍw alebo jej časti sa účtuje opačnýľn účtovným zápisom ako sa účtovala tvoľba rezeťw.

IČo

DIC

Rezerva na odchodné
Zamestnanec má na zäklade Zákonnika práce pľi odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo ýške jednej

priemernej mesačnej mzdy. Rezeľva na odchodné je vývorená na odhad nákladov spojených s výplatou odchodného pri
ód.hod" áo dôchodĹu, prijej výpočte sa pouŽili matematicko-štatistické metódy. Čerpanie tęzeÍyy je závislé od odchodu
jednotliých zamestnancov do dôchodku.

Nevyfaktuľované dodávky majetku
Rezeľvy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa
v odhadovanej ýške záväzku.

l7. Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkoých apoistných fondov, platená ľočná dovolenka aplatená zdravotná dovolenka,
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdľavotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktoým vecne a časovo
súvisia.

l8. Odložené dane
odložené dane (odloŽená daňová pohl'adávka a odloŽený daňoý zćlväzok) sa vďahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou zźlväzkov vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou,

b) možnosť umoľovať daňovú stľatu v budúcnosti, ktoľou sa rozumie moŽnosť odpočítať daňovú stľatu od ztlkladu
dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

odložęná daňová pohl'adávka ani odložený daňoý záväzok sa neúčtuje pri:

o dočasných rozdie'loch pľi prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v časę prvotného zaúětovania
nemá tento účtovný prípad vplyv ani na ýsledok hospodárenia ani na základ dane aztroveťl nejde okombináciu
podnikov (t' j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, pľijímatel'a vkladu
podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),

o dočasných ľozdieloch súvisiacich spodielmi vdcéľskych, spo|očných apridružených účtovných jednotkách, ak

Spoločnosťje schopná ovplyrmiť vyľovnanie ýchto dočasných rozdielov aje pravdepodobné' že tieto dočasné ľozdiely
nębudú Yŕrovnané v blízkej budúcnosti,

o dočasných rozdieloch pľi pruotnom zaúčtovaní goodwillu alebo zápomého goodwillu.

o odloženej daňovej pohl'adávke z odpočítate|'ných dočasných rozdielov, znevyużitých daňoých stľát anevyuŽitých
daňoých odpočtov a iných daňoých náľokov sa účtuje len vtedy, ak je pľavdepodobné' Že budúci základ dane, voči
ktorému ich bude moŽné vylžiť, je dosiahnutel'ný. odloŽená daňová pohl'adávka sa preveruje ku kaŽdému dňu, ku ktorému
sa zostawje účtovná zĺvieľka a zĺiŹuje sa vo ýške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnuý.
Pri vjpočte odloŽenej dane sa pouŽije sadzba danę z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že budę platiť v čase vyrovnania
odloŽenej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odlożený daňowý záv'ázok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú
daň zpríjmov toho istého daňovníka aide oten isý daňoý úľad' môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 48l -
odloŽený daňoý zźtvdęok a odloŽená daňová pohl'adávka. o odloŽenej daňovej pohl'adávke' aolebo záväzku k 30.6'
Spoločnosť neúčtuje.

19, Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a uýnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktoráje potľebná na dodrŽanie zásady vecnej a

časovej súvislosti s účtovným obdobím'

20. Dotácie zo štátneho rozpočtu
o nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky
podmienky súvisiacę s dotáciou a súčasne, Že sa dotácia poskýne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôľ vykazujú ako výnosy
budúcich období a do ýkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodáľskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so
zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
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Dotácie na úhľadu nákladov, ktoľé kompenzujú konkľétne náklady spojené s činnosťou Spoločnost'i sa najskôľ vykazujú ako

výnosy budúcich období a do ýkazu ziskov a strát sa ĺozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej

súvislosti s vynaloŽením nákladov na príslušný úče|.

Spoločnosti za účtovné obdobie nebola poskytnutá žiadna foma dotácie.

2|. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)
Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaľanie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy pľenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu' Majetok prenajatý formou
finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastnĺk.

Súčasťou dohodnuých platieb je aj kúpna cena' za ktorú na konci dohodnutej doby Íinančného pľenájmu prechádza
vlastnícke pľávo k pľenajatému majetku zprenajimatel'a na nájomcu'

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podl'a daňoých predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba
nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy
a stavby, doba odpisovania pre daňové űč,ely 20 ľesp. 40 ľokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuję v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so
stwzťažným zápisom v prospech ,őćtu 4'74 - Záväzky znźĄmu vo ýške dohodnutých platieb znížených o nerea|izované
finančné náklady.

lČo
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Opeľatívny prenájom. Majetok pľenajaý naztlklade operatĺrmeho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastnĺk, nie
nájomca. Prenájom majetku formou opeľatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej
zmluvy.

Ż2. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako prenajímatel')
Finančný pľenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na zćlklade nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej vecj za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý foľmou
finančného prenájmu lykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnuých platieb je aj kúpna cena, za ktoru na konci dohodnutej doby finančného prenájmu pĺechádza
vlastnícke pľávo k prenajatému majetku z prenajímatel'a na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podl'a daňoých predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba
nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaĺadeného do odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby,
doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 ľokov).

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve pľenajímatel'a účtuje pohl'adávka z nájmu na účet 374 - Pohl'adávky
znájmu vo ýške dohodnutých platieb zniżených onerealizované Íinančné ýnosy so súvďaŽným zápisom vprospech
príslušného účtu ýnosov. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu
nákladov so súvďažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úľokovej miery.
Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 - Úľoky.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
Finančné rninosy sa účtujú na ťarchu űéfu 66Ż - UroĘ.

operatívny prenájom. Majetok prenajatý nazźlklade operatívneho pľenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca. Pľenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do u-inosov priebeŽne počas doby trvania leasingovej
zmluvy.

23. Deľiváty
Deriváty sa pľi nadobudnutí oceňujú obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná zźxieĺka, ľeálnou
hodnotou.

Zmeny retinych hodnôt zabezpečovacich deľivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného
imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok ĺealizácię zabezpečovacích derivátov sa účtuje
ako náklady na derivátové operácie a qfolosy z derivátových opeľácií.

Zmeny reálnych hodnôt deľivátov uľčených na obchodovanię na tuzemskej buľze, zahľaničnej burze alebo na inom veľejnom
trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia ako náklady na derivátové operácie a ýnosy z derivátoých opeľácií.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvrr na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely zprecenenia majetku azáväzkov. Výsledok realizác|e
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týchto obchodov sa účtuje ako náklady na derivátové opeľácie a ýnosy z derivátových opeľácií.Reálna hodnota lnenových
futurít je stanovená na zák|ade kótovaných cien na burze.

Reá|na hodnota úrokoých swapov vychádza z makléľskych odhadov. Pľimęľanosť týchto odhadov sa testuje diskontovanírn
odhadovaných budúcich peňaŽných tokov podl'a podmienok a splatnosti każdého kontľaktu a s pouŽitim trhových úrokových
sadzięb pľe podobné nástroje ku dňu ocenenla.

Reálne hodnoty odĺáža1ű úrokové ľiziko nástroja azahÍťlaju úpravy sprihliadnutim na úverové ľiziká Spoločnosti
a protistrany, tam kde je to vhodné.

24. Majetok azávázky zabezpečené derivátmi
Majetok azźxäzky zabezpećené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny ĺeźilnych hodnôt majetku azáväzkov
zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania ako oceňovacie
rozdiely z pľecenenia majetku a zźwäzkov.

Ręálna hodnota majetku azäväzkov zabezpeć,ených derivátmi je za\oŽená na ich kótovanej tľhovej cene, ak je táto cena
k dispozícii. Ak kótovaná trhová cena nie je k dispozícii, potom sa reálna hodnota odhadne na základe odhadovaných
diskontovaných budúcich peňaŽných tokov.

25. Cudzia mena
Majetok a zźxäzky vyjadrené v cudzej męne sa ku dňu uskutočnenia účtovného pľípadu prepočĺtavajú na menu euro
referenčným ýmenným kurzom uľčeným avyhláseným Európskou centľálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného pľípadu (ďalej ako ľefeľenčný kurz).

Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej męny obstaľávanej v rámci menového deńvátu) nakúpenej za
euro sa pouŽije kurz, za ktory bola ttlto cudzia mena nakúpená.

Na ocenenie prírastku cudzej meny (okľem ocenenia cudzej meny obstaľávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej za inú
cudziu menu sa pouŽije hodnota inej cudzej meny v euľách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa pouŽije
referenčný kurz v deň uzawetia obchodu.

Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového deľivátu

o akje zmluvnou stľanou banka alebo pobočka zahraničnej banky' pouŽije sa ku dňu ocęnęnia kuľz banky alebo pobočky
zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového dęrivátu alebo sa pouŽije refeľenčný kuľz ku dňu
ocenenia,

o ak zmluvnou stľanou nie je banka alebo pobočka zahľaničnej banky' pouŽije sa na ocęnenie ľefeľenčný kuľz ku dňu
ocenenia.

Na úbytok ľovnakej cudzej meny v hotovosti alebo zdevízového účtu sa na prepočet cudzej meny na euľá pouŽije refeľenčný
výmenný kuľz určený a vyhlásený Euľópskou cęntrálnou bankou alębo Náľodnou bankou Slovenska v deň predchádzajíci
dňu uskutočnenia účtovného pńpadu'

Ku dňu ocenenia (ku dňu uskutočnenia účtovného pľípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závieľka) sa
referenčným kurzom prepočítajú:
o cenné papiere zĺejűce na cudziu menu,
o nástľoje Peňažného trbu ocenené cudzou menou'
o finančné rozdielové zmluvy ocenené cudzou menou'
o podkladové nástroje derivátov ocenených cudzou menou okrem podkladoých nástrojov menoých derivátov,
o pohl'adávky azáväzky spojené s vyššie uvedeným majetkom, ktoré sú ocenené rovnakou cudzou menou ako tento

majetok.

Prijaté a poskýnuté preddavky v cudzej menę prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa pľepočitavajú na menu

euro referenčným ýmenným kuzom uľčený'ĺn a vyhláseným Euľópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň pľedchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskýnuté preddavky v cudzej męnę na účet zriadený v eurách az,őćtu zriadeného v euľách sa prepočítavajú na
męnu euľo kurzom, zaktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo pľedané.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zć*ierka, sa uŽ neprepočítavajú.

Majetok a ztxäzky vyjadľené v cudzej mene (okľem prijatých a poskýnuých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná zźxierka, prepočítavajú na menu euľo ľeferenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Euľópskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň' ku ktorému sa zostawje účtovná závierka, a účtujú sa s Vplyvom na

ýsledok hospodárenia.
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26. Výnosy
Tĺžby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Su tięž' zniżené o zl'avy a zrźůky (rabaty, bonusy' skontá,

dobľopisy a pod.), bez ohl'adu na to, či zákazník mal vopľed nazl'avu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zl'avu.

Trtby zpredaja vjľobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podl'a obchodného zákonnĺka, podl'a Incotetms a'lebo

iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Tržby zpĺedaja sluŽieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli sluŽby poskýnuté.
Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktoých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku pľáva Spoločnosti na prijatie platby.

27. Porovnatel'né údaje
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostľedne pľedchádzajúce účtovné obdobie
vjednotliých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o nepoľovnatel'ných hodnotách
v pozrámkach.
Spoločnosť pľi zostavovaní účtovnej závieĺky k31.|2'20l6 za beżĺé účtovné obdobię avykázania poro''matel'ného

bezpľostredne predchádzajúceho účtovného obdobia vychádzala zo zmien v opatreniach MF SR ć. MFl233'77/20l4-74 zo
dňa 3.decembľa2014 a č,.MFll9930l2015-'74 zo dňa 2. decembĺa2015 ako aj zo zmien zäkoĺa o dani z príjmov'

28. oprava chýb minulých období
Ak Spoločnosť zisti v bęŽnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opľaví túto chybu
na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhľadená strata minulých ľokov, t. j. bez vplyvu na ýsledok
hospodárenia v beŽnom účtovnom obdobĺ. opľavy neýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v beŽnom
účtovnom období na príslušný nákladoý alebo ýnosoý účet'

V ľoku 201ó Spoločnosť neúčtovala o oprave ýznamných chýb minulých obdobĺ.

c. INFoRMÁCIE K PoLoŽKÁM sÚvÄHY

Dlhodobý nehmotný majetok
Pľehl'ad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a prislúchajúcich opľávok od 1 . januáľa 20 l ó do 3 l . decembra 20l'6 a za
obdobieod l. januára2015 do31. decęmbra20l5 jeuvedenývtabul'káchnastranách 12a13.

Spoločnosť neeviduje vroku 2016 dlhodobý nehmotný majetok, na ktoľý je zĺiadené zálożné právo alebo sktoým má
obmedzęné právo nakladať (v roku 2015: žiadny).

,, Dlhodobý hmotný majetok
Pľehľad opohybe dlhodobého hmotného majetku aprislúchajúcich oprávok od l. januára 2016 do 3l. januáľa 2016 aza
obdobieod l. januára20l5do31.decembra20l5 jeuvedenývtabul'káchnastranách 12a13.

Realitný projekt ,'Sekule", v hodnote 2 508 tis. EUR pozostáv a z pozemkov, stavby, realizačných štúdií a ostatných nákladov
s ním súvisiacich, je vykäzaný na obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku, ktoý vernejšie zobrazuje podnikateľský
ámeľ účtovnej j ednotky.
Realitný projekt ,,Sekule" je oceňovaný v zmysle princípu nemoŽnosti odpočítania dane z pridanej hodnoĘ platitel'om. Tento
princĺp môŽe byť zmenený za predpokladu budúcej zneny územného plánu a od budúceho zÁmęru účtovnej jednotky.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre pľípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou aŽ do ýšky
217 ris. EUR.

Poznámky Uč PODV 3 - 01

Účtovná závierkak 3l. decembľu 20ló

3.

1.

S uvedeným majetkom nemá Spoločnosť obmedzené pľávo nakladať.

Dlhodobý Íinančný majetok
Pľehl'ad o pohybe dlhodobého finančného majetku a opravných položiek k tomuto majetku od l. januára 20l6 do 31' januára

2016 aza obdobie od ljanuáľa 20l5 do 31. decembra 20l5je uvedený v tabul'ke na stranách 12 a13.

Akcie dcérskej účtovnej jednotky Jarabiny Invest, a.s. v menovitej hodnote 25 000 EUR sú predmetom zá|ożného práva
v pľospech TATRABANKA' a.s.
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P o diel

naZI

%

Podiel
na hlas. Mena Výsledok hospodáľenia

pľávach

% Ż016 Ż015

IČo

DIČ

Majetkový Holding, a.s.

Výška vlastného imania a výsledku hospodáľenia v EUR za účtovné obdobie Ż0l6 aza predchádzajúce účtovné obdobie
20 l 5 účtovných jednotiek je uvedená v nasledujúcoln pľehl'ade:

Vlastné imanie

Ż016 Ż0l5

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe

20t6 2015

3 5 8 Ż 3 3 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 7

a; Účtor"né jcdnotky s rozhodujúcim vplyvom

Dcércke účtovné jed notky

C-AREA,s.ĺ.o.,Bľatislava, l00 l00 EUR
Pľievozská 2/A
Dratex,s.ľ.o.,Hlohovec 1 00 l00 EUR
Mieĺova l
ISKO,a.s.,Bratislava 100 100 EUR
PĺievozskáŻ/A
Resort Paľadise,a.s. l00 l00 CZK
Benátky nad Jizerou

Sekdská pozemková spol. l00 l00 EUR
Sekde, 684 Sekule

Jarabiny Invest,a.s., 100 I00 EUR
Bľat islava,P riev ozská Ż l A
lK Systém SK's.r.o., 70 70 EUR
Bľatislava,Malý T ľh 2l A
Drnajský klub,a.s. 25,7 z5'7 EUR
Bratislava, Vieden. cesta

b) Účtovnó jcdnotky so spoločným ľozhodujúcim vptyvom

Spo lo čné účlovné jed notky

Reclaim,a.s.,Bľatislava, 50 50 EUR 799 06Ż
Prievozská 2/A

oD Reality,a.s.Bľatislava, 50 50 EUR l769 843

Prievozská 2/A

c) Účtovné jednotky s potlstatným vplyvom

Prid ľuže né tičlovn é jed no tky

obchodné domy Pľior EUR
Stred, a.s., Zvolen

c) ostatné realizovatel'né cenné papieľe a podiely

JET I invetiční fond"a.s. CZK

Vltava Fund CZK

VUB,a.s. EUR

IC Enhancend Equity EUR

Spolu

-341 -763 731 Ż61 73l 603 663 878 663 878

0 676 614 0 -r84 388 0

8t8 15l

4ó4 808

49 658

156 973

0

-7l 008 l 18 78ó l 044 5l3 1 3ŻŻ323 l 068 844 l 0ó8 844

-78754 ól ó5l 1 0l8 874 1 097 547 865 993 865 930

2255 85l8 26683 Ż44Ż7 6 639 6 639

-ló9 489 -84 877 378 950 548 439 25 000 25 000

-116 245 -37 |70 -l l l8 7l l -1 0lŻ 46Ż l ó30 l ó30

-l l 066 -7 5l3 7l2 l97 723 Ż63 28l 185 28l l85

583 537

l 96Ż 389

1 ',18s 282 I 386 220 I 50 000 I 50 000

6 433 3'14 14 579 907 3 486 840 3 48ó 840

l 975 819 | 904 ll7 ló 04ó 618 15 970 879 2Ż9 885 2Ż9 885

53 I 954

433 493

60 996

0

8269 484 7 806274

Spoločnosť ajej bezprostredne mateľská účtovná jednotka Prvá slovenská investičná skupina, a.s. majú kaŽdá podiel v
spoločnosti Dunajský klub, a.s., ktorého celková ýška spolu je 80o/o, vykazuje Spoločnosť aj Dunajský klub, a.s. v rámci
svojich dcérskych účtovných jednotiek.

Spoločnosť má podielovú účasť v obchodné domy Prior Stľed, a.s. vo ýške 4 Yo, avšak svoj vplyv vykonáva
prostredníctvom spoločnosti oD Reality, a.s', ktorá má v dľžbe 94%o akcii obchodné domy Prior Stľed, a.s.

Ako ostatný dlhodobý finančný majetok sú vykázané vklady do kapitálových fondov dcéľskych spoločností v CZKa v EUR.
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Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktoľému sa zostawje účtovná zźryiętka a vplyv tohto
ocenenia na výsledok hospodáľenia (VZS) alebo na vlastné imanie (VI):

Bęžné účtovné obdobie (20 l 6)

ICO

DIČ

Dlhodobý fi nančný majetok /,wsente/zn tzen le

t oanoty 1+ĺ-;

b

Vplyv ocenenia na Vplyv ocenenia na VI

VZS

cda

3 5 8 2 3 3 6 4

2 0 2 1 6 0 0 6 4 7

Podielové cenné papieľe a podiely v prepojených

úötovných jednotkách

ostatné ľealizovatęľné cenné papieľe a podiely' z toho:

Maj etkové cenné pąpiere

ostaLné cenné pąpieľe a podiely

ostatný dlhodobý finančný majetok

DIhodobý Íinančný majetok spolu

Dlhodobý fi nančný majetok

a

-21618 -31326 9 708

Bezpĺostľedne predchádzajúce účtovné obdobie (20l 5)

Zvýšenielznĺżenie Vplyv ocenenia na Vplyv ocenenia na VI
hodnoty (+/-) vZS

bcd

64

-21687

I 358

-23 045

5

64

-3 I 395

0

-31 395

0

9 708

I 358

I 350

5 0

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených

účtovných jednotkách

ostatné realizovatelhé cenné papieľe a podiely, z toho:

Majetkové cenné papiere

ostatné cenné papiere a podiely

ostatný dlhodobý Íinančný majetok

Dlhodobý finančný majetok spolu

22230

-t 347

19 001

-20 348

r8 990

22Ż30

-24 392

-24 392

r8 990

23 045

I9 001

4 044

0

39 873 1ó 828 23 04s

Zniżenie ocenenia poskytnuých pôžičiek pľepojeným účtovnýľn jednotkám, ostatných pôžičiek a pôŽičiek so zostatkovou
dobou splatnosti do jďného roka je v roku 2015 vyktnané prírastkom opravnej poloŽky v prehl'ade o pohybe dlhodobého
finančného majetku na strane 13.
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Prehľad o pohybe neobežného majetku

3 1.12.2016
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Názov

Aktivované náklady na v voj

Softvér

ocenitel'né pnĺva

Goodwill
Ostatn dlhodob nehmotn majetok

obstmávm dlbodob nehmotn ' majetok

PosĘtnuté preddavĘ na dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetokspolu

PozemĘ
Stavby

samostatné bnuteľné veci a sribory hnuteln 'ch vecí
Pestovatel'ské celky trual ch pormtov
Zźl<ladné stádo aťażné zvienlá

Ostatn dlhodob hmotn majetok

Obstanivan dlhodob hmotn'majetok
PosĘtnuté preddavĘ na dlhodob hmotn; majetok

Dlhodob hmotn majetok spolu

Podielové cenné papiere a podiely v prąojen ch čtovn ch
jednotkách

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou časťou

okem v prepojen ch čtovn 'ch jednotkách

ostatné reálizovatel'né cenné papiere a podiely

P ŽičĘ prepojen m ričtovn1 m jednotkám

P ŽičĘ v námci podielovej ričasti okrem p repojen m

čtovn m jednotkám

ostatné p ŽičIq

Dlhové cenné papiere a ostatn] dlhodob finančn ' majetok

P Žičky a ostatn dlhodob fmančn majetok so zostatkovou
dobou splatnosti najviacjeden rok

Účty v bmkách s dobou viazmosti dlhšou ako jeden rok

obstanĺvm1 dlhodob finančn ' majetok

PosĘtnuté preddavĘ na dlhodob finančn: majetok

Dlhodob finančn majetok spolu

Prvotné oc nenie (obstarávacia cenaMastné náklady)

1.l.2015 Prírastky Útvtlcv Presuny 31.12.Ż015

EUR EUR EUR EUR EUR

0 1319 0 0 I 319

Prehľad o pohybe neobežného majetku

3 1.12.201 5

0

57 Ż74

2 049

0

0

300 s9 323
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Zásoby
Spoločnosť má vo vlastníctve byt nachádzajt:ci sa v katastrálnon území Bĺatislava _ Staré mesto. Zátneľom Spoločnosti je
predrnetný byt predať aztoho dôvodu ho eviduje ako tovaľ na účte Nehnutel'nosť na predaj. Nadobudnutie bytu bolo
zúčtované ako zníżęnię pohl'adávky voči dlŽnikovi.

Údaje o zákazkovej výľobe
Spoločnosť nevykonáva zákazkov,ú vyľobu.

Zmena metódy oceňovania zásob
Vzhl'adom k skutočnosti, Že spoločnosť nenakupuje zásoby, neboli vykonané żiadnenneny oceňovania zásob.

5. Pohl'adávky
V;filoj opravnej poloŽky v pľiebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehl'ade:

IČo

DIČ

4.

Stav
k 1.1.20r6

EUR

Tvorba
(zvý šenie)

EUR

Zűětovanie
(zľušenie)

EUR

Pľesun
(súvahovo)

EUR

Stav
k31.12.2016

EUR

t 5 8 2 3 J 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 '7

Pohl'adávĘ z obchodného
styku voči pľepojeným
účtovným jednotkám
Pohľadávky z obchodného
styku v ľrĺĺnci podielovej
účasti okrem pohl'adávok voči
prepojeným účtovným
jednotkám

Ostatné pohl'adávĘ z
obchodného styku
Ostatné pohl'adávĘ voči
prepojeným účtovným
jednotkĺĺľn

ostatné pohľadávky v rárnci
podielovej účasti okľem
pohľadávok voči pľepojeným
účtovným jednotkám
Pohl'adávĘ voči
spoločníkom, členom a
zdľuženiu
Sociálne p oistenie
Daňové pohl'adávky a dotácie
Iné pohl'adávĘ
S polu

8s 000

160 312

0 0

0

0

0

158 370

-l 898

1 898

8ó 898

0 0000

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 312 00 158 370 86 942

K znršeniu opľavnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. zníŽilo sa riziko, že dlžnik pohl'adávku úplne alebo
čiastočne nespIatí.

Veková štruktúra pohl'adávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31.12.2016 31. t2. 2015
EUR EUR

Pohl'adávĘ v lehote splatnosti
Pohl'adávky po lehote splatnosti
Spolu

7 267 135

1 440 000
18 322 85r
1 786 770

8 707 13s 20r09621

Informácie o pohl'adávkach zabezpeč,ených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Spoločnosť neeviduje Žiasdne pohl'adávky, ktoré by boli zabezpečenézálożným právom alebo inou formou zabezpeč,enia.

t4
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odložená daňová pohl'adávka
Výpočet odloŽenej daňovej pohl'adávkyje uvedený v nasledujúcom prehl'ade:

IČo

DlČ

6.

3l. lŻ. Ż016

EUR
3t. t2.2015

EUR

J 5 8 2 J 3 6 4

2 0 2 1 6 0 0 6 4 '7

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a

účtovnou hodnotou ztyäzkov a ich daňovou základňou

- odpočítatel'né

- zdanitel'né

MoŽnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Nevyužité daňové odpoěty a iné daňové nároky

Sadzba dane z príjmov (v %)

Odlože ná daň ová 1nh l'adávka

Yykázaná odl ožená daňová poh I'adávka

-45 435 978

47 220 842

0

0

Ż|

-48 930 914

46987 79s
0

0

22

-374 821 427 486

0

odlożená daňová pohl'adávka sa vykázala vo ýške, v ktorej je pravdepodobné' Že sa v budúcnosti vyuŽije.

EUR
Stav k 31. decembru 201ó

Stav k 3ĺ. decembľu 2015

Zmena
z toho:

- zaúčtované do výsledku hospodárenia

- zaűüované do vlastného imania

374 821

427 486

-s2 665

-14 557

-38 108

7 Kľátkodobý Íinančný majetok
Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie, dlhopisy a investičné certifikáty obchodovatel'né na veľejnom tľhu
prostľedníctvom obchodníka s cennými papiermi nazáklade inštrukcií Spoločnosti.
Spoločnosť nevykonáva obchodovanie s emisnými kvótami

31. 12.20).6 31. 12.2015
EUR EUR

Majetkové cenné papiere na obchodovanie v EUR
M ajetkové cenné p ap iere na obchodovan ie v CZK
Majetkové cenné papiere na obchodovanie v USD
Dlhové cenné papeľe na obchodovanie
Ostatné ľealizovatel'né cenné papieľe

S polu

I 333 500

0

157 699

0

0

936 2s0
0

ĺ79 l77
zts 202

124 068
I 491 r99 I 4s4697

Yykazovaný kratkodobý finančný majetok je určený na obchodovanie a oceňuję Sa reálnou hodnotou. Zmęna
jeho reálnej hodnoý sa účtuje s vplyvom na ýsledok hospodárenia.

Reálna hodnota cenných papierov uľčených na obchodovanie je založená na ich kótovanej trhovej cene ku dňu účtovnej
závierky.

Vplyv zmeny ľeálnej hodnoty na uýsledok hospodárenia k31.12.2016
Vplyv na

ýsledok vlastné
hodpodárenia imanie

Reálna Účtovná hodnota
hodnota (cena obstaľania)

Majetkové cenné papieľe v EUR
Majetkové cenné papieľe v USD
Dlhové cenné papeľe

ostatné ľealizovatel'né cenné p ap ieľe

Spolu

1 333 500

157 699

0

0

I 491 r99

1 416 250

142 38r
0

0

-82 750
15 318

-67 432

15

r 558 631
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Vplyv zmeny ľeálnej hodnoty na výsledok hospodáľenia roku 20 l 5

Reálna
hodnota

ICO

DIČ

Účtovná hodnota
(cena obstaľania)

Vplyv na

vý s ledok vlastné
hodpodáľenia imalrie

3 5 8 2 3 3 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 7

Majetkové cenné papieľe v EUR
Majetkové cenné papieľe v USD
Dlhové cenné papeľe

Ostatné ľealizovatel'né cenné pap ieľe

S polu

936 250

179 177

zts 202

124 068

l 2ó0 000

258 149

232 865

131 008

-323 750
-78 972

-17 663

-6 940

0

0

0

0

Ĺ 454 697 I 882 022 -421 3Ż5 0

Na kĺátkodobý finančný majetok nie je zriadené zá\ožnéprźlvo, a ani neexistuje obmedzenie s ním nakladať

8. Vlastné akcie
Spoločnosť vpľiebehu roka 2013 aopätovne vpriebehu roka2014 rozhodla onadobúdaní vlastných akcií od minoritných
akcionárov v zmysle obchodného zákonníka v znęni neskoľších predpisov za vopĺed stanovenú cenu vo ýške 30 EUR za
akciu s męnovitou hodnotou 33'20 EUR'
Dôvodom na odkúpenie vlastných akcií od minoritných akcionáľov (fyzických osôb) je snaha Spoločnosti umožniť odpredaj
vlastných akcií a odbľemeniť tak svojich akcionárov od vyššieho poplatku za vedenie účtu majitel'a cenných pepierov, ktoý
ročne faktúruje Centrálny depozitár cenných papieľov.

Mastné akcie 2016

b

2015

ca

Počet akcií nadobudnuých počas účtovného obdobia

Peľcentuálna hodnota nadobudnuých akciií na upísanom základnom imaní

Menovitá hodnota nadobudnuých akcií
Hodnota nadobudnutia akcií

Počet akcií pľevedených na inú osobu

Počet akcií v dľžbe k poslednému dňu obdobia
Percentuálna hodnota drźaných akciií na upísanom zĺkladnom imaní

Menovitá hodnota akcií v dľŽbe k poslednému dňu obdobia

Hodnota akcií v dľžbe k poslednému dňu obdobia

247

0,04

8 200

8 438

24 933
3,78

827 776

837 217

I 135

0,17

37 682

38 133

24 686

3,74

819 575

828 779

00

9. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykźlzané peniaze v pokladnici' účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť volhe
disponovať.

Prehl'ad jed notlivých položiek finančných účtov:
31. 12.2016

b

31. rz. 20t5
c

Pokladnica

Peniazę na cęste

Ceniny
BeŽné bankové účý
Spolu

2 404

-t 000

6 120

2 082 687

l 309

l 15Ż

878 941

881 402

16

2 090 ztt
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10. časové ľozlíšenie

rČo

DlČ

31. ',12.2016

EUR
31.12.2015

EUR

-t 5 8 2 J 3 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 7

Náklady budúcich období - dlhodobé
Spolu náklady budúcich období - dlhodobe

Náklady budúcich období - kľátkodobé
Nájomné
ostatné pľevádzkové nríklady, vľátane poistného, platené predom

Spolu náklady budúcich období - kľátkodobe

Pľíjmy budúcich období - dlhodobé
S polu príjmy budúcich období - ďhodoM

Pľijmy budúcich období - kľátkodobé
Pľijmy z podnájmu vyučtovarré po účtovnom období
Prijmy z poskytnutých sluŽieb vyučtované po účtovnom období
ostatné

Spolu príjmy budúcich období - kľátkodobé

Spolu

Vlastné imanie

opis základného imania

00

0

9 335
9 335

0

10 626
10 626

1 942
302

2 244

00

8ó9
1 430

2299

tt 634 t2 870

1ĺ

a

31.12.2016

b

31.12.20'15

c

Základné imanie celkom
Počet akcií
z toho vlastné akcie
Menovitá hodnota akcie

Zźlkladné iman ie splatené

Zák|adné i man ie n esplatené

Vlastné imanie
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania

21 900 280

659 647

24 686

33,20

21 900280
0

42 805 931

0,51

2t 900 280

659 647

24 686

33,20

21 900 280
0

4t 630 416

0,53

Mimoriadne valné zhĺomażdenie zo dňa27.3.2013 schválilo nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou Majetkoý Holding,
a.s. v súlade s $l61a obchodného zákonnika. V aĺysle uznesenia prijatého na mimoriadnom valnom zhĺomaždení
spoločnosť môžie nadobudnúť najviac 100 000 ks vlastných akciĺ s menovitou hodnotou 33,20 EUR v lęhotę 18 mesiacov
odo dňa konania mimoriadneho valného zhromaŽdenia za najnižšiu odplatnú cenu vo ýške 30'- EUR a najvyššiu odplatnú
cenu 30,- EUR, pričom spoločnosť znáša všetky náklady spojené s prevodom. Lehota odkúpeniavlastných akcií uplynula dňa

z7.9.2014 a k tomuto dátumu spoločnosť nadobudla 22291 ks vlastných akcií. Mimoriadne valné zhľomaždenie zo dř'a
11.11.Ż014 opätovne schválilo nadobudnutie vlastných akcii za rovnakých podmienok ako v pľedchádzaj'Úcom období.
K 31.\2.2016 po uplynutí lehoty na odkup vlastných akcií Spoločnosť nadobudla celkom 24 933 ks akcii.

Účtovný zisk za rok 20l5 vo ýške 2 0l l l63 EUR bol rozdelený nasledovne:

EUR
Pľídel do zfüonného ľezervného fondu
Pľevod do nerozdeleného zisku lninulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku akcioná'om
Pľídel do sociálneho fondu
S polu

201 tt6
667 562

I 142 485

0

2 011 163

o rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 2 0l l 163 EUR rozhodlo valné zhĺomaždenie na
návrh pľedstavenstva spoločnosti dňa 7.6.201'6.

t7



Poznámky Uč PODV 3 - 0l
Účtovná závierka k 3l. decerĺbľu 20'l 6

Majetkový Holding, a.s.

lŻ. Rezeľvy
Prehl'ad o rezeľvách zabeżné účtovné obdobieje uvedený v nasledujúcom pľehl'ade:

IČo

DIC

Stav

k 1.1.2016

EUR
Tvorba
EUR

Z'Ĺlčtovanje
(pouŽitie)

EUR

Zúčtovanie
(zrušenie)

EUR

Stav

k3l.12. Ż016

EUR

3 5 8 2 3 3 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 '7

Dlhodobé rezerw, z toho:

ostatné rez,erw dlhodobe
odchodné do dôchodku

ostatné rezeÍw dlhodobé spolu

Kľátkodobe ÍezeÍw, z toho:

Zákonné re ze ľrľ kľátkodobe
Náhrada mzdy za nevyčerp anú

dovolenku (r.201 6) vľátane sociálneho

zabezpe'ćenia

Zźlkonné rezeÍw krátkodobe spolu

Ostatné rezerw kľátkodobe

overerrie účtovnej zźxierky audítorom

ostatné rezerw krátkodobe spolu

7 026

132909 2Ż3100 1s2 909

t22909 2t7 200 122 909

4s 413

45 4r3
45 413

l0 000

7 026

7 026

0 217 200

s 900

0 0 52 439

52 43900

0 0

0

5Ż 439

223 100

2t7 2000

r0 000

00

0

0

217 200

5 900

10 000 5 900 10 000 s 900

Dlhodobé rezervy
Rezerva na odchodné je vývoľená na odhad nákladov spojených s v1ýplatou odchodného pľi odchode do dôchodku, pľi jej

rl.ýpočte sa použili matematicko-štatistické metódy. Čeęanie rezeĺv je závislé od odchodu jednotliých zamęstnancov do
dôchodku

Krátkodobé ÍezeÍvy
ZźlkonnáÍezerva na náhľady mzdy za nevyčerpanú dovolenku vľátane odvodov poistného je vývorená na odhad nák|adov
vypočítaných pri čerpaní dovolenky zarok2016 v roku 20'l7.
ostatná rezeÍva na overenie účtovnej závierky audítorom je vývorená na odhad nákladov vyučtovaných v roku
20l7 audítorskou spoločnosťou, avšak z dôvodu zmeny zákona o dani z pľíjmov neovplyvnila vypočítanú daňovú povinnosť

Spoločnosti.

13. Záväzky
Záv'ázky (okrem bankoriých úverov, pôŽičiek a návľatných finančných v,.ýpomocí, zäv'ázkov zo sociálneho fondu' odloŽeného
daňového záväzku a rezerv) podl'a doby splatnosti sú nasledovné:

31. 12.2016
EUR

3|. 12.20ĺ5
EUR

Záv|Łky po lehote splatnosti
Záv'azky v lehote splatnosti

395 511

1 900 493

472 965
2250 620

2296004 2723585

Ako zäväzky po lehote splatnosti sú vykazované záväzky voči akcionáľom, ktorĺ si nąľevzal'i dividendy za staré roky
z rokov 20ll až2015.

Zćlväzky nie sú kľyté zźl|ożným pľávom.

Spoločnosť nemá záväzky z fi nančného pľenájmu.

l8
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IČo

DIC
Majetkový Holding, a.s.

Šĺ'uktú'u záväzkov (okĺem bankových úverov, pôŽičiek a návľatných finančných výporĺocí, záväzkov zo sociálneho fondu,
odloŽeného daňového zźlväzku arezerv) podl'a zostatkovej doby splatnosti k 3l. decembru 201óje uvedená vnasledujúcom
pľehl'ade:

Účtovná
hodnota

Menej ako
1 ľok

I - 5 rokov
Viac ako 5

rokov

J 5 8 Ż 3 3 6 4

2 0 Ż 6 0 0 6 4 7

ZáviŁky z obchodného styku voči
p ľep ojený m účtovný m jednotkám

Záv?lzky z obchodného styku v rámci
podielovej účasti okrem záväzkov voči
p ľep ojený m účtovný m jednotkám

ostatné zźu'ázky z obchodného styku
Čistá hodnot azźkazky
ostatné závtŁky voči pľepojeným
účtovným jednotkám
ostatné záv'äzky v rámci podielovej

űčasti okrem záväzkov voči pľepojeným
účtovným jednotkám
ost atné dlhodobé záv'ázky
D lhodobé p rijaté p reddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Iné dlhodobé záväzky
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Z áv'ázky voči z amestnancom
Závilzky zo sociá|neho poistenia
Daňové záv'ázky a dotácie
Záväzky z derivátoý ch operácií
Iné záv'ázky

Mena

0
0

0

0

0

488 871

I 921
0

l6 848
114 996
72 342

0

0
0

0

0

488 871

I 921
0

16 848
114 996
72 342

6 920

442 752
0

336 184

803 933

0

6 920

442 152
0

0

000

0

0

0

0

0

0

0336 184

803 933

2284767 I 948 583 336 184

V ľámci dlhodobých a kľátkodobých zźlväzkov sú vykázané pôŽičky poskýnuté prepojenj'ĺni účtovnými jednotkami

nasledovne:

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Úrok p.a.

v%o

Dátum
sp latnosti

Suma istiny
v pľíslušnej

mene

k
31.12.2016

Suma istiny
v EUR

k
31.12.2016

Suma istiny
v pľíslušnej

mene

k
3r.12.2015

Dlhodobé pôžĺčky
Dcérska účtovná jednotka

Kľátkodobe pôžičky
Sp oločná účtovná jednotka

EUR

EUR

2.1.2018 255 551 255 551 255 551

255 551 2ss 5sl 255 551

25.6.2016 800 000 800 000 800 000

800 000 800 000 800 000

Spolu

l9

I 055 s51 1 055 551 I 055 551
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tco

DIC
Majetkový Holding' a.s.

Štruktúra zäväzkov (okrern bankových úveľov, pôŽičiek a návľatných Íinančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu,
odloŽeného daňového ztlväzku arezerv) podl'a zostatkovej doby splatnosti k3l. decembľu 20l5 je uvedená vnasledujúcom
prehl'ade:

Účtovná
hodnota

Menej ako
ĺ rok

l - 5 ľokov
Viac ako 5

rokov

J 5 8 2 3 3 6 4

0 72 0 2 I 6 0 6 4

ZáviŁky z obchodného styku voči
prep ojený m účtovný m jednotkám

ZávŻŁky z obchodného styku v rámci
podielovej účasti okľem záväzkov voči
prep ojeným účtovným jednotkám

ostatné záv'ázky z obchodného styku
Čistá hodnot azźĺľ.azky
ostatné záviŁky voči pľepojeným
účtovným jednotkám

Ostatné závilzky v rámci podielovej
účasti okrem záv'ázkov voči pľepojeným
účtovným jednotkám

o st at né dlhodobé záv'Łky
Dlhodobé p rijaté pľeddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Iné dlhodobé záv'ázky
Záv'azky voči spoločníkom a združęniu
Z áv'azky voči z amęstnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záv?Łky a dotácie
Záv'ázky z đeľivátoých opeľácií
Iné zźłv'ázky

000

300

0

300

78 046
0

333 s86

904 725

0

0

0

0

0

576 023
0

0

35 640
697 398
97 867

78 046
0

0

904 725

0
0

0

0

0

576 023
0

0

35 640
697 398

9',7 867

333 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

2723 585 2389 999 333 s86

t4, Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálnęho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázomené v naslďujúcom prehl'ade:

31. 12.2016
EUR

0

3t.12.20t5
EUR

Začiatočný stav sociálneho fondu

Tvorba sociálnęho fondu na ťarchu nĺíkladov

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorbą socialneho fondu spolu
Čerp anie sociálnęho fondu

Stav k 30. júnu

7 093
t2 066

0

0

t2 066
7 922

lt 237

2 295

7 733

5 000

0

12 733

7 935

7 093

Sociálny fond Spoločnosť tvorí na ťarchu nákladov pęrcentom stanoveným v zákone o sociálnom fondę z miezd
zamestnancov. Sociálny fond sa podl'a zákona o sociálnom fonde čerpal na stľavné kupóny a na preplatenie dopravy
Zamestnancom do zamestnania a späť.
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15. časové rozlíšenie

Štruktúľa časového ľozlĺšenia je uvedená v nasledujúcom pľehl'ade:

IČo

DIČ

31. 12. 2016
EUR

31. 12.2015
EUR

3 5 8 2 3 3 6 4

Ż 0 2 1 6 0 0 6 4 7

Výdavky budúcich období - dlhodobé' z toho:

Výdavky budúcich období - krátkodobe, z toho
Sp ľáva cenný ch p ap ieľov

Výnosy budúcich období dlhodobé' z tohoz

Výnosy budúcich období krátokodobé, z toho:

S polu

D. INFoRMÁCIE o DANIACH z PRÍJMov

Pľevod od teoľetickej dane z príjmov k vykźnanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehl'ade:

20t6
NĺŁov položĘ

Ztklad dane Daň

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

00

2015

Ztklad dane

b

Daň Daňv%
d

Daív %o

oa c fe

Výsledok hospodárenia pľed

zdanením' z toho:

teoľetická daň

Daňovo neuznané nźrklady

Vý nosy nep odliehajúce dani

Vp ý v nevykŁanej odloženej

daňovej pohľadávĘ

Umoľenię daňovej stľaty

Zmenasadzby dane

Iné

Spolu

Splatná daň z pľíjmov

odložená daň z pľijmov

Celková daň z príjmov

Ż230125

30 088

-2 0ó4 080

2 133 732

490 627

0

6 6t9
-4s4 098

22,00io

0,30vo
-20,36%

469 421

0

44 693

-391 8ló

22,00Yo

2,00yo
-17,57 yo

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

60

0

0

0

271

203 152

-l 780 981

0,00 o/o

0,00 %

0,00vo

0,00 o/o

1,94 %o 556 205 122 329 6,44 o/o

t22 329 6,44 Vo

0,65 yo 240 0,01 y,

2,59 o 6,45 o/o

%
o/o

%

%

0

0

0

31

0

0

0

302

196 404 43 208

122 329

t4 557

13ó 886

2t
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Ďalšie infolmácie k odloŽeným daniam:

IČo

DIČ

2016
EUR

2015
EUR

1 5 8 2 3 3 6 4

0 2 I 6 0 0 6 4 72

Suma odloŽenej daňovej pohl'adávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajÚca zo

zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloŽeného daňového záv'á,zku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci

zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloŽenej daňovej pohl'adávky týkajúca sa umorenia daňovej stľaty,

nevyuŽitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov

predchádzajűcich účtovných obdobĺ, ku ktoým sa v pľedchádzajúcich účtovných

obdobiach odloŽęná daňová pohl'adávka nęúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktoý vznikol z dôvodu neúčtovaniatej časti

odloŽenej daňovej pohl'adávky v beŽnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v

pľedchádzaj úcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej stľaty, nevyužitých daňových odpočtov a iných

nárokov a odpočítateľných dočasných ľozdielov, ku ktoým nebola účtovan á od|ožená

daňová pohl'adávka

Suma odloŽenej dane z príjmov' ktoľá sa vďahuje na poloŽky účtované pľiamo na účty

vlastného imania bęz účtovania na účty nákladov a výnosov

E. INFoRMÁCIE o MAJETKU Az^v^zKoCHLABEĹPEčENÝCH DERIVÁTMI

00

00

0 0

00

I Deriváty
Prehl'ad o dęrivátoch určených na obchodovanie a zabeąečovacích derivátoch:

Úotovná hodnota
pohl'adávky záv'dzku

b

6325 847 6 535 992

38 108 5 070

Dohodnutá cena
podkladového

nástľoja

da

Deriváty uľčené na obchodovanie, z toho:
Kúpené opcie
Pľedané opcie

It4 996
0

rr4 996

Zabezpećovacie deriváty' z toho: 0

S opciami Spoločnosť obchoduje na burze prostľedníctvom obchodnĺka s cennými papiermi

ocenenie reálnou hodnotou a vplyv zmeny na ýsledok hospodárenia (VZS) alebo na vlastné imanie (VI)

Zmęna ľeálnej hodnoty (+Ĺ)

s vplyvom na

rnýsledok . vlastne lmanle
nospooarenla

bc

2 771 608

2111 608

Zmęna reálnej hodnoty (+Ĺ)

s vplyvom na

výsledok vlastné

hospodáľenia imanie

de

0
0

0

0 0

a

Deľiváty uľčené na obchodovanie, z toho:

Kúpené opcie

Predané opcie

ocenenię opcií je vykonané nazáklade podkladov od obchodníka s cennými papiermi k31.12.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 744

0

95',744
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IČo

DIČ
Majetkový Holding' a's.

F. INFoRMÁCIE o PoLoŽKĺ,cllvÝxĺzu ZIsKoV A STRÁT

Tržby za vlastné výkony a tovar:
Tržby za vlastné uýkony a tovaľ podl'a jednot|iých segmentov, t. j. podl'a typov výľobkov a sluŽieb, sú uvedené
v nasledujúcom pľehl'ade:

1

31.12.2016
EUR

31.12.201s
EUR

3 5 8 2 3 3 6 4

2 0 2 1 6 0 0 6 4 '7

Výrobky

Tovar

Služby
Podnájom a s ním spojené služby
Peľsonálny leasing
ostatné

0

0

0

0

137 925
58 693
4 671

r30 457
54 552
t2 946

201289 197 955

Spolu 201289 197 955

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Spoločnosť nedisponuje Žiadnými zásobami vlastnej výroby

Áktivácia
Spoločnosť vbežnom účtorĺnom obodbí roku 2016 ani vbezprostredne pľedchádzajúcom účtovnom období roku 2015
neaktivovala Žiaden majetok a sluŽby.

4. ostatné výnosy z hospodáľskej činnosti

3.

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

Nĺíhrady od poisťovne
Výnosy z postúpených pohľadávok
Iné pľevádzkové výnosy
S polu

5. Osobné náklady

285
296 749

I 822

692
20 600

8 882
298 856 30 174

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

M zda a zanestnanecké p ôžitĘ
odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne a zdrav otné poisten ie

Sociálne zabezpełslie
S polu

6. Kurzové zisky

| 439 002
23 900

204 257

3t 007

958 780
23 900

159 238
32247

1 698 166 I 174765

31.12.2016
EUR

3l.12.2015
EUR

Kuľzové zisĘ
Kuľzové zisĘ účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
Spolu

t 027 80 061

66 162 217 513
67 189 297 574
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7' Finančné výnosy

Štruktúra finančných výnosovje uvedená v nasledujúcom prehl'ade:

ICO

DIČ

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

3 5 8 2 3 J 6 4

2 0 2 1 6 0 0 6 4 'l

Tĺżba z p redaja dlhodobého finančného majetku - p odiel zo združ'enia
Ttžbaz prďaja krátkodobého finančného majetku
Podiel na zisku spoločnosti z podielovou účasťou
Podiel na zisku spo|očností z podielovou účasťou - podiel zo zdrużenia
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov
Výnosy z pöżičiek (dlhodobého finančného majetku)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku' z toho:

Úrokový výnos a zmena reálnej hodnoty dlhopisov
Prijaté dividendy z cenných papierov na obchodovanie

Výnosy z precenenia krátkodobých cenných paplerov
Výnosy z derivátových opeľácií

Výnosové úroĘ, z toho:
Výn osy z pôž ičiek (dlhodobého finanč né ho majetku)
Ostatné výnosové úroky

odp is premlčaný ch zźx'azkov z titulu neprevzatia dividend
Iné finančné v,ýnosy
S polu

8. Náklady na poskytnuté služby

0
397 257

r 873 900
0

64 725
0

9 140
I 394
7 746

52 164
2257 224

973 000
700 666

89 708
0

9s 640
8s 00s
r0 63s

15 318
2 107 313

474 749
260 0l I
214 738

104 535
220 034

0

I r77 676

891 254
s88 3ts
302 939

t05 685

0

s266971 6343017

31.12.2016
EUR

3t.12.20',t5
EUR

Naklady na oveľenie individuálnej účtovnej
závietky
Nájomné
Telefón a pľipojenie na inteľnet
Poštovné
In zeĺ cią ľek lamą rcp t ez enÍ ácia
Pľávnę a ekonomické poľadenstvo
Ostatné poskytnuté služby
Spolu

9. ostatné náklady na hospodársku činnosť

187 778
l3 887
r3 816
24 751
2t 201
47 143

169 697
l4 06s
t4 174

23 553
15 840
43 605

13 245

321 821

10 850

291 784

31.12.2015
EUR

31.r2.2016
EUR

Dane a poplatky
odpisy dlhodobého majetku
Tvoľba a zúčtovanie opľavných položiek
Náklady na poistenie majetku
Nenárokovatel'ná daň z pridanej hodnoty
odpis poh|'adávĘ
Z ostatkov źl cena p redaného d|hodobého

majetku

Ostatné náklady
S polu

9 677
13 108

-146 053
8 511

38 284
264 136

10 356
28 393
80 138

8 286
44 218

500

0 5 867

2l 1 003

187 684 178761
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l0. Kurzové straty

IČo

DIČ

31.'t2.2016
EUR

31 .12.2015
EUR

3 5 8 2 3 -t 6 4

2 0 Ż I 6 0 0 6 4 1

Kuľzové straty
Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorélnu sa zostavuje
účtovná závierka
Spolu

ll. Finančné náklady

107 2 029

t3 241 55 308
13 348 57 337

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

Pľedané cenné papiere a podiely z dthodobého finančného majetku-podiel zo
zdrlżenia
Predané cenné papieľe apodiely z kľátkodobého finančného majetku

Nrĺklady na krátkodobý finaĺrčný majetok
Náklady na precenenie cenný ch pap ierov

Náklady na derivátové operácie
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Nakladové úľoky zo zmeniek
Nríkladové úroky z ostatný ch záväzkov
PoplatĘ súvisiace s krátkodobým finančným majetkom
Bankové poplatky
Prevzaté dividendy zo starych rokov, ktoľé boli odpísané
Spolu

82
873
-31

1l
t6
25

I

0

302
0

750
6s9
315
456
524
941
501

223

377

1 358 041 3 002 616

86 212
2 102 761

17 663
409 662
284 3'71

24 392
27 390
9 l0l

39 234
I 830

0

12. Náklady za audit á poľadenstvo
Náklady za audit aporadenstvo obsahujú náklady za oveľenie účtovnej ztwierky audítoľskou spoločnosťou ainé sluŽby
poskýnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členęnĺ:

31.12.2016
EUR

3t.12.20t5
EUR

Nĺíklady na oveľenie individuálnej účtovnej zźxierky
audítoľom alebo audítoľskou spoločnosťou
Iné uisťovacie služby
Daňové poľadenstvo
O statné neaudítorské s lužby
Spolu

03 24s
0

0

0

8s0
0

0

0

t3 24s 10 8s0

13. čisty obrat
Čisý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti ovęrenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [$ l9 ods. 1 písm. a)

zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom preh|'ade:

31.12.2016
b

31.t2.201s
c

Trżby za vlastné výrobky
Trżby z pľedaja služieb
Trżby zatovaĺ
Výnosy zo zákazky
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obľat spolu

0

201 289
0

0

5 ó39 8ĺ6

0

r97 955
0

0

6 265 492

25
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Členenie čistého obratu podl'a $ 2 ods. 15 zźtkona o účtovníctve podl'a jednot|ivých typov sluŽieb alebo iných činností
účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

Poznámky Úo poov r - ot

Účtovná zÁvierkak 3l. decembru 201ó

Krajina

Slovenská ľepublika

česká republika

Dánsko

I

a

Výľobky, tovary a služby

Trżby z podnájmu a s ním spojené služby
Peľsonálny leasing

Iné služby
TrŽby z predaja dlhodobého majetku

ostatné prev źldz. výnosy
Tržby z pľedaja CP a podielov
Výnosy z dlhodob.fin.majetku
Vý nosy z kľátkodob. fi n.majetku

Výnosové úroĘ
Spolu

Tržby z predaja CP a podielov
Výnosy z dlhodob'fin.majetku
Vý nosy z krátkodob.fin.majetku
Výnosy z precenenia cenných papieľov a derivátov
Výnosové úroĘ
Spolu

Tržby z pľedaja CP a podielov

Vý nosy z kľátkodob.fin.majetku
Spolu

3',t.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

137 925
s8 693
4 671

0

298 856
0

I 529 743

0

472 536

130 457
54 552
12 946

I

28 158

0

| 062 708
0

890 262

2 502 424 2 179 084

170 963
408 882

7 746
134 377

2 213

3 160 546
700 666

10 635
1 10 653

993

724 181 3 983 493

226 293
| 394

2ts 86s
85 005

227 687 300 870

G. INFoRMÁCIE o INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Prípadné d'alšie záväzky
Spoločnosť má nasledujúce prípadné d'alśie zäväzky, ktoré sa nesledujú v beŽnom účtovníctve a neuvádzajű sa v súvahe:
. Spoločnosti nehrozí súdny pľoces, v ktoromju konkuľenčná spoločnosť chceża|ovať.

Vzhl'adom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočnę oveľené praxou' existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až
potom, kď'budú k dispozícii pľávne precedensy, prípadne oficiálne interpľetácie príslušných orgánov.

2. ostatné finančné povinnosti
Spoločnosť nevykazuje Žiadne d'alšie finančné povinnosti.

3. Podmienený majetok
Spoločnosť neeviduje Žiaden podmienený majetok

4. Pľenajatý majetok
Spoločnosť vsúčastnosti vykonáva svoju činnost vprenajatých priestoľoch. Ročné náklady na nájom sú vo ýŠke 179 tis.
EUR.

Podmienené Z^v^zKY
Spoločnosť neeviduje žiaďĺe podmienené záväzky

3 5 8 2 J 3 6 4

2 0 2 6 0 0 6 4 7

5.
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H. INFoRMÁclE o sKuTočľosľlłcH, KToRE NASTALI Po DNI, KU KToRÉMU sA ZoSTAVUJE
ÚčrovľÁ ZÁVIERKA, Do DŇA ZosTAvENIł Účľovľnr ZÁVIERKY

Po 3 1 .decembri 20 l 6 nenastali Žiadne udalosti majúce významný vp|yv na verné zobĺazenie skutočnostĺ, ktoľé sú pľedtnetom

účtovníctva.

I. INFoRMÁcIn o EKoNoMIcKÝcH vZŤAHocH ÚčrovľBĺ JEDNoTKY A SPRIAZNENÝCH osÔB

Spľiaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, ľiaditelia
a výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť PRoxY-FINANCE a.s., Praha.

Tľansakcie s materskou účtovnou jednotkou:

Spoločnosť uskutočnila nasIedujúce tľansakcie s materskou účtovnou jednotkou

lČo

DlČ

31.r2.2016

EUR
3r.12.2015

EUR

ýnosy zo zdruźęnia

úľok z pôžičĘ (ýnos)
úrok zo zmenky (ýnos)
predaj služieb

Výnosy spolu

náklĄ zozdruženia

úľok zo zmenky (náklad)

Náklady spolu

nar"ýšenie vkladu v zdĺużení

p osĘtnutie p ôžičky mďeľskej účtovnej jednotke

kúp a zmenky materskej účtovnej jednotky

predaj v|astnej zmenky materskej spoloěnosti
Záväzky spolu

408 882

0

0
'71t42

752 958

6 168

s 906

39 670

480 024

31.1Ż.2016

EUR

804 702

31,12.2015

EUR
88 458

24 799

31.12.2016

EUR

lt3 257

31.12.2015

EUR

31 . 12.2016
EUR

84 940

900 77r

3 404 210

31. 12.2015
EUR

79126
0

0

0 3 403 000

0

-t 5 8 2 J J 6 4

2 0 2 6 0 0 6 4 7
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Tľansakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami:

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce tľansakcie s dcéľskymi účtovnými jednotkami:

pľedaj služieb

úľok z pôžičky (výnos)

úrok zo zmenky (výnos)

Výnosy spolu

Poskytnutie pôžičiek dcérskym spoločnostiam

Kúpa zmenky dcérsĘch spoločností

Majetok spolu

Transakcie so spoločnými účtovnými jednotkami:

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce tľansakcie so spoločny1mi účtovnými jednotkami:

posĘtnutá pôžička
predaj služieb

úľok z pôžičĘ (ýnos)
Výnosy spolu

Úroky z furančnej rnýpomoci (náklad)

Nákupy spolu

Pľijatá finančná ýpomoc
Zĺväzky spolu

IČo

DIČ

31.72.2016

EUR
31.12.2015

EUR
4 990

I 17 181

tt 524

'7 551

I l6 083

11 330

133 69s 134 964

31. 12.2015
EUR

Majetok a zźlväzky z tľansakcií s dcérskymi účtovnými jednotkami sú uvędęné v nasledujúcom prehl'ade:

3t.12.2016
EUR

7 936 260

10 100

I 505 723

l8 000

7 946 360 1 523 723

31.12.2016

EUR
31.12.2015

EUR
1 850 413

I ts 090

43 590

2 009 093 t2l 159

73 396

47 763

20r6
EUR

2015

EUR
8 ó58 9 101

I 6s8 9 101

31.12.2015

EUR

Majetok a zźlväzky z tľansakcií so spoločnými účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom pľehl'ade:

31.12.2016

EUR
800 000

800 000

900 000

3 5 8 2 3 3 6 4

Ż 0 2 I 6 0 0 6 4 '7
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Transa kcie so sesterskými účtovnými jed notka mi

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so sesterskými účtovnými jednotkami

Vyp latené odmeny manažmentu spoloěnosti
Odmeny členom oľgpnov spoločnosti
S polu

lČo

DlČ

31.12.2016

EUR
31.12.2015

EUR
Nákup tovaru

Nákupy spolu

2 614 2 883

2 614 2 883

Transakcie s kl'účovým manažmentom

Kl'účovým manaŽmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontľolu činnosti
účtovnej jednotky, pńamo alebo nepriamo' vrátane kaŽdého výkonného riaditel'a alebo iného ľiaditel'a účtovnej jednotky.

Priemerný počet osôb kľúčového manaŽmentu v rokoch 2016 je 5 a v roku 20l5 bol 5.

odmeny vyplatené a|ebo ztĺvázky voči osobám kl'učového manažmentu (ktoré sa vykazujú vrámci osobných nákladov vo

výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:

31.12.2016
EI-]R

31.12.2015
ET]R

690 000
23 900

300 000
ls 000

713 900 315 000

Kl'účovému manaŽmentu neboli poskýnuté Žiadne iné ýznamné p|atby alebo ýhody

J. INFoRMÁCIE oPRÍJMocH AVÝHoDÁCH člEľov šľłruľÁRnycľr oRGÁNov, DozoRNÝCH
oRGÁNov A INÝCH oRGÁNoV Účľovľo.l JEDNoTKY

Členo- štatutárneho orgánu neboli v roku 20ló poskýnuté žiadne pôŽičky, záĺuky alębo iné formy zabezpečenia, ani
finančné prostriďky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyučtovávajú. V roku 20l 6 bola člęnovi dozornej
rady poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 50 000 EUR, ktorá bola k dátumu zostavenia účtovnej závierky už splatená.

3 5 8 2 .J 3 6 4

Ż 6 0 0 6 4 '72 0
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K. PREHĽAD o PoHYBE vLAsTNÉHo IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobiaje uvedený v nasledujúcom prehl'ade:

lČo

DIČ

Stav k
1.t.20t6

EUR

PríľastĘ

EUR

Úuytty

EUR

Presuny

EUR

31.12.2016

EUR

3 5 8 Ż 3 3 6 4

0 2 I 6 0 0 6 4 12

Zák|adné imanie
Základnéimanie
Zmerla z ákladného imania

Pohl'adávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio
ostatné kapĺtálové fondy
ZÁkonné ľezervné fondy
Zákonný rezeĺvný fond (nedelitel'ný

fond)

Rezeľvný fond na vlastné akcie a

vlastné podiely

Ostatné fondy zo zisku
Štatutarne fondy

ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenĺa
oceňovacie rozdiely z pľecenenia

majetku azáväzkov
oceňovacie rozdieiry z kap itálový ch

účastín

oceňovacie rozdiely z precenenia pľi

z|učerj., splynutí a rozdelení

Výsledok hospodáľenĺa minulých
rokov
Nerozdelený zisk minulých ľokov

Neuhľadená strata minulých rokov

Výsledok hospodáľenia bežného
účtovného obdobia
S polu

2 799 886

3'.t 392 1.92 884

'73 757

13 979 159
t3 979 t59

0

21 900 280

21 900 280
0

0

0

0

3 628 ó65

0

0

0

0

0

0

438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 900 280

21 900 280

0

0

0

0

3 838 220

201 tll 3 001 003

183 032

73',|57

0

0

0

0

0

t1ll20I

7283438779828

0

8

0

0

78925647 244

47 244

192 884149111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2011 163 2172359 1142484

8 438

8 438

0

667 562
66',7 s62

0

-8ó8 679

14 638 283

14 638 283

0

2 t72 359
41 630 416 2 373 681 1 198 166 0 42 805 931
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Pľehl'ad o pohybe v|astného imania za pľedchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabul'ke:

Stav k 1 .|.2015 PrírastĘ Úuytry Pľesuny

EUR EUR EUR EUR

IČo

DIČ

Stav k
31.12.201s

EUR

J 5 8 2 3 J 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 7

ZÁkladné imanic
Zakladné imanie
Zmęna základného iman i a

Pohl'adávky za up ísané vlastné
imanie
Bmisné ážio
ostatné kapitálové fondy
ZÁkonné, ľezc rvn é fondy
Z ákonný rezervĺý fond (nedelit el'ný
fond)
Rezervný fond navlastné akcie a
vlastné podiely
ostatné fondy zo zisku
Štatutaĺne fondy
ostďné fondy zo zisku
oceňovacie rozdicly z precenenia
Ocęňovacie rozdiely z pľecenenia
majetku azáväzkov
Oceňovacie ľozdiely Z kap itálov.i ch
účastín
oceňovacie ľozdiely z precenenia pri
zlűćeni, splynutí a rozdelení
Výsledok hospodárenia minulých
rokov
Neľozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých ľokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Spolu

21 900 280
21 900280

0

3 384 164

2 593 518

790 646

t9 416

?3 757

13 34s s10
13 345 510

0

23 046

23 046

0

0

5 070

5 070

0

0

ĺ 180 536
I 180 536

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

2r 900 280
2t 900 280

0

50 3 628 66s

206368 2799 886

37 392

73 757

0
0

0

0

0

0

1244

828t3338

0

0

0

779
0

0

0

93 1 49ltl 1?3

0

0

0

0

0

0

0

00

0
0

0

I 814 185
I 814 185

0

t3 979 159
13 979 159

0

2 063 686 2 011 163
40 786 813 2034209 1 190 606

5 000 -2 0s8 686 2ottt63
o 41630416
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L. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH ToKov K 31. DECEMBRU 20ĺ6

Ako peňaŽné pľostľiedky apeťlażné ekvivalenty sú v pľehl'ade peňaŽných tokov vykázanépeniaze v hotovosti a stav peňažných

pľostľiedkov na bankových účtoch.

Prehl'ad peňaŽných tokov je zostavený pouŽitím nepriamej metódy u.ýpočtu.

lČo

DIC

J 5 8 Ż 3 -t 6 4

2 0 z 6 0 0 6 4 7

Označenie položky obsah položky Bežné účtovné
obdobie

Bezprostľedne
pľedchádzajúce
účtovné obdobie

zls Výsledok hospodárenia zbežĺej čirľrosti pred
zdaĺeĺim daňou z príjmov (+Ĺ)

2 230 125 2133',732

A,I N epe ňaž né oper ác ie ovplyvňujúce výs ledo k
hospodórenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-), (súčet A' l. 1' ąž A. 1.

13.)

s20 647 -258 219

A.t. 1 odpisy dlhodobého nęhmotného majetku
a dlhodobého hmotného majętku (+)

13 108 28 393

4.1.2 Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
účtovaná pri vyradení tohto majetku do
nákladov na bęŽnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)

s 866

A.1.4 Zmęĺa stavu kľátkodobých a dlhodobých
ręzęrv (+l-).

91 217 37 66r

A. 1.5 Zmeĺa stavu oprarmých položiek (+Ĺ) r97 555 104 530

A. 1.6 Zmęna stavu poloŽiek časového
rozlíšęnia nákladov a výnosov (+/-)

475 985

A. 1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do
r"ŕnosov (-)

-17'r4 009

A. 1.8 Úrokyúčtované do nákladov (+) 27 980 36 491

A. 1.9. Úrokyúčtované do výnosov G) -474 749 -891 147

A.l.l0 Kurzoý zisk vyčíslený k peňažným
prostriedkom a peňaŽným ękvivalentom ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závięrka (-)

-s3 840

A.I.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku,
s'ľýnimkou majetku' ktoý sa povaŽuje
za peňažný ekvivalent (+/-)

-26',|54

A. l. 13 ostatné položky nepeňažného charakteru,
ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia zbežnej čiĺľtosti' s v_ýnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach pľehľadu peňažných tokov (+Ĺ)

264 146 2 193 996

4.2 Vplyv zmien Stąvu prącovného kapitólu, ktoým
sa na účely tohto opatľenią ľozumie rozdiel
medzi obežným majetkom a krátkodobými
zővcjzkąmi s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoľé sti súčasťou peřlažných
p ľ os t r i e dkov a p eňažnýc h elcv iv ąl ent ov,

na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(súčet A' 2. 1. ąž A. 2. 4.)

8 247 976 -7 311 773

A.2. I Zmena stavu pohl'ad áv ok z prevádzkovej
činnosti (J+)

9 067 tgs -7 466 497

A.2.2 Zmęna stavu záväzkov zpreváđzkovej čirurosti
(+/_)

-424 268 -t 469 729

A.2.3 Zmena stavu zásob (-/+) -350 000
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lČo

DIČ

) 5 8 2 3 3 6 4

0 62 0 2 6 0 4 7

A.2.4 Zmęĺa stavu kĺátkodobého finančného
majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňażĺých prostriedkov a peňaŽný ch
ekvivalęntov (-/+)

-44 940 1 624 453

Peňažné toky z prevódzkovej činnosti
s výnimkou pľ[jmov a výdavkov, ktoľli
sĺl uvtíĺlzajú osobilne v iných časliaclt
pľehl'adu peňažných tokov (+/)' 15166ę1

z/s + A. I. + A. 2.)

10 998 748 -5 436 260

4,3 Prijaté úroky, s výnimkou tých' ktoré
sa začleňujú do invęstičných čirľrostí (+)

42 580

4.4 Výdavky ĺazaplateĺé úroky, s výnimkou tých'
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

-27 980 -9'.7 235

4.5 Príjmy z dividęnd a iných podielov na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)

t0 365

4.6 Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely
na zisku, s výnimkou tých' ktoré sa začleňujú
do ťrnančných činností (-)

-r 142 485

Peňažné loky z prevĺídzkovej činnosti (+/-),
(sú'čet Z/S + A. I. ažA.6.)

9 828 283 -s 480 s50

4.'.I Výdavky na daň zpríjmov účtovnej jednotĘ,
s ýnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných
činností (-/+)

-135 308 -t53 465

A. Cisté peňažné loky zpľevddzkovej čĺnnosli
(+/-),(súčet Z/S + A. I. gž A. 9.)

9 692 975 -5 634 015

Peňažné tokv z investičnei činnosti 7 019 993
8.2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného

maiętku (-)
-42 485

B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cerrných
papierov a podielov v iných účtormých
jednotkách, s ýnimkou cerľrých papierov,
ktoré sa považujú za peřtaŽné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)

-4 446 448 975 584

B.5 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného
maietku (+)

6 800

8.6 Príjmy z predaja dlhodobých cerľrých
papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú zapeíaŽné ekvivalenty
a cerurých papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)

397 2s7 8 176 375

B,'7 Výdavky na dlhodobé pôŽičky poskytnuté
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,
ktorá ie súčasťou konsolidovaného celku (J

-7 348 659 -2 406 494

B.9 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskýnuté
účtovnou jednotkou trętím osobám s wýnimkou
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke' ktorá je súčasťou konsolidovaného
cęlku (-)

2 946 771

B. 1l Prijaté úroky' s ýnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkoých činností (+)

184 820

8.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,
s yýnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
pr ęv áďzkových čirľro stí (+)

89 708

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. I9.)

-8 486 764 -l 102 943
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Poznárĺky Úe poov r - ol
Účtovná ztwierkak 3l. decembľu 20l6

Majetkový Holding, a.s.

IČo

Dlc

3 5 8 2 3 3 6 4

2 0 2 I 6 0 0 6 4 '7

C,2 P eňąžné toky vznikajtice z dlhodobých
závcizkov a krótkodobých
závcjzkov zfinančnej činnosti, (súčet C. 2. l
až C. 2. 9')

2 598

c.2. 5 Príimy z priiatýchpôžičięk (+) 2 598
C,4, Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely

na zisku, s wýnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do pręvádzkoyých čirurostí C)

-t 102 943

C, Čisft peňažné toky zJÍnančnej čÍnnosÍi
(súčet C. l. ažC.9.)

2 598 -1 102 943

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie
peňažných pľostriedkov (+/-)' (súčet A + B +

c)

I 208 809 283 30s

E. Stav peňažných pľostľiedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného
obdobia (+Ĺ)

881 402 598 097

F. Stav peňažných prostľiedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného
obdobia pred zohl'adnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu' ku ktoľému
sa zostavuie účtovná závierka GL)

2 090 ztl 881 402

H. Zostatok peňažných
prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia
upravený o kurzové ľozdiely vyčíslené ku
dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná
závierka ftĹ\

2 090 ztt 881 402
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lčo

Zák]adné údaje o spoločnostĺ

Názov spoločnosti: Majetkový Holding' a.s.

Pľávna foľma: Akciová spoloěnosť

Sídlo: Prievozská 2l A, 8ŻI 09 Bratislava

Regĺstľácia: obchodný register okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, VloŽka éis|o:2846/B

3s 823 364

Zń|<|adné imanie: 2t 900 280,40 EUR

Počet akcií: 659 647 ks

Dľuh, foľma a podoba: kmeňové akcie na doruěitel'a, v zaknihovanej podobe

Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Pľedmet činnosti:

. laipa a tovaru na účely jeho predaja koneěnému spotľebitelbvi (maloobchod) v rozsahu

vol'nej ěinnosti,

. laipa tovaru na úěely jeho predaja iným pľevádzkovatel'om živnosti (velkoobchod)

v rozsahu volhej živnosti,

. ěinnosť organizaěných a ekonomických poradcov,

r spľostľedkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutelhosti,

. poradenská ěinnosť v oblasti obchodu a rozsahu volhej Živnosti,

' poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

' faktoring a forfaiting.
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Pľofil spoločnostĺ a jej doteľajší vývoj

Z dlhodobejšieho hl'adiska začiatky spoloěnosti Majetkový Holding, a.s. siahajú do

doby pľvej vlny kupónovej pnvatizácie ato až do roku 1991. Prvotní akcionári investovali

svoje body z investiěných kupónov do privatizaěných fondov založ,ených pľe prvú vlnu

kupónovej pnvatizźrcie ako Prvý pnvatizaěný investičný fond, a.s., Garantovaný investičný

fond, &'S', Z|aý investiěný fond, ô.S., atd'. Transformáciou Prvého privatizaěného

investičného fondu, a.s. aztűěeĺim s viaceými holdingovými spoloěnosťami vznikla

spoločnosť s dnešným nélzvom, Majetkový Holding, a's' Vstupom Slovenskej ľepubliky do

Európskej únie a zavedením eura menovitá hodnota jednej akcie spoloěnosti Majetkový

Holding, a.s'' predstavuje hodnoÍu 33,20 EUR, Dnes už vieme, Žę vęľa novovzniknuých

akcioých spoloěností, ale taktiež pôvodných pnvatizač:ných fondov prešlo pľocesom úpadku

až likvidácie a teda už neexistuje' Viac ako dvadsaťroěná pôsobnosť na kapitálovom trhu ľadí

Majetkový Holding, a' s' mędzi stabilné akciové spoloěnosti na Slovensku.

Akcie spoloěnosti Majetkový Holding, a's. sa aj v roku 2016 zaradili medzi prvých

päť najobchodovanejších emítentov CP, s ktoými sa obchoduje na slovenskej Burze cenných

papierov vBratislave, a.s. Vľoku 2016 bolo zobchodovaných celkom | 544 ks akcií

s priemernou cenou 40,54 EUR l l akcia. Zo všetkých spoločností' ktoých akcie sú verejne

obchodované naburze cenných papierov a ktoré maj,ű zároveň osvojenú dividendovú politiku,

Majetkoý Holding, a.s. patľí medzi top 10, ktoých vyplácané dividendy patna mędzi

najatraktívnejšie' t. j. s priememým temer 5%-ĺým roěným dividendoým výnosom

a miernym zvýšením čistej hodnoty akcií na vlastnom imaní v medziľoěnom ponímaní. Akcie

spoločnosti Majetkový Holding, a's' patrili v roku 2016 mędzi objemovo najúspešnejšie

obchodované akcie na regulovanom vol'nom trhu BCPB. Kuľzotvoľné obchody boli na

regulovanom volhom trhu prostredníctvom BCPB zrealizovaĺé v celkovom objeme 64 28Ż

EUR, v poěte 1 544 ks akcií.
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MaietkovÝ Holdins- a.s. VÝľočná soľáva za rokŻo16

Podnikatel'ská činnost'a jej výsledky v ľoku 2016

Spoloěnosť Majetkový Holding, a.s. k zhodnocovaniu majetku vwživa|a opeľácie

s investiěnými nástrojmi prostredníctvom kapitalových a finaněných trhov, ktoré sú nad'alej

vel'mi rizikové i napriek ozdravovaniu trhov. Spol'ahlivejším nástĄom sú pôŽičkové operácie

volhých Íinaněných zdrojov v skupine v oblasti projektového ťrnancovania' Úspešnejší sme

boli najmä v opčných produktoch do akciových indexov' operácie s investiěnými nástľojmi

spoločnosť už dlhodobo realizuje prostľedníctvom obchodníka s cennými papiermi BH

Securities, a.s.' so sídlom v Prahe, ktoý je súěasťou toho istého holdingu ako spoloěnosť

Majetkoý Holding, a.s.' na ěęle ktorého pôsobí súkromná spoloěnosť PROXY _ FINANCE

a.s.

Rok 2016 bo| zpohl'adu kontinuity podnikatel'ských aktivít aprojektov d'alším

pozitívnym obdobím z hl'adiska profitability, Íiremnej stability a zhodnocovania majetku

akcionárov' Rôznorodé poľtfólio aktivít a projektov prispievali svojim podielom k tvorbe

zisku a ztrovęřlvytvfuajű podmienky na jeho tvorbu v nasledujúcich obdobiach.

Stabilným a rastovým segmentom tvorby zdrojov sú dividendy, ktoré spoločnosť

nadobudla z investiěných projektov, správy majetkových účastí a to najmä v spoločnosti oD
Reality, a.s., ISKo, a's,, Recliam a. s. a spoloěnosti Kordáma Plus, a's. Spoloěnosť oD
Realiý, a's. už dlhodobo prispieva k ziskovosti majetku zo spol'ahlivo fungujúcej akciovej

spoločnosti oD Prior Stred, a.s' oD Prior Stred, a.s. prostredníctvom dcérskej spoloěnosti oC
Martin, a.s. zaěa| v lete 2016 rea|izovať výstavbu nového obchodného centľa - Galéria Maľtin

a to na mieste starej budovy a pozemku v rozsahu 12 800 m2 predajnej plochy a s rozpočtom

1 9,5 mil. EUR. otvoľenie sa plánuje na 30. 1 I.2017 ' Rok 20 16 priniesol aj výnosy z zďrużenej

majetkovej účasti spoločnosti Kordárna Plus' a.s., ktorá uskutoěnila na ztlklađę schváleného

projektu cezhľaniěnú f6ziu z|íěením so spoloěnosťou Slovkoľd Plus, a.s. s nástupníctvom

Kordárna Plus, a.s. s tym, Že podnikanie na území SR bude pľostľedníctvom organizaěnej

zložky, Táto majetkoprávna filzia prebiehala poěas celého roka 2016. Právne úěinky

nadobudla 20.12.20|6, priěom rozhodný deň pre účely úětovníctva je LL2016.

Tradičnou aktivitou je spľáva pohl'adávok pľostľedníctvom spoloěnosti Reclaim, a.s.

Inapriek vysokej konkurencii azložitosti trhového prostredia sa vtejto oblasti dosahujú

pnaznivé ýsledky ěi uŽ v nadobúdaní pohl'adávok, ich správe, v právnom vymáhaní ako aj

v zhodnocovaní ťrnaněných zdľojov'
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Yýznamná časť aktív spoločnosti je zainvestovaná v projektoch na btze realitných

aktív a nehnutelhostí. Rok 2016 v najväčšom developerskom pĄekte ,'Jarabiny" sa zaěal

proces predpredaja býov, pľoces uzatvorenia ťtnancovania s Tatra Bankou, ä,S., ako

i uzatvorenia zmluvy o dielo so spoloěnosťou STRABAG. Všeobecne v oblasti realít má

spoločnosť pred sebou potenciál možností, ako zainvestované zdĄe zhodnotiť vzhl'adom na

pozitívne narastajúci realitný tľh a ťrnaněnej podpory trhu zbállk a hypotekárneho

Íinancovania.

Vybľané poloŽky hospodárenia v porovnaní dvoch predchádzajúcich období sú

uvedené v nasledujúcej tabulke:

Vvbrané položkv z výkazu zĺskov a strát

v tis. EUR 31.12.2016 31.12.201s 31.12.2014

Tržby zpredaja služieb Ż0I 198 155

Náklady na služby, spotľebu materiálu a energií 354 322 359

osobné náklady 1 698 I T74 9s0

odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 13 28 4I

Dane a poplatĘ 10 10 9

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 306 30 1 633

ostatné náklady na hospodársku ěinnosť 16s I 4 I 1 082

Pľevádzkový hospodáľsky výsledok -1733 -t 447 -653

Tĺžby zpredaja cenných papierov a podielov 397 2 309 3 015

Predané cenné papiere a podiely 377 2 189 Ż 950

Výnosy z ťlnaĺěných investícií 1 938 t 763 2 492

ostatné výnosy zťnaněného majetku 2 09r 1 274 1 s10

ostatné náklady na finaněný majetok 9s6 736 r 271

Výnosové úroky 475 891 304

Nákladové úroky 28 36 87

ostatné finančné výnosy 392 403 1s0

ostatné ťrnaněné náklady 4T 98 123

Hospodáľsky ýsledok z Íin. operácĺí 3 963 3 581 3 040

Hospodáľsky výsledok pľed zdanením 2 230 2 134 Ż 387

Daň z príjmov 58 123 323

Hospodáľsky výsledok za účtovné obdobie 2 172 2 011 2 064

6



Ma ietkovÝ Holdine. a.s. VÝročná správa za rok20l6

Vvbľané súvahové položkv

v tis. EUR 31.12.2016 31..12.20rs 31.12.2014

Aktíva 45 377 44 539 45 142

Neobežný majetok 31 777 21 297 Ż7 Ż64

Hmotný a nehmotný investiěný majetok 2 561 2 532 2 s66

Finaněné investície 29 216 18 765 24 698

obežný majetok 13 589 23 229 17 827

Zásoby 550 200 0

Pohl'adávky 8 620 t9 864 13 359

Finančný majetok 4 4r9 3 165 4 468

Ostatné aktíva 1Ż 13 51

Pasíva 45 377 44 s39 4s 142

Ylastné imanĺe 42 806 41 630 40 787

Zá,k|adné imanie 21 900 ŻI 900 21 900

Zćlkorné rezervné fondy 3 838 3 629 3 384

oceňovacie rozdiely z precenenia 257 111 93

Hospodársky výsledok minulých období 14 638 13 979 13 346

Hospodársky ýsledok bęŽného obdobia Ż l72 2 OTT 2 064

Cudzie zdľoje 2 572 2 909 4 355

Rezervy 276 178 I4I

Dlhodobé zélvđzky 347 341 2

Kĺátkodobé záväzky r 949 2 390 3 312

Krátkodobé Íinančné výpomoci 0 0 900

Ostatné pasíva 0 0 0
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Stav a vývoj hospodáľskeho výsledku

V ľoku 2016 Majetkový Holding' a.S. dosiahol zisk vo výške Ż l72 359'- EUR a jeho

tvoľba sa skladá z nasledovných medzivýsledkov. V nasledujúcej tabulke lvádzame

porovnanie roku 2016 a dvoch predchádzajúcich období' kde ěísla ěeľvenou farbou

predstavujú stratu prípadne náklad.

v EUR ľok 2016 ľok 2015 ľok 2014

Pľevádzkový hospodáľsky výsledok 1732646 I 446906 652 557

Výsledok z obchodovania dlhodobého

a kľátkodobého Íinančného majetku

Výsledok z držby dlhodobého finaněného majetku
Výsledok z rea|izácie z krátkodobého finaněného
majetku

Výsledok z preceneniaCP a derivátových opeľácií

Tvoľba a zúčtovanię oP k Íinančnému majetku

Výsledok ýnosových a nákladových úrokov

Výsledok z l<lĺrzoý ch rozdielov

Výsledok ostatných operácií z ťlnančnei činnosti

19 ss5

r 938 625

9 140

l 166 22Ż

31 315

446 769

s3 841

296 904

r20 4r5

r 763 374

71 037

490 s84

24 392

8s4 763

240 237

64 620

64 743

2 492 336

96 s94

616 324

474 094

Ż17 163

79 233

52 639

Výsledok hospodáľenia z Íinančnei čĺnnosti 3 96Ż 771 3 580 638 3 039 660

odložená daň

Splatná daň

14 557

43 209

240

r22329

2r4 055

109 362

Dařlz pľÍimov zbeźnei činnosti 57 766 122569 323 417

VÝsledok hospodáľenĺa po zdanení 2t72ssg 2 011 163 2063 686
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Ma ietkovÝ Holdins. a.s. VÝľočná snľávĺ r:l rok2o76

Štruktúra hospodáľskęho vÝsledku

v tis. EUR

Stav a vývoj majetku spoločnosti

v tis. EUR

ľok 2016 ľok 2015 rok 2014

ľok2016 ľok2015 rokŻ0t4

Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti -r 733 -r 447 -6s3

Ho spo dársky výsledok z ťlnaněný ch opeľácii 3 963 3 s81 3 040

HY zbežnej ěinnosti pred zdanením 2230 2 r34 2 387

Daťl zpríjmov splatná ( - ) 43 r23 109

Daň zpríjmov odloŽená ( - ) 15 0 214

Zisk po zdanení za rńčtovné obdobĺe 2 172 2 0Ll 2 064

Stľata za účtovné obdobie 0 0 0

AktÍva celkom 45 377 44 539 45 142

NeobeŽný majetok 31 777 2t 297 27 264

obeŽĺý majetok 13 589 23 229 r7 827

Ćasové rozlíšenie T2 13 51

Yýzĺamĺá zmena štruktury majetkových aktív súvisí najmä s Íinancovaním projektov

,,J arabiny",,,oC Maľtiď' a Reclaim' a's'

GľaÍické porovnanie aktív, neobežného majetku a obežného majetku za aktutinę

účtovné obdobie apredchádzajúce dve úětovné obdobia uvádzame v nasledovných grafoch:
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Ma ietkovÝ Holdins. a.s. VÝročná snľáva y.z rok2{|76
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obežnÝ maietok
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Stav a vývoj vlastného imania a záryäzkov spoločnosti

v tís' EUR ľok 2016 rok 2015 rok 2014

Stav vlastného imania
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40787

Erok 2016

tľok 2015
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Pasíva celkom 4s 377 44 s39 45 142

Vlastné imanie 42 806 41 630 40 787

Z6vázky 2 572 2909 4 355
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Stav záväzkov
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v tis. EUR ľok 2016 rok 2015 ľok 2014

l zmena metodiky účtovania a vykazovania

Rezeľvy 276 178 t4t

Ztwäzky ztvorby sociálneho fondu 11 7 2

Záväzky z obchodného styku 450 78 2 470

ostatné záväzky voěi spoločnostiam, v kt. má
spoločnosť podstatnÝ a rozhoduiúci wlyv l I 140 r 238

Zźtvđzky voči akcionárom a účastníkom zďruŻęni 489 s76 s50

Záväzky z denvátových operácií a iĺé ztwäzky 189 796 232

Finaněné výpomoci 0 0 900

Daňové záväzky T7 36 60
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Daňové záväzky 0,660/o

Záväcky ĺ rluĺiviłtuvýĺ:łl upulúciíu ilrÚ

záväzĘ

ZóväzĘ voči akcionĺírom a účastníkom

zdruŽení

Ostatné záväzky vďi spoločnostĺam, v

kt, nlá spoločnosť podstatľĺý a,,,

l,270Á

19,0)o/n

44,390/o

iáväzĘ z obchodného sĘku L7,50u/0

ĹőuäzĘ z tvorby soďálnehofondu 0,43%

Rezervy I0,74%

o tičtovníctve

Doteľajší vývoj a stav spoločnosti

Rok 2016 sa na finaněných trhoch priniesol viaceré pozitívne zmeÍLy. Po ťrnančnej

|<rize v ľoku 2008 trhy ěelili novým politickým nzikám avýzvam v podobe refeľenda

o Bręxite a prezidentským volbám v USA. Neistota sa pľejavila vysokou nervozitou pred

danými udalosťami, a\e aj pomernę ýchlemu pozitívnemu zotaveniu po ich odznení.

Globálne trĘ vyhodnocovali iziká rastu úľokových sadzieb a výnosov v USA a tieŽ

pozitívny trend zhodnocovania amerického do|źĺra voěi košu globálnych mien. Pokles cien

ropy a následný odraz od dna priniesol konsolidáciu hlavne pre trhy producentov ropy a ich

mien. Po ľeferende vo Vel'kej Británii a prekvapivom ,,yes" pľe Bľexit' trhy zaéa|i kalkulovať

s postupným oslabením britskej libry, ale aj neistoty pre ekonomiku celej Euľópskej únie.
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Napriek tomu prišlo v relatívne kĺátkom čase ukl'udneniu a vyrovnaniu strát po prvých

panických výpredajoch. Čína s jej príspevkom k rastu svetovej ekonomiky đokázala odvľátiť

hĺozbu vysokého prepadu v rastę jej ekonomiky, ěo sa pĘavilo aj v stabilizácii očakávaní

rastov celej globálnej ekonomiky. V prípade menovej politiky ECB pokľaěoval tľend

zápomých úrokových sadzieb a ultra nízkych výnosov, ktoré neprospievali investoľom do

dlhopisov v domácej mene, V ČR postupný rast inflácie a ekonomiky tlaěil očakávania na

uvolhenie menového ztlvázkll ČNB na ťrxovanom kurzę 27 CZK/EUR, Likvidita v oblasti

ťrnaněných tľhov bola dostatočná a umožnila spoloěnosti operatívne vyużivať príleŽitosti

v iných oblastiach podnikania napr. v oblasti ťlnancovania nových investičných projektov

a presunutia likvidity do ľęalitného projektu' Spoloěnosti sa v roku 2016 podanlo úspešne

zhodnotiť dané výzvy Íinaněných trhov vpľospech pozitívneho zhodnotenia investovaného

kapitálu na akciových a dęrivátových trhoch.

Yýznamné ľiziká a neistoty' ktoľým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť Majetkový Holding, a's. je vystavená rôznym Íinaněným rizikám, ktoľé

zahŕńajű dôsledky pohybu kurzov oudzich mien, pohybu cien inštrumentov na ťrnančných

tľhoch a úrokoých sadzieb z depozit a dlhopisov. Na ťrnančných trhoch spoloěnosť pracovala

s najlikvidnejšími svetovými menami USD, GBP, CHF. Spoloěnosť zýšila svoju expozíciu

v CZK v súvislosti oěakávaním uvolhenia kurzového zélväzi<l ČNB a následným posilnením

CZK, Prefereněnou menou zosttłva však domáca mena EUR' Pri ěinnosti v oblasti nákupu

a vymáhania pohl'adávok spoloěnosť nadobúda pohl'adávky aj v mene CZK, ktoré vzhľadom

na tento typ podnikania amenové oěakávania ostávajú menovo nezaistené' Ana|ýza pi
investíciách do cenných papierov prebieha na zźlklade podkladov od renomovaných svetových

investiěných bánk a obchodníkov s cennými papiermi' Analyzuje sa kvalita spoloěnosti pri

akciových investíciách podl'a rôznych pomeľových ukazovatel'ov a vyhodnocuje sa riziko

defaultu emitenta pri emisiách dlhopisov a jeho ratingové ohodnotenie. Posudzuje sa taktiež

riziko zlyhania pľotistrany pri dodávke a vysporiadaní investičných nástrojov, preto

obchodovanie prebieha iba cęz licencovaných obchodníkov a banky' Spolupľáca nastala tieŽ

pri investícii do globálneho hedžového investičného fondu, ktoý obchoduje na svetových

finaněných trhoch. Pľi výbere bánk a licencovaných obchodníkov cennými papiermi, ktoré

spľavujú volhé finaněné prostriedky spoloěnosti preto upľednostňuje silné medzináľodné

ťlnančné skupiny. Finaněné prostriedky sú v súěasnej dobe na bankových úětoch neúroěené,
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naopak pri niektorych obchodníkoch s cennými papiermi sú aplikované zźryomé úrokové

sadzby. Spoločnosť preto operatívne riadi svoju likviditu'

Spoloěnosť si je vedomá aj existencie niektoých rizikových aktív (Jarabiny, Resort

Paradis). Mieľa predmeürého rizikaje ťažko definovatel'ná' Na zttkl'ade expertných odhadov

predstavenstva, pri dodržaní princípu opatrnosti a obozretnosti, bola mieľa rizika tohto

majetku vy'jadrená absolútne vo výške 8,2 mil. EUR. Tomu zodpovedá netto ocenenie

predmetných aktív v účtovnej evidencii spoloěnosti, v ktoľej sú vytvoľené opravné položky vo

výške 8,2 mil' EUR. Postupná eliminácia tohto nzika a postupné zniźovaĺie jeho miery

aktívnym prístupom a ěinnosťami spoloěnostivytvfua predpoklad budúcich výnosov'

Vplyv činnosti spoločnosti na životné pľostľedĺe

Majetkový Holding, a.s. priamo svojim pľedmetom podnikania żivotné pľostredie

neovplyvňuje, nakolko jeho ěinnosť nemá priemyselný ani výrobný charakter. Napriek tomu

oęlyvňuje životné prostľedie nepriamym spôsobom a to napr. výberom investícií za úěelom

ich zhodnotenia' Pri ťrnančných operćrciách, t' j. pri nákupe cenných papierov posudzuje

oblasť podnikania emitenta' pri nákupe dlhopisov zisťuje účel pouŽitia ziskaĺých finančných

prostriedkov uvedený v prospekte cenného papiera aj z pohl'adu vplyvu na životné prostredie.

V prípade poskytovania pôžiěiek nebankovým spôsobom svojim obchodným partnerom sa

zĄíma o úěel pouźitia ťrnančných prostriedkov' V neposlednom rade pri reallizttcii

developerskych projektov vyhodnocuje spoloěnosť kaž:dý pľojekt z pohlädu celkovej

vbanizácie ataktieŽ a jeho vplyw nażivotné prostredie.

Vplyv činnostĺ spoločnosti na zamestnanost'

Majetkový Holding, a.s. má vo svojej evidencii už dlhšie obdobie stabilný poěet

svojich zamestnancov anepľedpokladá ich prepúšťanie. Ak si to situácia bude vyżadovať,v

prípade realizovania nových projektov je pripravené stav zamestnancov aj rozšíriť' Priemerný

počet zamestnancov vroku 2016 bol 20, ztoho 5 sú osoby predstawjúce kl'uěový

manażmęnt.
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Udalosti osobitného významu, ktoľé nastali po 3!.|2.2016

Na základe odporuěania dozornej ľady, ktorá v súlade so stanovami vykonáva činnosti

výboru pľe audit bola na mimoriadnom valnom zhromaźdęní konaného dřn l7.l.20l7

schválená spoloěnosť TPA AUDIT, s,r.o., licencia SKAU ě. 304 pre výkon auditu účtovnej

ztnierky zarok20l6.

Pľedpokladaný vývoj činnosti v ľoku 2017

Podnikatel'ský zőmer pre rok 2017 je silne determinovaný rozpracovanými

investiěnými pľojektami a aktivitami' ktoľých pokľaěovanie a kontinuita s pľedchádzajucimi

obdobiami pľinesie d'alšie zhodnotenie ťrremných zdrojov. Zároveň oěakávame stabilizované

podnikatel'ské prostľedie a prorastové spotrebitel'ské očakávania, ktoré dávajú predpoklad pre

úspešnú trajektóriu našej spoloěnosti.

V pľojekte Jarabinky, kde je najvyššia Íinančná angažovanosť spoloěnosti očakávame

výstavbu hľubej stavby a predaj býov rádovo v 50% rozpočtovaného zélmęru' Dôležitou

súčasťou úspechu je ponuka výhodného hypotekárneho ťtnancovania pľe kupujúcich

prostredníctvom slovenského bankového trhu'

Vprojekte Galéria Martin je zźĺmerom prestavať 19,5 mil' EUR pri ýstavbe 12 800

m2 predajných plôch vo vysokom architektonickom štandarđe a úspešne zręa|izovať

slávnostné otvorenię pre verejnosť k 30' 1 L20I7, samozrejme s plnou obsadenosťou

kvalitných obchodných znaěiek'

V projekte Kordáma Plus, a.s. chceme vyutiť vysolcu mieru dopytu po našich

produktoch zo strany nových odbeľatel'ov pľe zvýšenie tvoľby EBITDA, ako predpokladu

vysokej valuácie hodnoty podniku.

Významnou súěasťou podnikatel'ských aktivít je oblasť správy amanażovania

pohl'adávok obstarávaných od bankových subjektov na zttkllade ýberových konaní. Túto

aktivitu ľealizujeme cez dcérsku spoloěnosť RECLAIM, a.s. a je zźlmerom ďalšia tvorba

ziskoých zdrojov.

operácie s finaněnými nástrojmi ako pôŽiěkové opeľácie, opěné obchody, dlhopisové

tituly sú štandardne kaŽdoroěne ręa|izoyané ako ziskotvorné aktivity, ktoré sú už trvalou

opakovanou aktivitou zhodnocovania peňaŹĺých aktív.
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Spoloěnosť disponuje aj ďalšími aktívami v oblasti realít, ktoré predstawjú potenciál

ťrnaněného zhodnotenia a sú v zásobníku príleŽitostí v prípade výhodných obchodných

príleŽitostí'

Rok 2017 ma predpoklady dosiahnuť nárast ziskovosti spoločnosti pľostredníctvom

vyššej výkonno sti realrizźrcie uvedených po dnikatel'ských pľoj ektov.

Výdavky na činnost'v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť z hl'adiska svojho zameĺania nepľedpokladá ľozšíľenie svojich

podnikatel'ských aktivít v oblasti výskumu a vývoja' Vo svojom úětovníctve pľeto nemá

zahĺnuté výdavky na tuto oblasť.

Nadobúdanie vlastných akcií

V zmysle zźlkona č^5I3ll99I Zb. obchodný zělkonnik v znení neskoľších predpisov

môŽe kaž:dä akciová spoloěnosť nadobúdať svoje vlastné akcie iba za podmienok

ustanovených zákonom. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 27'3.2013 schválilo

nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s. v súlade s $161a

obchodného zákonníka. V zmysle uznęsenia prijatého na mimoriadnom valnom zhľomaźďení

spoločnosť môže nadobudnúť najviac l00 000 ks vlastných akcií s menovitou hodnotou 33,20

EUR v lehote 18 mesiacov odo dňa konania mimoriadneho valného zhromaźđenia za

najnižšiu odplatnú cenu vo výške 30,- EUR a najvyššiu odplatnú cenu 30,- EUR priěom

spoloěnosť znáša všetky náklady spojené s prevodom' Lehota odkúpenia vlastných akcií

uplynula dńa 27.9.2014 ak tomuto dátumu spoločnosť nadobudla 2229l ks vlastných akcií'

Mimoriadne valné zllĺomażdenie zo dňa ILlI.20l4 opätovne schválilo nadobudnutie

vlastných akcii za ľovnakých podmienok ako v predchádzajúcom obdobi, Za obdobie od

27.3.Ż013 do 3I.12,2016 spoloěnosť nadobud|a 24 933 ks vlastrrých akcií smenovitou

hodnotou 33,20 EUR, ktoré prestavujú 3,78yo podiel ĺa zétkJlaďĺom imaní spoločnosti.

Spoloěnosť vývorila osobitný rczewný fond vo výške obstarávacej ceny nadobudnuých

vlastných akcií t.j. 837 2I7,23 EUR.
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Návľh na ľozdelenie zisku za rok2016

Predstavenstvo navľhuje ěistý zisk vytvorený k 3I'12.2016 vo výške 2172358,88

EUR rozdeliť nasledovne:

. povinný prídel do rezervného fondu vo výške Ż17 235,89 EUP.

o ýplata dividend 1,80€ na jednu akciu (okrem vlastných akcií k rozhodnému đňu) vo

výške l 14Ż 485,20 EUR

o nerozdelený zisk (zostatok) vo výške 8l2 637,79 EUP.

Oľganizačná z|oźka v zahľanĺčí

Spoloěnosť z hl'adiska rozsahu svojich podnikatel'ských aktivít ataktiež zamęTanla

doposial'nemala dôvod zak|adať a v budúcnosti taktieŽ neplánuje za|oŽiť otganizaěnű z|otktl

v zattaĺiěi'

Registľatrĺľa spoločnosti

Spoloěnosť Majetkový Holding, a.s. je obchodná spoloěnosť, ktorá má v zmysle

rozsiahlej legislatívy povinnosť zabezpeěovať archivćlciu, ochranu a skladovanie svojich

písomností vzniknuých z jej ěinností. Na zabezpeěerue tejto povinnosti má vypľacovaný

registraturny plán v zmysle ztlkona ě, 39512002 Z. z. o archívoch a registraturach a o doplnení

niektoých zákonov v znęni neskorších predpisov, ktoý bol schválený Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky. Vyrad'ovanie ztlznamov, ktoľé podlieha schváleniu Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky sa tak vykonáva v zmysle tohto registraturneho plánu, pričom nad celým

vyraďovacím konaním vykonáva dohl'ad spoloěnosť Iron Mountain Slovakia' s.ľ.o.' ktorá je

súčasťou najväěšej svetovej spoloěnosti v oblasti poskýovania sluŽieb ochrany a uchovávania

infoľmácií a pomáha orgaĺizćĺciám na celom svete zniŽovať náklady a obmedzovať nziktl

súvisiace s ochľanou a uchovávaním informácií.
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Legalizátcĺa pľíjmov z tľestnej činnosti

Tak, ako katdtl iná právnická osoba' aj Majetkoý Holding, a's' má povinnosť

predchádzať a odhal'ovať |ega|izttciu príjmov z trestnej ěinnosti a ťrnancovanie tetonzmu. Za

ýmto účelom je povinná doďňiavať zćlkon ě. 29712008 Z. z' o ochľane pred legalizáciou

pľíjmov z tľestnej ěinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov' Riziko lega|izźrcie alebo financovania

teľorizmu posudzuje v závislosti od klięnta, druhu obchodu, obchodného vzťahu alębo

konkľétneho obchodu. Dôsledne pri tom dodrŹiava postupy stanovené vo vnútľopodnikovej

smemici, vypľacovanej v zmysle uvedeného zäkona' V prípade pokusu o vykonanie

neobvyklej obchodnej opeľácie zo strany klienta bezzbytoéného odkladu tuto operáciu ohlási

zákonom stanoveným postupom f,rnaněnej spravodaj skej j ednotke.

Ochľana osobných údajov

ochľanu osobných údajov fyzických osôb má spoločnosť zabezpečenű v zmysle

zákona č. 12212013 Z' z. o ochrane osobných údajov v zĺęni neskorších predpisov

,,Bezpeěnostným projektom na ochľanu osobných údajov v podmienkach spoloěnosti",

ktoľého súěasťou sú bezpeěnostné smęmice' Spoloěnosť zabezpeěuje primerané technické,

organizaěné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú konkľétnym podmienkam spracúvania

osobných údajov abezpeěnostným ľizikám vyplývajúcim Zo spracúvaných osobných údajov

a zo spôsobu ich spracúvania. osobné űdaje fyzických osôb spoločnosť chráni pred ich

poškodením, zniěenim, stratou, zmenou' neoprávneným prístupom a sprístupnením,

poskýnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkol\ek iným neprístupnými spôsobmi

spľacúvania.

Tlansfeľová dokumentácia

Zákoĺ č). 595/2003 Z. z. o dani zpríjmov znení neskorších predpisov (ďalej len

,,ZDP") ustanovuje v $17 ods. 5 povinnosť upraviť zźk|ad dane závislej osoby podl'a $2 písm'

n) a r) ZDP o rozdie|, o ktoý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb
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vrátane cięn za poskýnuté sluŽby, pôžiěky a úvery líšia od cien pouŽívaných medzi

nezávislými osobami v porovnatel'ných obchodných vďahoch, priěom tento rozdię| znižil

zäk|ad dane alebo zvýšil daňovú stľatu' Pń urěení rozdielu sa použije postup podl'a $ 18 ZDP.

Spoločnosť v tejto súvislosti má vypracovanú transferovú dokumentaciu ĺa ztlk|ade,

ktoĘ je moŽné opľávnene konštatovať, że pn kontľolovaných transakciách medzi závislými

osobami ĺedochádza k rozdielom, o ktoľé by bolo potľebné v zmysle $17 ods' 5 a $18 zéłkona

č). 59512003 Z. z' o dani z príjmov upravovať ztk|ad dane vyktvaný v daňovom pnznani

z dani z príjmov pľávnických osôb za rok 201ó.

o účtovnĺctve

Nástľoje podl'a osobitného pľedpisu

Spoloěnosť Majetkový Holding, a's. pouŽíva nástroje podl'a osobitného pľedpisu, tj'

ztlkona ě' 5661200I Z, z' o cenných papieľoch a investičných službách a o Zmene a doplnení

niektoľých zákonov (ztkon o cenných papieroch) v zneni nęskorších predpisov a pľeto je pre

ťlll ýznamné posúdenie aktív, pasív a Íinančnej situácie spoloěnosti. Zpohl'adu osobitného

predpisu má spoločnosť vo svojich aktívach zastupených ll,9Żo/o prevoditeľných cenných

papierov vydaných v Slovenskej republike av zahĺaniěí, s ktoými sa obvykle obchoduje na

kapitálovom trhu. Z d'alších Íinančných nástrojov v zmysle osobitného pľedpisu, predstawjú

nástroje peňažného trhu podiel 14,600Á na celkových aktívach. Finančné nástroje v zmysle

osobitného predpisu tak pľedstavujú k3l.I2.20I6 spo|u 26,520Á aktiv spoloěnosti apreto

predstavenstvo pri výbere investícií musí zohl'adňovať všetky riziktl s nimi spojenými a věas

identiÍikovať faktory ovplyvňujúce vznik moŽnej straty z obchodu.

Ciele a metódy ľiadenia rizík

Spoločnosť Majetkový Holding, a's. je pri svojom podnikaní vystavená viaceým

druhom rizík. Vo všeobecnosti sú to nzíkél, ktoré môžu mať okamžitý dopad na ťrnaněnú

situáciu spoločnosti, ako napr. zmena úrokovej sadzby alebo ýchlazmena menového kuľzu;
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alębo sú to nziká, ktoré ovplyvnia finančnú situáciu spoločnosti oneskorene, medzi ktoré s

určitosťou patrí napľ. vznik novej konkuľencie s rovnakým predmetom podnikania alebo

napľedovanie vo vývoji nových technológií' Spoloěnosť je však vystavená aj externým

riziktlm, ktoré sú vyvolané Zmenou podnikatel'ského prostredia, napr. Zmenou legislatívy a

tięż interným nzikäm, ktoré ztlvisia od rôznych stratégií, taktik a tiež, opeľatívnosti

rozhodovania vedenia spoloěnosti.

Pri nákupe Íinaněných nástĄov predstavenstvo spoločnosti dôsledne sleduje riziko

koncentrácie jedného emitęnta voči celkovým aktívam, priěom výška investícií na základe

interných dohôd nesmie prekročiť I0%o aktiv spoloěnosti. Investíciu do cenného papieľa

predstavenstvo odsúhlasí aż po zhodnotení všetkých ziskaných, veľejne dostupných

informácií a ana|ýz, ktoých poskýovatel'om sú obvykle renomované zahranićné banky

a investiěné spoloěnosti, a|e tieŽ na zźtkJlade interných analýz. obchody s finaněnými

náshojmi spoloěnosť realizuje prostredníctvom vybraných obchodníkov s cennýmí papiermi

so síđlom v Českej republike, ktorí Sú členmi Pražskej burzy cenných papierov alebo

pľostredníctvom zahľaniěných poboěiek kapitálovo silných bánk pôsobiacich na Slovensku'

Nakolko sú investície spoloěnosti obstarávané na zaLraĺičných błlrzách s cennými papiermi,

Majetkový Holding, a's. vo svojom portfóliu eviduje cenné papiere denominované v CZK

atięž' v USD, pľevažne však v EUR. Pri obchodovani so zabezpeěovacími derivátmi

spoloěnosť uprednostňuje opěné kontrakty, ktoých ciel'om je inkasovanie opěnej prémie'

Tak, ako pn analyzovaní obchodov s cennými papiermi a vyhodnocovani izik s nimi

spojenými, predstavenstvo spoloěnosti postupuje rovnako obozretne aj v ostatných svojich

obchodných ěinnostiach' Spoloěnosť sa zúěastňuje verejných sitażí na odkúpenie

pohl'adávok, ktoré sú vypisované nie len bankami, a|e aj inými obchodnými spoločnosťami

pôsobiacimi v rôznych odvetviach. Pľed podaním cenovej ponuky dôsledne analyzuje stav

pohl'adávok, ich zabezpečęnię atięž. charakter a z|ožęnie dlžníkov. Po zhodnotení všetkých

faktorov stanoví maximálny limit cenovej ponuky za ponúkané pohl'adávky' V developerskej

činnosti, resp. iných oblastiach ťrnancovania aparticipćrcie ĺainvestiěných projektoch si

spoloěnosť vybeľá obchodného partnera, analyzuje jeho możné nzikźl, vyhodnocuje

rizikovosť investičných projektov z pohl'adu ich financovania' đopadu na životné pľostredie

a návratnosti finančných pľostriedkov'
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Cenové riziká, rĺveľové rtziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s
tokom hotovosti

Cenové ľiziká patria knajdôležitejším finančnýmnzikäm, ktoľé ýrazným spôsobom

ovplyvňujú aktíva spoločnosti, nakolko majű bezprostredný vplyv na hodnotu majetku

spoloěnosti a jej ztxäzkov' Najěastejším zmenám podliehajú ceny podkladového aktíva pri

derivátoch, ktoré je ovplyvnené vývojom na Íinančných trhoch, zýšením volatiliý

a hospodárskymi výsledkami emitentov' S vývojom úrokových sadzieb súvisí pohyb cien

dlhopisov a ým aj ich výnos do splatnosti. Riadenie ĺizika nędosüatočnej likvidity a vysokej

volatility ťrnaněných hhov predpokladá udržiavanie dostatoěného objemu peřlažných

pľostriedkov a obchodovatelhých likvidných cenných papierov. Spoloěnosť je schopná

operatívne reagovať na zmerLy finaněných trhov a prípadnú nutnosť doplniť poŽadovaný

kolaterál' Spoloěnosť udržiava dostatočný objem peřnžných prostriedkov na bankových

úětoch a u obchodníka s cennými papiermi.

Konsolidovaná účtovná záryierka

Spoloěnosť nezostavuje konsolidovanú úětovnú závierku a konsolidovanú výročnú

správu'

Bezprostredne materská úětovná jednotka spoločnosti je Prvá slovenská investiěná

skupina a.s', ktoľá aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zźxierlu

a konsolidovanú výroěnú spráw v súlade s $22 ods. 8 ztlkona o účtovníctvę. Ich materská

spoloěnosť PROXY-FINANCE a' s' vlastní 100% podiel Prvej slovenskej investiěnej skupine

a.s. a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podl'a IFRS v znení pńjatom

Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej úětovnej zźnierky sa zahÍńa spoloěnosť Majetkový

Holding, a, s' a všetky jej dcérske spoloěnosti.

Zostavovatel'om konsolidovanej úětovnej závierky za skupinu úětovných jednotiek

konsolidovaného celku a aj bezprostrędne konsolidujúcou úětovnou jednotkou je PROXY-

FINANCE a.s., IČo 18 631 74, Č,eskärepublika, Praha 1, Anežská 10.

V zmysle zćtkona č,. 442lŻ01Ż Z. z. ztlkona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri

spľáve dani a $22a písm' h) nadnárodná skupina, zaktoru spoloěnosť PROXY-FINANCE a.s.

zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku spadá do vylúčených nadnárodných skupín,
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nakolko podl'a konsolidovanej riětovnej závierky celkové konsolidované výnosy skupiny sú

niŽšie ako 750 mil. EUR'

Vyhlásenie o spľáve a ľiadení spoločnosti

Odkaz na kódex o ľiadení spoločnostĺ a ieho dostupnost'

Spoločnosť Majetkový Holding, a's' prihlásiac sa ku všeobęcnému zvyšovaniu úrovne

systému spľávy a riadenia spoloěností (corpoľate govemance), prijala Kódex spľávy

a ľĺadenia spoločnosti na Slovensku (ďalej ako ',Kódex"), 
ktoý upravuje vďahy vnútri

spoloěnosti a vďahy spoloěnosti s jęj okolím na pľincípe otvorenosti, poctivosti

a zodpovednosti' Kódex bol vytvorený Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia

spoloěností - Centľal European Corporate Governance Association (cEcGA)' ktorej vznik

iniciovala a za podpory d'alších dvadsiatich zak|adajicich spoloěností v r. 2004 za|ożilaBvza

cenných papierov v Bratislave, a.s' (BCPB)' Kódex je zverejnený na internetovej stránke

CECGA: 
' 
resp. na stránke BCPB: http://www.bsse.sk

Prijatie Kódexu predstavenstvo spoloěnosti Majetkoý Holding, a.s. potvrdilo

vydaním Vyhlásenia o dodržĺavaní zásad Kódexu správy a ľiadenia spoločností na

Slovensku' ktoré je v plnom znení súěasťou výroěnej správy a zäroveňje verejne dostupné na

intemetovej stránke spo loěno sti www'mholdinq' sk .

Metódv ľiadenĺa spoločnosti

Riadenie spoločnosti Majetkový Holding, a.s. zabezpeěuje predstavenstvo spoloěnosti

spolu s dozornou radou, ktorá zárovęň dohliada na výkon pôsobnosti pľedstavenstva

a uskutočňovanie podnikatel'skej ěinnosti spoloěnosti. Dozorná rada uľěuje dlhodobý

podnikatel'ský zämer spoločnosti ajeho smerovanie, koncepěnú líniu ěinnosti aľozvoja

spoločnosti. Volí a odvoláva členov predstavenstva.

Predstavenstvo je štatutámym orgánom spoloěnosti' ktoré zárovęřl plní funkciu

výkonného orgánu spoločnosti' Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach

a zastupuje ju voěi tretím osobám' Zabezpeěuje riadne vedenie úětovníctva, zveĘnenie

výroěnej spľávy a predkladá valnému zhvomażdeniu na schválenie riadnu individuálnu

účtovnú zźryięrku. V neposlednom ľade zabezpeěuje všetky prevádzkové a organizaěĺé

zćięŹitostiavykonávazamestnávatel'sképräva.
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Všetky ýznamĺé informácie o metódach riadenia spoločnosti Majetkový Holding,

a.s, sú uvedené v stanovách spoloěnosti a zverejnené na internetovej stránke

www.mholding.sk a iných organizaéných normách spoloěnosti' ktoré sú k dispozícii

na nahliadnutie u predstavenstva spoločnosti.

V zmysle prijatého Kódexu vytvoreným asociáciou CECGA sa spoločnosť Majetkový

Holding' a.s. riadi zásadou,,comply oľ explain" (dodrŽiavaj alebo vysvetli), na zźlk|aďe ktorej

uvádza, že dodiŻiava a uplatňuje princípy KÓdexu, zárovęřl však vysvetĘe a zveľejňuje

informáciu o špeciÍickej odchýlke od tohto Kódexu, ktorá súvisí s akcionárskou štruktuľou

spoloěnosti. V tejto súvislosti spoloěnosť uvádza nasledovnú štrukturu akcionárov:

akcionár
podiel nazák|adnom

imaní
podiel na hlasovacích

wávach
Prvá slovenská investiěná
skupina. a.s. 73,55% 76,44%0

minoritní akcionári
z toho MH manaŽment, a's

(nástupca Fondu národného maiętku)

22,67oÁ

r.65%

Ż3,56yo

1,72%

vlastné akcie Majetkový Holding,
a.s. 3,78Vo 0,00yo

Podl'a listín prítomných akcionárov zpredchádzajúcich valných zhromaždení spoloěnosť

eviduje, že valných złlromaźďęní sa zúěastňuje v priemeľe iba 6 aź 7 osôb, ktoľých podiel na

hlasovacích pľávach pľedstavuje okolo 0,30yo. Zuvedeného vyplýva, żę na valných

zllromażdeniach si okľem majoritného akcionára uplatňuje svoje akcionáľske prćxa v zmysle

zákona a stanov spoloěnosti maximálne |,00/o minoritných akcionárov'

Spoloěnosť vykonáva všetky informaěné povinnosti v zmysle právnych predpisov'

informácie o ěinnosti zverejňuje na webovej stránke spoloěnosti www'mho1dine.sk, ktoľé sú

zárovęřl k nahliadnutiu v sídle spoloěnosti.

Systém vnútoľnei kontľoly a riadenĺe ľizík

Systém vnútornej kontroly zahrňuje všetky postupy a ěinnosti spoloěnosti, ktoré majú

zaistiť, že sú zistené všetky nziká spoločnosti a stanovená miera izika nębola prekročená'
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Systém a výkon vnútornej kontroly spadá priamo do kompetęncie vedenia spoloěnosti,

pričom kaž'dý ělen vedenia zodpovedá za dodrŽiavanie a riadenie nzik v rámci svojej

pôsobnosti v konkľétnom odvetví spoloěnosti, t' j. v oblasti obchođovania s investiěnými

nástľojmi, správy pohl'adávok, riađenia developerských projektov a dohl'ade nad ěinnosťou

spoloěností s podielovou úěasťou a spoloěností s podstatným vplyvom. Súěasťou systému

kontľoly je monitoľovanie činnosti spoloěnosti a kontrola dodržiavania platných zákonov

a všeobecne platných právnych predpisov, vnútorných predpisov a vnútorných aktov riadenia

spoloěnosti.

a postup ich vvkonávanĺa

Najvyšším orgánom spoloěnosti je valné zhĺomaŹdęnie. Skladá sa zo všetkých na ňom

prítomných akcionárov. Koná sa najmenej Íaz za rok, najneskôľ však v lehote do šiestich

mesiacov po uplynutí úětovného obdobia a zvolćxa ho pľedstavenstvo. Valné zhromażdeĺie

každoľoěne schvaĘe riadnu individuálnu úětovnú zćxierlr<ll spoloěnosti, rozhoduje

o rozdelení zisku alebo úhĺade strát a urěení výšky dividend' informuje o podnikatel'skom

ztĺmerę spoloěnosti a v neposlednom rade prerokováva výľoěnú správu za uplynulé účtovné

a zdaňovacie obdobie spoloěnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaŽdenia ďalej patn rozhodovanie o zmene stanov

spoloěnosti, rozhodovanie o zvýšení alebo zniž'ęni zźtkladĺéllo imania, volba a odvolávanie

členov dozornej rady, vrtłtane predsedu dozornej ľady' Valné zhĺomażdenie ďalej ľozhoduje

o premene podoby emitovaných akcií zo zal<nihovanej na listinnú a naopak, o zrušení

spoloěnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou, o vymenovaní likvidátora a spôsobe

vysporiadania likvidaěného zostatku majetku spoloěnosti' Valné zbromaždenie taktiež

rozhoduje o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a o tom, Že spoloěnosť

prestáva bý verejnou akciovou spoločnosťou' V neposlednom rade schval'uje zmluvu

o pľevode podniku alebo o prevode ěasti podniku' schval'uje a odvoláva audítoľa a ďalšie

zćieżitosti, ktoré stanovy a právne pľedpisy zverujú do pôsobnosti valného z|:ľomaźdenia.

Akcionáľ je oprávnený zúěastniť sa na valnom zhromaźđęní, hlasovať na ňom,

poŽadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa zźietitostí spoloěnosti, ktoľé súvisia s

predmetom rokovania valného zIromaž'ďenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár sa

zuěastňuje na valnom zhĺomaždęní osobne alebo v zastupení na zélkl.aďę písomného

splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôŽe byť ělen dozornej rady spoločnosti'
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Ma ietkovÝ Holdins. a.s. V'írnčná snľávn z'n rokŻo16

Spoločnosť nemá upravené vo svojich stanovách právo akcionáľov hlasovať korešpondeněne'

ani pľostredníctvom elektronických prostriedkov' Na kaž'ďil akciu v menovitej hodnote 33,20

EUR pńpadá na valnom zhĺomażďení spoloěnosti jeden hlas. Akciontr má právo na pođiel zo

zisku spoločnosti (dividendu), ktoý valné zhľomaždenie podl'a výsledku hospodárenia uľěilo

na ľozdelenie.

Podrobné informácie o ěiĺrnosti valného zhlromażďęnia, jeho právomociach, opise pľáv

akcionáľov a postupe ich vykonávania sú uvędené v stanovách spoločnosti Majetkový

Holding, a.s., ktoré sanachádzajú na internetovej stránke www.mholding.sk'

Dňa 07'06'2016 sa konalo riadnę valné zhľomaŽdenię spoločnosti, na ktorom bola

schválená riadna individuálna úětovná závierka spoločnosti k 3I.I2.20I5 a návrh na

rozdelenie zislłl za rok 2015' Na mimoriadnom valnom zltomatdení konaného dňa

17 '0L20I7 bola schválená spoloěnosť TPA AUDIT, S.ľ.o. na výkon auditu úětovnej zéxierĘ

k3r.12.2016.

Infoľmácĺe o zložení pľedstavenstva a vÝboľov

Členmi predstavenstva sú Ing. Viliam Maroš ako predseda predstavenstva a ělenmi sú

Ing. Jozef Grnáěik a Ing. Miroslav Mihalus. Všetci ělenovia predstavensíĺa a dozomej rady

majú vysokoškolské vzdelanie a dlhodobú prax v riadiacich funkciách obchodných či

finančných spoloěností a v spoloěnosti zastavajú vedúce funkcie už' viac rokov. Sú schopní

nezávisle posudzovať ottnky stratégie, výkonu, zdrojov a noriem konania a pnjimať

kvalifikované rozhodnutia'

Spoloěnosť nęmá ziadený výboľ pľe audit. Činnosti výboru pre audit vykonáva

dozomá rada v súlade s ustanovęním $19a ods. 4 písm. c) ztlkona č,. 43112002 Z. z.

o úětovníctvę' Člen dozornej ľady Ing' Miloš Randák spĺňa podmienku ođbornej pľaxe

a nezávislosti uvedenú v $ 19a ods' 2 písm. c) ztlkona č,. 43llŻ002 Z. z. o účtovníctve.

Predstavenstvo nemá ziaďené výbory.
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Mn ief knv.í Holĺlino- c_s_ Výľočná sDľáva za rok20l6

Vvhlásenie o dodľž'iavaní zásad Kódexu snľáw a riadenia snoločností na

Slovensku

Spoloěnosť Majetkový Holding, a.s.' so sídlom Prievozská 2lA,8Ż7 09 Bľatislava a členovia

jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne coľporate goveľnance, prijali

Kódex správy a ľiadenia spoločností na Slovensku, ktoý tvorí prílohu tohto vyhlásenia

(d'alej len ako *Kódeŕ'), a ktoý je zverejnený na intemetovej stránke CECGA:

S ciel'om (i) prihlásiť sa k plneniu

a dodrŽiavaniu jednotlivých zäsad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súěasne (iii)

vydať vyhlásenie o správe a ńadení podl'a $ 20 ods. 6 ztĺkona č). 431/2002 Z.z. o účtovníctve

v zneni neskorších predpisov (ďalej aj len ako "ZtÍkon") predkladá toto Vyhlásenie:

1 
$ 20 ods. 6 písm' e) Zákona

'z $ 20 ods' 7 písrn, b) Zákona

l. P!l!NCĺl,: l'tłÁvA A!(Cl()NÁlł()V A KĽÚč()Vli Ft]NK]lI, VLASTNÍCTVA t

l{lĺncc s1lľrĺl'1'a ľiaĺIcnia s;rĺllĺlčností lrlusí ochľĺtňĺlr'ĺt'ł tlI'ahcYor'ĺ|t'r'ýlĺĺln ;rľ1lr'alĺcionĺĺľor'.

A. Základné pľáva akcionárov spĺňĺnespĺĺ
a

spôsob splnenía/dôvody nesplnenía

l. ľegistrácia akcií spíňa
Spoločnost' je verejnou akciovou spoločnosťou, ktoľej
záklađné imanie tvoria kmeňové akcie na doručitel'a
v zaknihovanej podobe. Celkoý počet imitovaných akcií
je 659 647 ks akcií s menovitou hodnotou 33'20 EUR / 1

akcia. Ich evidenciu vedie CDCP v registri ęmitenta.

2. právo na pľevod
akcií/obmędzenie prevoditel'nostiz

spĺňa
Prevoditel'nosť akcií nie je ničím obmędzená nakol'ko
akcie sú prijaté na obchodovanie na ľegulovanom trhu
Burzy cenných papierov v Bľatislave.

3' právo na informácie spíňa
Spoločnosť poskýuje akcionárom informácie
prostľedníctvom inteľnetovej stľánky www.mholding.sk,
ako aj na základę vyŽiadania písomne koľešpondenčným
spôsobom. Na intemetovej stľánke sú v zákonnej lehote
zverejňované ľočné a polročné finančné správy, výročné
spľávy a oznámenia o konaní valného zhromaždenia,
jeho pľogťamę ako aj návľhy uznesení valného
zhromaždęnia. V ľámci valného zhromaŽdenia
spoločnosti predstavenstvo spo1očnosti poskýuje
infoľmácie a vysvetlenia týkajúce sa zźiežitostí
spoločnosti, ktoré srivisia s predmetom rokovania
valného zhľomaŽdenia.

4' prtĺvo úěasti a rozhodovania na spíňa
oznámęnie o konaní valného zhromaždenia je
zverejňované min. 30 dní pred jeho konaním v denníku
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valnom zhr onaždęnĹ obmędzenie
hlasovacięho práva3

s cęloštátnou pôsobnost'ou' obvykle v denníku
Hospodárske noviny azároveň oználnenie je zverejnené
aj na internetovej stľánke spoločnosti. V zlnysle $ 180 aŽ

$ 189 obchodného zákonníka je každý akcionár
oprávnený zťlčastnit' sa na valnom zhromaŽclení, hlasovat'
na ňotn' požadovat' infoľrnácię a Vysvetlenia týkajúca sa
zálęŽitosti spoločnosti, ktoľé súvisia s pľedmetoln
ľokovania valného zhromaŽdenia. Na každĹr akciu
v lnenovitej hodnotę 33'20 EUR l 1 akcia pripadá na
valnotn zhromaždeni jeden hlas. obmedzenie
hlasovacieho pľáva nastáva len v prípadoch uľčených
obchodnýrn zákonníkom.

5. aktívnę volębné právo akcionára spíňa
V súlade s $ 187 obchodného zákonníka a čl, 1 l a čl. 16

stanov spoločnosti majú akcionári na valnom
zhromaŽdení právo voliť a odvolávat' členov dozoľnej
ľady ajej pľedsedu, rozhodovať opremene akcií, ale aj

zrltšenĺ spoločlrosti.

6. právo na podiel na zisku spĺňa
Akcionáľ ma pľávo na podie'l zo zisku spoločnosti
(dividendu), ktoľej výška podlieha schváleniu valným
zhľolnaŽdením. Rozhodujúci deň na uľčenie osoby
oprávnenej uplatnit' pľávo na dividendu uľčí valné
zhromaŽdenię, ktoľé ľozhodlo o rozdelęní zisku
spoločnosti a tento deň nęmôŽe bý skorší ako je piaty
deň nasledujúci po dni konania valného zhľomaŽdenia
a nęskorší ako je tridsiaty deň od konania valnélro
zhromaŽdęnia. Spôsob a miesto výplaty dividendy uľčĺ
valné zhrornaŽdenie, ktoľé ľozhodlo o ľozdelení zisku,
pľičom dividenda je splatná najneskôľ do ó0 dní od
ľozhoclujúrceho dňa uľčeného valnýrn zhľomaŽdením'
Pľávo akcionára na podiel zo zisku je Lrvedené aj

v stanováclr spoločnosti čl. 1ó.6.

B. Pľávo účasti na ľozhodovaní
o podstatných zmenách

v spoločnosti a na pľístup
k infoľmáciám

1. stanovy a iné interné predpisyo splňa

Zlĺena stanov spoločnosti a ich schválenie podlieha
v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnost'i
výlučne do pôsobnosti valného zhľomaŽdęnia, pľičom
obsah stanov je uľčený $173 a$174 obchodného
zákonníka. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spadá
aj schválenie emisie nových akcií' spätný odkup
vlastných akcií a mimoriadne tľansakcie vľátane transfeľu
všetkých alebo takmeľ všetkých aktív, ktoré majú

v skutočnosti za náslędok pľedaj spoločnosti.

2. vydávanie nových ernisií spíňa

Rozhodnutie o vydaní nových emisií spadá do výlučnej
pôsobnosti valného zhľomaŽclęnia. V pľípade zvýšenia
alebo zniženia základného imania, o poverení
predstavenstva na zrnýšenie základného imania podl'a

$2l0 obchodného zákonníka, vydaní pľioľitných
dlhopisov alebo vYtnenitel'ných dlhopisov .je potrebná

3 
$ 20 ods' 7 písm' Í) Z\kona

a 
{) 20 ods. 7 písm' h) Zákona
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dvojtretinová väčšina lrlasov prítomných akcionáľov
a musí sa o danej skrrtočnosti zhotovit' notáľska
zápisnica.

3. mimoriadnę transakcie splňa

Akcionári na valnom zbromaŽclení ľozlrodujú
o lnirnoriadnych transakciáclr akýlni sú: zruŠetrie
spoločnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou' schválenie
rrávľhu zmluvy o splylrutí alebo zmluvy o zlúčení
spoločnosti, zlĺlena pľávnej ťormy spoločnosti'
schválenie zrnluvy o prevocle podniku alebo jeho časti,
ZlTena verejnej akciovej spoločnosti na súkľomnĺr
akciovú spoločnost'. Na uvedené ľozhodnutia je potrená
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov na
valnotn zhĺomaždeni.

4. iné právomoci valného
zhľomaždenia

spíňa

Do kompetencie valného zhromaŽdenia v zmysle
obchodného zákonníka spadá sclrválenie ľiadnej alebo
rnirnoriadnej individuálrrej účtovnej závierky,
rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhľade strát, uľčenie
výšky dividend a tantiém, schválenie a odvolanię
audĺtora spoločnosti. Vstanovách spo|očnosti čl. 11 sú
presne vymedzené právomoci va'lného zhromaŽdenia.

C. Právo podiel'at'sa na
rozhodovaní o systémoch

odmeňovania členov oľgánov

a manažmentu

1. rozhodovanie o stľatégii
odmeňovania a jej zmentrch

splňa

Na valných zhľomaŽcleniach sa zúčastňujÚl okľem
majoľitného akcionára drobní akcionári, ktorých pocliel
na hlasovacích právach predstavuje okolo 0,3yo

z celkového počtu' Vzhl'adotn na túto skutočnost'
odmeňovanie členov orgánov spoločnosti (clozomej ľady)
ľeguluje rnajoritný akcionár. l napriek tomu' drobní
akcionári majú moŽnosť vyjadriť sa na valnom
zhromaŽclení k celkovej stratégii odtneňovania. Dozorná
rada schval'uje zmluvu o výkone funkcie č|ena
pľedstavenstva' pľavidlá odrneňovania orgánov
spoločnosti' odsúhlasuje znęnie mandátnych zml'Ĺĺv

medzi spoločnosťou a člęnmi jej orgánov ako aj výšku
odmeny ľiaditel'a spoločnosti. Clenovia predstavenstva
vykonávajú zamestnanecké práva.

2. rozhodovanie o odmęnách vo
fonne akcií a o iných rnotivaěných
pľogľatnoch

spíňa

Spoločnost' nęmá vo svojich vnútoĺných pľedpisoch
zavedené oclmeňovanie vo foľme akciĺ, opcií na akcie,
alebo akýchkol'vek iných práv na získanie akcií alebo
odmeňovania na základę vývoja cien akcií . Zárovęřl nie
sú vývorené dlhodobé motivačné pľogramy určené
členom orgánov a vyššieho manaŽmentu spoločnosti.
Pľípadné odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie
a pocl. podlieha schváleniu valným zhrornaŽdenírn ako aj

zavędenie dlhodobých motivačných pľogramov
určených pre členov orgánov a vyššieho manaŽmentu
spoločnosti. Motivačné a sociálne programy určené pľe

všetkých zamestnancov spadajú do kompetencie
pľedstavenstva spoločnosti.

29



Ma ietkový Holding, a.s Výrqčná spľáva za ľok 20K

3. dostatok infonnácií o
odtnęňovaní viazanotn na akcię

spÍňa

Spoločnost' nemá vo svojich vnútorných pľedpisoch
zavedené odmeňovanie vo fortne akcií' opcií na akcie,
alebo akýchkol'vek iných práv na získanie akcií alebo
odrneňovanía nazáklade vývoja cien akcií .

D. Právo účasti a hlasovania

na valnom zhľomaždení

1. včasné informácie o valnom
zhromażdení a progľame

spíňa

oznámenie o konaní valného zhromaŽdenia je
zverejňované min. 30 clní pred jeho konaním v denníku
s celoŠtátnou pôsobnost'ou, obvykle v denníku
Hospodárske noviny azźlĺoveň oznámenie je zverejnené
aj na inteľnetovej stránke spoločnosti' oznámenie o
konanĺ valného zhľomaždenia obsahuje náleŽitosti a

údaje podl'a $ 184a obchodného zákonníka. Na
internetovej stránke je k dispozícii aj splnomocnenie na
zastupovanie akcionáľa na valnom zhromaždeni, návľhy
uznesení valného zhromaŽdęnia a všetky dokumenty
sťtv'isiace s pľedmetom valného zhľomaŽdenia.

2. právo klásť otázky spíňa

Akcionáľ má právo na valnotn zhromażdeni klásť otázky
týkajúce sa zźileżitosti spoločnosti, ktoré srivisia
s predmetom ľokovania valného zhrornaŽdęnia v zmysle

$ l80 obchodného zákonníka.

3. pľávo na vyjadrenie svojho
nt'Ź;oru

spĺňa

Akcionár má pľávo na valnom zhronażdęni klásť otázky
ako aj svoje názory týkajűce sa zźięžitostĺ spoločnosti,
ktoré stlivisia s pľedmetom ľokovania valného
zhromaždenia v zmysle $ 180 obchodného zákonníka.

4' hlasovanie osobnę alebo v
zastupení

'píňa

Akcionáľ sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne
alebo v zastúpellí na zák|ade písomného splnomocnenia'
ktorého znenie je na inteľnetovej stľánke spoločnosti
www.mholdins.sk.

5' informácie o ěinnosti valného
zhromaŽdenia

spĺňa

Valné zhromaŽdenie sa koná najmenej raz za ĺok ato
najneskôr v lehote šest'mesiacov po uplynutí účtovného
roka. Va|né zhľolnaŽdenie kaŽdoročnę okrem iného
schval'uje riadnu individuálnu účtovnú závieľku
spoločnosti, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhľade
strát, uľčení výšky dividendy. Zároveřl preľokováva
výročnú správu za pľedchádzajúcę účtovné obdobie
spoločnosti. Nakol'ko väčšina akcionárov sú rezidenti
v krajine sídla spoločnosti všetky dokumenty a a)

samotný priebeh valného zhromaŽdenia je inteľpretovaný
v slovęnskotn iazyku.

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň
kontroly

l. dohody medzi majitel'mi
cenných papierov, ktoré sú

spíňa orgánom spoločnosti nie sú známe Žiadne dohody medzi
majitel'mi akcií, ktoré by rnohli viesť k obmedzeniarn
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známe a ktoré môžu viesť
k obmedzeniam pľevoditelhosti
cenných papieľov
a obmedzeniam hlasovacích
práv5

pľevoditelbosti akcií a obmedzenia lrlasovacích pľáv.
Spoločnosť nemá informácie o pyľamídových štruktLiľach
a vzájornnej drŽbe akciĺ dvoclr alebo viacerých
spoločností, ktoré by mohli bý využité na obmedzenie
moŽnosti akcionáľov nęvlastniaci kontrolný balĺk akcií
ovpl yvňovat' politiku spoločnosti.

Ż. majitelria cenných papierov
s osobitnými pľávami kontroly
a opis týchto práv6

splňa

Żiaden s rnajitel'ov akcií spoločnosti nemá osobitné práva
kontroly. Pľvá slovenská investičná skupina, a.s. ako
majoritný akcionár vlastniaci k 31.12.2015 13$5%
podiel na v'lastnom imaní má rozhodný vplyv na
hospodárenie spoločnosti, zlrodnocovaniu majetku a pod.
l napriek tejto skutočnosti na akcie majoľitné vlastníka
nię sÚr viazané Žiadne osobitné práva kontroly, prípaclne
iné práva, ktoré by viedli k poškodeniu drobných
akcionáľov, prípadne kzvýhodňovaniu majoľitného
akcionára.

F. Možnosti získania kontroly
nad spoločnost'ou

1 .transparentnosť pľevzatia
spoločnosti a iných mimoľiadnych
tľansakcií

spíňa

V zmysle obchodného zákonníka, Zákona o cenných
papierov ainvestičných službách aZákona oburze
cenných papierov by spoločnosť v prípade
milnoriadnych transakcií, ako fúzię a predaj podstatnej
časti aktív spoločnosti jasne foľm ul ov ala a zver ejnila túto
skutočnosť na interlretovej stľánke. V prípade fúzie táto
skutočnosť podlieha schváleniu valným zhĺomaŽdením.

2. nástroje obrany proti
pľevzatiu a informácie
o existencii potenciálnych
obranných nástrojoch
v spoločnosti 7

spíňa

Spoločnost' nemá uzatvoľené Žiadne dohody medzi
spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti,
manaŽtnęntom spoločnosti' ktoľé by zabezpeć,ovali
ochranu členov orgállov spoločnosti a manaŽmentu
spoločnosti pred zodpovednost'ou.

G. Zjednodušenie výkonu pľáv
akcionára

1. zverejnenie politiky
inštitucionálnych investorov

splňa

Spoločnost' zverejňuje politiku inštitucionálnych
investorov len v obrnedzenom rozsahu, ktoľý nepľesahuje
obchodné tajomstvo

Spoločnosť neidentifi kuje Žiadnę konfl ikty záujmov

5 
$ 20 ods. 7 písm. g) Zákona

6 
$ 20 ods. 7 písm. d) Zákona

7 
$ 20 ocls. 7 písm. j) a k) Zákona
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2. zverejnenie spôsobu ľięšęnia
konfliktov záujrnov

splňa

H. Možnost'vzájomných
konzultácií akcionáľov

spíňa

Spoločnosti nie je známa žiadna spolupráca rnedzi
inštitucionálnymi investoľlni / akcionármi. Z uvecleného
dôvodu nie je potrebná kooľdinácia medzi investormi
s ciel'om zamedzenia prevzatia kontľoly nad
spoločnosťou alebo manipulovania trhu'

lI. PRlNCĺP: SPRAVODL|VE ZAoBCHÁDZANlE S AKCloNÁRMt
Rámcc spľĺĺvy a ľiaĺlcnia spoločností by mal zabezpcčiť spľavoĺllivé zaobcháĺlzłnic so
všetlĺými akcionáľmi, vľlĺtane minoľitných a zahľaničných. Všctci alĺcionáľi by mali mat' možnost'
zíslĺat'cfe Iĺtívnc oĺlšlĺĺlĺlncnic, v pľípaĺlc, žc ich pľrĺva boli poľušcné.

A. Rovnaké zaobchádzanie
s akcionáľmi spĺňa/nespĺňa

spôsob splnenia
(stľučný popis)

l. rovnosť akcionárov a
ich hlasovacieho práva

spĺňa
Spoločnost' emitovala akcię rovnakého druhu a to
kmeňové akcie na doľučitel'a, v zaknihovanej podobe
s menovitou hodnotou 33'20 EUR. Pľáva akcionárov sú
uvędené v stanovách spoločnosti čl. 16. Prípadné
zmęny hlasovacích pľáv viaŽucich sa k akciám
spoločnosti podliehajú schváleniu valným
zhromaŽclením a to súhlasorn dvojtretinovej väčšiny
hlasov akcionáľov, ktoľí vlastnia tieto akcie.
Spoloěnost' nevydala żiadne iné akcie, s ktorými by
boli spoiené iné pľednostné práva.

2. ochrana práv rninoľitných
akcionárov

spíňa
So všetkými akcionármi spoločnosť obchádza rovnako
v súladę s vydanými a p|atnými právnymi predpismi
a stanovami spoločnosti.

3. hlasovanie správcov spíňa
Správcovia cenných papieĺov, ktorí majú v správe
cenné papiere svojich klientov hlasujti v súlade
s konkrétnymi pokynmi, ktoré dostali od klięntov.

4. odstránenie pľekážok
cęzhraničného hlasovania

spíňa
Spoločnosť neeviduje pľekážky spojené
s cezhraničným hlasovaním. Pozvánka na valné
zhromaŽdęnie je okrem tlače zverejnená aj na

internetovej stľánkę www.mholdine'sk spolu so
splnomocnením na zastupovanie akcionára na valnom
zhľomaŽdení. Pľostredníctvotn splnomocnenca môŽe
zalrraničný akcionáľ uplatnit' svoje akcionárske pľáva
na va|nom zhrornaŽdení.

5. procesné postupy valných
zhromaždęní

spíňa
Valné zhľornaždęnie a koná 'v primerane vel'kých
prenajatých priestoroch dostupných lnestskou
hľomadnou dopravou v pľacovné dni v dopoludňajších
hodinách. Procedúľy spoločnosti súvisiace
s uplatňovaním hlasovacích práv nie sú zlożiÍé
a finančne náľočné.

B. Zákaz zneužívania dôveľných
infoľmácií

spĺňa
Spoločnosť má v zmysle zákona na ochranu osobných
údajov akcionáľov, dlŽníkov a zamestnancov
vypracovaný bezpečnostný projekt abezpečnostné
smeľnice. Zamestnanci, ktoľí dochádzajú do styku
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s osobnýrni údajmi akcionáľov, dlŽníkov a
zamęstnancov sú v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov ľiadne poučení aviazaní mlčanlivosťou.
Členovia predstavenstva, dozornej rady a vybľaní
zamestnanci nesmú vyuŽiť dôvernú infoľmáciu tak, že
na svoj účet, prípadne na účet tľetej osoby priamo alebo
nepľiamo predajú alebo inak naložia s finančnýrn
nástrojom, ktoľého sa takáto informácia týka. Členovia
predstavenstva' dozornej rady a manažmęnt spoločnosti
sú povinní vykonávať svoju činnost' s náležitou
odboľnou starostlivost'ou v súlade so záujmami
spoločnosti a akcionárov. Najmä sú povinní
zachovávať mlčanlivosť odôveľných informáciách
a skutočnostiach, pri rozhodovaní zohl'adniť všetky
dostupné informácie týkajúce sa pľedmetu
ľozhodovania a nesmú upľednostňovať svoje záujmy,
záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích
osôb pred záujmami spoločnosti. Členovia
predstavenstva a dozornej rady, ktoľí poľušili svoje
povinnosti pľi ýkone svojej pôsobnosti sú povinní
Spoločne a nęrozdielne nahľadit' škodu, ktorú ým
spoločnosti spôsobili.

C. Tľanspaľentnost' pľi konflikte
záujmov

spĺňa
Clenovia pľedstavenstva a dozoľnej rady informujú
orgány, ktoých sú členmi o pľípadných
podnikatel'ských, rodinných alebo iných vzt'ahoch
mimo spoločnosti, ktoľé by mohli ovplyvniť ich
ľozhodovanie v súvislosti s konkrétnou tľansakciou.
V takomto pľípade je táto osoba vylúčená
z rozhodovania súvisiaceho s konkrétnou tľansakciou.

lll. PIłINCĺľ: ÚLoHł ZÁU.lĺvlovÝcn sxupĺľ v sl'nÁvE A lłlADEľĺ spol'oČNosTi
lł:imcc spľílv1'a ľi:rĺlcnia spĺllocYllĺtstí hy nlaI uzn:ĺvitt'pľár'a zĺtujlnor'ých skupín, stirnovcné
zĺtkononr, alclrĺl 1rľostI'cĺlníctvonl zmlúr', a 1roĺl;rĺlľovat'al<tívnu spolu;rľĺicu ntcĺ!zi s;lĺlločllost'ĺrtl lt
zĺlujľlĺlr,ýnli sIiu;rinanli 1lľi l'ytr':iľaní ĺlušcvných a nateľi/tInych hoĺlnôt, ;rľacovnÝch micst a

utl ľžłtclhosti fina nčnc zĺl ľavÝch spoIĺlčností.

spĺňa/nespĺňa
spôsob splnenía
(stručný popis)

A. Rešpektovanie pľáv
záujmových skupín

spíňa
Spoločnosť dodľŽiava a rešpektuje práva záujmoých
skupín zamęstnancov v ľámci praco'ĺného ptáva,
sociálnych programov azabezpeć,enim nadštandaľdnej
zdravotnej starostlivosti. Zárov ęň rešpektuje a dodľŽiava
práva záujmových skupín v ľámci
obchodného,občianskeho prźwa akonkuľzného práva.

V neposlednom rade pri rea|izácii developeľských
projektov vyhodnocuje spoločnost' každý pľojekt
z pohl'adu celkovej uľbanizácię a taktiež ajeho vplyvu na
Životné pľostľedie'

B. Možnosti efektívnej ochrany
práv záujmových skupín

spĺňa
ochrana pľáv záujmových skupín je zabezpečená
pľíslušnými právnymi pľedpismi. V prípade porušenia
týchto práv spoločnosťou, spoločnosť je povinná
príslušnú poškodenú záuimovú skupinu v zmysle zákona
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odškodnit'

C. Účast'zamestnancov
v oľgánoch spoločnosti

nesplňa
Nakol'ko spoločnost' lĺá menej ako 50 riadnych
zamestnancov v čase vol'by členov dozoľnej ľady nemajú
zamestnanci zvoleného zástupcu Zamestnancov
v dozornej rade spoločnosti.

D. Pľávo na pľístup k
informáciám

spíňa
Spoločnost' informuje svojich akcionáľov, záujmové
skupiny a zamęstnancov o výsledkoch svojej činnosti
prostredníctvom internetovej stľánky www.mholding.sk,
na ktorej sú zverejnené všetky zákonom stanovené
inforrnácię (výročná spľáva, regulované informácie,
uznesenia a zápisnice z va|ných zhromaŽdení spoločnosti
a to historicky).

E. Kontľolné mechanizmy
záujmových skupín

spíňa
Spoločnost' nemá vývorené postupy na pľijímanie
st'aŽností zamestnancov ako aj st'aŽnosti záujmových
skupín. SťaŽnosti zamestnancov a záujmových skupín
prijíma riaditel' spoločnosti a následne oľgány spoločnosti
jednotlivé st'aŽnosti riešia opeľatívne a bezodkladne. Ten
istý mechanizmus platí aj pľi návrhoch zamęstnancov na
zlepšenie pracovných podmienok spoločnosti.

F. ochrana veľitel'ov spĺňa
ochrana veritęl'ov spoločnosti je zabezpečená v zmys|e
obchodného zákonnĺka. Infoľmácie o finančnej situácii
spoločnosti môŽu veritelia získať zvýroćnej správy a
regulovaných infoĺmácií, ktoré sú verejne dostupné na
internetovej stľánke spoločnosti a zveľejňované
v zákonnei lehote.

lV. PRlNCĺP: ZVliĺ{[,tŇovłľln lNFoRMÁClí A TRANSPARENTNoSŤ
Rámec spľávy a ľiirdcnia spoločností b5' mal 7'abezpcčit', nlry sa zvcľcjňovali včłsnĺ! a pľcsnó
infoľmácic vo všetkých poĺlstatných zálcžitostiach, týkajŕlcich sa spoločnosti, vľátanc finančnej
situílcie' výkonnosti, r'lastníctva a sprílvy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky
na zveľejňovanie

spĺňa/nespĺňa
spôsob splnenia
(slručný popís)

1. finančné a prevádzkové ýsledky spíňa
Spo|očnosť zverejňuje Íinančné a pľevádzkové
výsledky zákonom stanoveným spôsobom
a zákonom určenej lehote a to prostľedníctvom tlače
s celoštátnou pôsobnosťou a na inteľnetovej stránke
spoločnosti. Záľovęň spoločnost' predkladá finančné
a prevádzkové výsledky Náľodnej banke Slovenska,
Buľze cenných papierov a schválenú účtovnú
závierku ukladá do registra účtovných závieľok (v
čase pred zľiedením registľa účtovných závierok do
zbierky 1istín).

2. predmet podnikania (činnosti)
a šiľšie ciele

spíňa
- kúpa a tovaľu na účelyjeho predaja konečnému
spotrebitel'ovi (maloobchod) v rozsahu vol'nej
činnosti,
- kúpa tovaru na účelyjeho predaja iným
pľevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod) v ľozsahu
vol'nej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poľadcov,
- sprostredkovanie predaja, pľenájmu a kúpy
nehnutel'nosti.
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- poľadenská činnost'v oblasti obchodu a ľozsahu
vol'nej živnosti,
- poskýovanie úveľov z vlastných zdrojov
nebankovým spôsobom,

- faktoring a forfaiting.

3. štruktura zélkladného imania a
kvalifikovaná úěasť v spoločnosti
podľa osobitného predpisu 8

spíňa
Základné imanię tvorí 659 647 ks kmeňových akcií

na doručitel'a v zaknihovanej podobe, evidenciu
ktoľých vedie Centrálny depozitár cenných papierov,
a.s. v ľegistri emitenta. Akcie boli vydané postupne,
v tľoch emisiách s označením SKl 120005485'
sKl120006954, SK1120006962 aboli prijaté na
obchodovanie na regulovanom vol'nom trhu Burzy
cenných papieľov v Bratislave, a.s..

4. stratégíaodmeňovania, opis jej
štruktúry a vysvetlenie

spĺňa
Výkonné vędenie spoločnosti je odmeňované formou
zmluvnej mzdy a infoľmácie pľíjmoch členov
predstavenstva a dozomej rady sa nachádzajil
v poznámkach ročnej individuálnej účtovnej
závięrke, Dozorná rada navrhuje a schval'uje členov
predstavenstva spoločnosti ako ja ich odmeňovanie.
Pre členov pľedstavenstva bola schválená odmenaza
výkon funkcie v pľedstavenstve spoločnosti v čiastke
33l,94 EUR pre kaŽdého člena mesačne. Pľi vol'be
člęnov dozoľnej ľady na valnom zhromaždení bola
schválená męsačná odmena za výkon funkcie členom
dozoľnej rady vo výške 331'94 EUR pre kaŽdého
ělena dozornei radv'

5. informácie o členoch oľgánov
spoločnosti, pravidlá upravujúce ich
ýber, vymęnovanie a odvolanię
a informácie o ich nezávislosti 9

spíňa
Všetci členovia predstavenstva a dozoľnej rady
spoločnosti majú vysokoškolské vzdelanie
a dlhodobú pľax v ľiadiacich funkciách obchodných
a finančných spoločnostiach.
Predstavenstvo spoločnosti: V zmysle čl. 14 stanov
spoločnosti členov pľedstavenstva volí a odvoláva
dozorná rada, pľičom funkčné obdobie členov
predstavenstva je pät'ročné. Pľedstavenstvo má troch
člęnov a to : Ing. Viliam Maľoš _ predseda
pľedstavenstva, Ing. Jozęf Gmáčik - člen
predstavenstva aIng' Miľoslav Mihalus - člen
predstavenstva. Po uplynutí funkčného obdobia
členov pľedstavenstva je možné ich opätovné
zvolenie.
Dozorná rada: V zmysle čl. 15 stanov spoločnosti
dozorná rada sa skladá z troch členov, ktorých volí
a odvoláva valné zhromaŽdęnie. Clenom dozomej
rady sa stane ten kandidát, ktoľý bude ako pľvý
zvolený potrebnou väčšinou hlasov na valnom
zhromaždęni. Dozorná rada sa volí na 5 rokov a jej

opätovné zvolenie je možné. členom dozoľnej rady
môŽe bý len fyzická osoba. Náwhy na kandidátov
za členov dozoľnej rady pľedkladajú valnému
zhľomaŽdeniu akcionáľi.
Členovia dozornej ľady; Ing. Vladimíľ Rajčák -
pľedseda dozornej ľady, Ing. Radovan Strapko - člen
dozornei radv a Ing. Miloš Randák - člen dozornei

8 
$ 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

9 
$ 20 ods. 7 písm. h) Zákona
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ľady. Cinnosti výboru pre audit vykonáva dozorná
ľada vsúlade sustanovením $19a ods. 4 písm. c)
zákona ě. 43Il2oO2 Z. z. o účtovníctve. čl"n
dozornej rady Ing. Miloš Randák spíňa podmienku
odbornej praxę a nezávislosti uvedenú v $l9a ods. 2
písm' c) zäkona č). 43112002 Z. z. o učtovnictve.

6. transakcię So Spriaznenými
stranami

spíňa
Transakcie so spriaznenými osobami, inforrnácie
o ekonomických vzťahoch spoločnosti
a spľiaznených osôb sú uvádzané v poznámkach
ročnej indi viduálnej účtovnej závieĺke spol oön osti.

7' predvídatel'né ľizikové faktory spíňa
Spoločnosť je pľi svojom podnikaní vystavená
viaceľým druhom ľizík. Vo všeobecnosti sú to ľiziká,
ktoré môŽu mat'okamŽitý dopad na finančnú situáciu
spoločnosti, ako napr. zmena úrokovej sadzby alebo
rýchla zmena menového kuľzu; alebo sú to riziká,
ktoré ovply"mia finančnú situáciu spoločnosti
oneskoľene, medzi ktoľé s určitosťou patrí napľ.
vznik novej konkurencię s rovnakým predmetom
podnikania alebo napredovanie vo vývoji nových
technológií. Spoločnosť je však vystavená aj

externým ĺizikám, ktoré sú vyvolané zmęnou
podnikatel'ského prostredia, napľ. zmenou legislatívy
a tież interným rizikám, ktoré závisia od rôznych
stratégií, taktík a tiež operatívnosti rozhodovania
vedęnia spoločnosti. Pri nákupe finančných nástrojov
pľedstavenstvo spoloěnosti dôsledne sleduje ľiziko
koncentľácie jedného emitenta voěi celkovým
aktívam, pričom výška investícií na základe
interných dohôd nesmię pľekročiť I0% aktív
spoločnosti' Investíciu do cenného papiera
predstavenstvo odsúhlasí až po zhodnotení všetĘch
získaných, verejne dostupných infoľmácií aanalýz,
ktorých poskýovatel'om sú obvykle renomované
zahľaničné banky a investičné spoločnosti, alętięž.na
základe interných analýz. Tak, ako pri analyzovaní
obchodov s cennými papiermi a vyhodnocovani rizík
s nimi spojenými, pľedstavenstvo spoločnosti
postupuje rovnako obozretne aj v ostatných svojich
obchodných činnostiach. V developeľskej činnosti,
resp, iných oblastiach ťlnancovania a paľticipácie
na investičných pľojektoch si spoločnost' vybeľá
obchodného paftnera, analyzuje jeho moŽné ľiziká,
vyhodnocuje rizikovosť investičných pľojektov
z pohl'adu ich financovania, dopadu na životné
prostredie a náwatnosti finančných pľostľiedkov.

8. zéiežitosti týkajúce sa
zamęstnancov a iných záujmových
skupín

spĺňa
Zá\ęžitosti týkajúce sa zamestnancov spoločnosti
rieši pľiamo pľedstavenstvo spoločnosti na základe
poŽiadaviek zamestnancov. Spoločnosť má vo svojej
evidencii uŽ dlhšie obdobię stabilný počet svojich
zamestnancov anepľedpokladá ich prepúšťanię. Ak
si to situácia bude vyžadovať, v prípade realizovania
nových projektovje pľipľavené stav zamestnancov aj

rozšíriť. Pľiemerný poěet zamestnancov v ľoku 2016
bol 19 z toho 5 riadiaci zamestnanci. Spoločnosť
poskýuje svojim zamestnancom d'alšie vzdęlávanie
za účelom zvyšovania ich kvalifikácie a odbornej
spôsobilosti na výkon svojich funkcie a plnenia
pracovných povinností.
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10 
E 20 ods' ó písrn. Í) ab) Zákona

11 
5 20 ods' ó písrn. d) Zákona

9. stľatégia v oblasti colpoľate
govęmancę azložęnię a činnosť
oľgánov spoločnosti a údaj o torn'
kde sú tięto infonnácie zverejnenél0

spĺňa
Spoločnosť sa prihlásila ku všeobecnému zvyšovatriu
úrovne systému správy a ľiadenia spoločností
a pľijala Kódex spľávy a riadenia spoločnosti na
Slovensku, d'alej len Kódex' Vyhlásenie
o dodrŽiavaní zásad Kódexu je zverejnené na
internetovej stľánke spoločnosti www.mholding.sk
a informácie o odchýlkach od Kóclexu sĹt uvedené vo
výľočnej správe spoločnosti. Výbor pľe audit
vykonáva dozornä ĺada a výbor pre odmeňovanie
a menovanie nie je zľiadený. Z uvedeného clôvodu
spoločnost' nelrodnotĺ ich činnosť.

10. opis SyStémoV Vnútornej
kontroly a riadęnia rizík||

spĺňa
Systérn a výkon vnútornej kontroly spadá pľiamo do
kompetencie vedenia spoločnosti, pričom kaŽdý ělen
vędęnia zodpovedá za dodrŽiavanie a riadenie rizík v
rámci svojej pôsobnosti v konkľétnom odvetví
spoločnosti, t. j' v oblasti obchodovania
s investičnýrĺi nástrojmi, riadenia developeľských
pľojektov a dohl'ade nad činnost'ou spoločností
s podielovou účast'ou a spoločností s podstatným
vplyvorn' Súčasťou systélnu kontroly je
monitorovanie činnosti spoločnosti akontrola
dodľŽiavania platných zákonov a všeobecne platných
právnych pľedpisov, vnútorných preclpisov
a vnútorných

B. Úľoveň kvality infoľmácií spíňa
Vysoká kvalita štandardov účtovníctva má vplyv na
kvalitu zveľejnených fllnančných anefinančných
informácií.

C. Nezávislý audit spíňa
Nezávislý audit je vykonávaný externým audítorom'
ktorého vyberá a navrhuj na schválenie valnému
zhromaŽdeniu clozoľná ľada. Nezávislý audítoľ
spoločnosti patrí medzi ľenomované audítorské
spoločnosti Slovenskej ľepubliky aje zapisaný
v zoznaÍlę audítoľov. Ročnú individuálnu ľočnú
závięrku k 31rl2.201'6 overuje audítorská spoločnost'
TPA AUDIT' s ľ.o.' Bĺatislava , číslo dekrétu
Slovenskej komoľy audítorov č. 304.
V stanovisku audĺtora k ĺrčtovnej závięĺkę
spoločrrosti k31l.I2.Ż016 sa konštatuje, Že írčtovná
závieĺka vo všetkých významných súvislostiach
poskýuje pravdivý a verný obľaz finančnej situácie
spoločnosti.

D. Zodpovednost' aud ítora
akcionárom

spíňa
Nezávislý audítoľ spoločnosti vydáva každoľočne pre
akcionárov spoločnosti spľávu nezávislého audítora,
v ktoľej vyjadruje stanovisko k účtovnej závierke na
základe vykonaného auditu' Audit vykonáva
v súladę s Medzináľodnýrni audítorskými
štandaľdami. Podl'a týchto štandarclov dodľŽiava
etické poŽiadavky' plánuje a vykonáva audit tak' aby
získal primeľané uistenie, Že účtovná závieľka
neobsahuie významné nesprávnosti.

E. Prístup akcionáľov
a záujmových skupín k
infoľmáciám v ľovnakom čase a
ľozsahu

spíňa
Prístup akcionárov a záu1mových skupĺn
k informáciám v rovnakom čase a rozsahu je
zabezpeč,ený prostľedníctvom internetovej stľánky
spoločnosti kdę sĹr zverejnené všetky zákonorn
stanovené infoľmácię (výľočná správa, finančné
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$ 20 ods. 6 písm. b) a Í) a $ 20 ods. 7 písm' i) Zákona
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správy, zápisnice z valného zbromaždenia' pozvánky
na valné zhromażdenie a pod.).

F. Nezávislé analýzy a
poľadenstvo

spĺňa
V prípade potreby, najmä pri rozsiahlych
obchodných a finančnę náročných tľansakciách si
spoločnosť dáva vypracovať nezávislé analýzy
azároveřl využiva poradenstvo nezávislých
spoločností. Týmto spôsobom spoločnosť
predchádza možnému vzniku konfliktu záujmov,
ktoré bv mohlo ovplvvniť rozhodovanie.

V. PRl NC l l): ZOD|'OVE DNOST oIłG A N()V SPOLOC NOST !

llrĺmcc spľávy a ľiaĺlcnia s;rĺlIočnĺlstí lly mal zalrczpcčit'stľntcgiclĺć vcĺ!cnic spolĺlčnosti, efcIĺtívnc
lnĺlnitoľĺll'anic lnanažmcntu Zo stľany ĺlrgĺlnor' s;rolotYnosti a zotlpovcĺlnost'oľgílnor' spoIĺlčnosti voči
spoIĺlčnosti a a lĺcionĺĺ ľonl.

spĺňa/nespĺňa (stručný popís)

A. Konanie členov oľgánov na
základeúplných infoľmácií
v záujme spoločnosti a akcionáľov

spĺňa
Povinnosť členov orgánov spoločnosti konať
s náležitou staľostlivosťou v súlade so záujmami
spoločnosti ajej akcionáľov vyplýva pľiamo
z obchodného zákonníka $ l94' {) 200 a tľestného
ztlkona .ťł 237 ' Členovia predstavenstva
spoločnosti a dozomej ľady konajú v dobrej viere
a s nálęŽitou odbornou staľostlivosťou a ich
povinnosťou je zaobstarať si a zohl'adnit' všetky
dostupné informácie týkajúce sa pľedmetu
podnikania. Zároveň členom orgánov spoločnosti
povinnosť l oj ality zakazuje uprednostňovat' svoj e

záujmy, záljmy len niektorých akcionáľov alebo
tretích osôb pred záu.imami spoločnosti.

B. Poctivé zaobchádzanie členov
oľgánov s akcionáľmĺ

spĺňa
Clenovia orgánov spoločnosti po prevzati svojich
funkcií vykonávajú svoje povinnosti nestrannę
pre všetkých akcionárov. Spoločnosť poskýuje
všetkým akcionáľom rovnakým spôsobom úplné
a pravdivé infoľmácie pľostľedníctvom
internetovei stránky www.mholdin.sk.

C. Uplatňovanie etických
štandardov

spĺňa
Spoločnosť prijala Kódex spľávy riadenia
spoločnosti na Slovensku, kto4ý upravuje vzťahy
vo vnútri spoloěnosti ajej vzťahy sokolím.
I napľiek tomu, Že spoločnosť nemá prijatý
vlastný etický kódex členovia spoločnosti pri
výkone svojej pôsobnosti uplatňujrĺ všeobecné
etické štandardy ako neuprednostňovanie svojich
záujmov, záujmov niektoých akcionárov alebo
tľetích osôb pre záujmami spoločnosti' Svoju
činnosť vykonávajú v súlade s platnou
legislatívou, stanovami spoločnosti ainteľnými
predpismi.

D. Zabezpeč,enie kl'účových fun kcĺí:
lz

Jędnou z kl'účových funkcií oľgánov spoločnosti



a.s. 2

l. majetková a ekonomická stratégía splňa je usmerňovanie a revidovanie stratégii
spoločnosti, plánov jej aktivít, pľístup spoločnosti
k ľizikám a pod. KaŽdý člen vędenia spoločnosti
zodpovedá za dodržiavanie a ľiadenie rizik
v rámci svojej pôsobnosti v konkrétnom odvetví
činnosti spoločnosti.

2. monitorovanie efektívnosti správy a
riadęnia

spÍňa
Monitoring efektívnosti správy a riadenia
spoločnosti oľgány spoločnosti vyhodnocujú
pľiebežne počas ľoka, minimálne raz roćne,
a následne prijímajú prípadné opatľenia na
zlępšenie svoiei činnosti.

3. personálna politika týkajúca sa
vyššieho manažmentu

spíňa
V záujme zabezpečeĺia efektivity monitoľingu
dozornej rady má dozorná ľada v zmysle stanov
spoločnosti právo vol'by a odvolania členov
predstavenstva. Tým je zabezpećené jej
pruŽnejšie reagovanie na pochybenie členov
pľedstavenstva a potrebv spoločnosti.

4. odmęňovanie v súladę s
dlhodobýrni záujmami spoločnostia
akcionáľov

spíňa
odmeňovanie členov orgánov a vedęnia
spoločnosti je v súlade s dlhodobými záujmami
spoločnosti a akcionáľov' Výkonné vedenie
spoločnosti je odmeňované formou zmluvnej
mzdy a informácię príjmoch člęnov
predstavenstva a dozornej ľady sa nachádzajú,
v poznámkach ročnej individuálnej účtovnej
závierke. Dozorná rada navľhuje a schval'uje
členov pľedstavęnstva spoločnosti ako aj ich
odmeňovanie. Pre členov predstavenstva bola
schválená odmena za výkon funkcie
v predstavenstve spoločnosti v čiastke 33I,94
EUR pľe každého člena mesačne. Pri vol'be
členov dozornej ľady na valnom zhromaždení
bola schválená mesačná odmęna za rýkon
funkcie člęnom dozornej rady vo ýške 33l'94
EUR pre kaŽdého člena dozornej rady.

5. transpaľentnosť procesu lnęnovania
a vol'by členov oľgánov

spĺňa
Dozorntł ľada spoločnosti je volená valným
zhromaždęĺim anávrhy na kandidátov za člęnov
dozornej rady pľedkladajú valnému
zhľomaŽdeniu akcionári. Členov pľedstavenstva

následne volí a odvoláva dozorná rada
spoločnosti,

6, monitorovanię a riadęrue
potenciálnychkonfliktov záujmov
členov orgánov a manažmentu

spíňa
Dozorná rada na svojich pravide|ných
zasadnutiach vykonáva vnútoľnú kontrolu
finančného výkazníctva a vyrrŽívanie majetku
spoloěnosti s cięl'om ochránit' spoločnosť pred

nevhodnými transakciami' Členovia
predstavenstva a dozornej rady sa pravidelne
schádzajú na samostatných prípadne spoločných
zasadnutiach , na ktoľých prerokúvajú všetky
činnosti spoločnosti a prípadné názorové rozdiely
na riešenie pracovných otázok medzi nimi.
Prípadné znęužilię právomoci členov spoločnosti
je zabezpečené okľem iného tak' že vo všetĘch
veciach zaväzu1űcich spoločnosť sú oprárłrení
podpisovať všetci členovia, pričom podpisovanie
za spoločnosť sa vykonáva tak, že k výlačenému
alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj
podpis naimene'i dvaia členovia pľedstavenstva.
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7. zabezpeěenie integrity systému
účtovníctva, vrátane nęzávislého
auditu a systému ľiadęnia rizika

spíňa
Na zabezpeěenie integľity systému účtovníctva,
vrátane nęzávislého auditu dohliada dozorná
rada, ktoľá plní v spoločnosti úlohu výboru pľe
audit v súlade s ustanovením $19a ods. 4 písm. c)
ztlkona č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve. Clen
dozornej rady Ing. Miloš Randák spĺňa
podmienku odbornej pľaxe a nezávislosti
uvedenú v $19a ods. 2 písm. c) zákona č.

43112002 Z. z. o'Úćtovnictve.

8. dohl'ad nad zverejňovaním
infonnácií a komunikáciou s okolírn

spíňa
Dohl'ad nad zverejňovaním informácií v zmysle
platnej legislatívy a komunikáciu s okolím
vykonávajú členovia pľedstavenstva'

9. pľávomoc ľozhodnúť o Vydaní
akcií alebo Spätnom odkripení akcií

spíňa
V zmysle stanov spoločnosti pľávomoc o vydaní
akcií alebo spätnom odkúpení akcií spadá do
výhradnej právomoci valného zhľomaŽdenia.

l0' iné právomoci štatutámeho
orgánu

spĺňa
Právomoci predstavenstva spoločnosti sú
vymedzené obchodnými zákonníkom
a stanovami spoločnosti č,l. l4.2.

E. objektívnost' a nezávislost'
oľgánov spoločnosti

1. nezávislosť členov dozornej
rady

spĺňa
Dozomá rada spoločnosti je volená valným
zhľomaŽdením a návľhy na kandidátov za členov
dozornej rady predkladajú valnému
zhľomaŽdeniu akcionári. členom dozornej ľady
môŽe bý len fyzická osoba, ktorá zároveň nie je
ělenom predstavenstva spoločnosti' prokuristom
alebo osobou oprávnenou podl'a zápisu
v obchodnom registri konať v mene spoločnosti,

2. ponímanie nezávislosti spíňa
Clenovia dozoľnej rady splňajú podmienku
nęzávislosti a to: v posledných 5 ľokoch nęboli
členom manažmęntu spoločnosti; neboli
v posledných 3 ľokoch zamestnancom
spoločnosti; neboli v posledných 3 ľokoch
externým audítorom, paľtneľom pĺípadne
zamestnancov audítorskej spoločnosti
vykonávajúcej audit spoločnosti; nemajú blízky
rodinný vzťah s členom manaŽmentu spoločnosti.

3. informovanie o nęzávislosti
členov orgánov

spĺňa
Ćlenovia dozornej ľady sú povinní infoľmovat'
valné zhromaždenię a predstavenstvo
spoločnosti, pľed svojim zvolením ako aj počas
pôsobení vo svojej funkcii o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' ich
nezávislosť.

4. existencia, z|ož'enie a činnosť
výborov13

13 
$ 20 ods. ó písm. f Zákona
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a) Vjboľ pre menovanÍe nespíňa
Spoločnosť nemá zriadený výbor pľe tnenovanie
a členov pľedstavenstva volí a odvoláva dozotná
ľada' Na návľh akcionárov sú valnýrn
zhromaždením volení a odvolávarrí členovia
dozornei ľady.

b) Vjboľ pre odmeňovaníe nespíňa
Spoločnosť nemá zriadený výbor pre
odmeňovanie pričom výkonné vedenie
spoločnosti je odmeňované formou zm|uvnej
mzdy a infoľmácie príjmoch člęnov
predstavenstva a dozoľnej rady sa nachádzaj(s,

v poznámkach ľočnej individuálnej účtovnej
ztwiqke. Dozorná rada navrhuje a schval'uje
odrnęňovanie členov predstavęnstva za výkon ich
funkcie a následne valné zhromaždenie schval'uje
odmeňovanie členov dozornej rady za výkon ich
funkcie.

c) Vjlbor pre audít nesplňa
Spoločnosť nemá zriadený výboľ pľe audit a
činnosti ýboru pre audit vykonáva samotná
dozorná rada v súlade s ustanovením $19a ods. 4
písm. c) zźlkona č)' 43112002 Z. z. o účtovníctve'
Člen dozornej ľady Ing. Miloš Randák spĺňa
podmienku odboľnej pľaxe a nezávislosti
uvedenú v $19a ods. 2 písm. c) zákona č.
43112002 Z. z. o Űötovníctve.

5. kvalifikácia a skúsenosti člęnov
orgánov spoločnosti a funkcię v iných
spoločnostiach

spíňa
Všetci členovia oľgánov spoločnosti majú
vysokoškolské vzdelanie' dlhodobú prax
a skúsenosti v ľiadiacich funkciách, sú schopní
nezávisle posudzovať otázky stratégie, výkonu,
zdrojov a noľiem konania a pľijímať
kvalifikované rozhodnutia. Členovia oľgánov
spoločnosti pôsobia aj na iných ľiadiacich
poziciách spoločností s podielovou tičast'ou
Majetkového holdingu, a.s.. Záľoveň všetci
členovia orgánov spoločnosti rozširujú svoje
vędomosti s novými právnymi pľedpismi
a meniacimi sa obchodnými ľizikami.

F. Pľávo členov orgánov na prístup
k presným' ľelevantným a
včasným infoľmáciám

spĺňa
Všetci členovia orgánov majú zabezpeč,ený
pľístup k presným, relevantným a včasný pľístup
k infoľmáciám potrebných na plnenie ich
povinností. Pľístup k infoľmáciám dozoľnej ľady
je zabezpečený prítomnost'ou jedného člena
dozornej ľady na zasadnutiach členov
predstavenstva azároveř'l kl'účový manaŽment
spoločnosti predstavuje pľedstavenstvo
spoločnosti.
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Infoľmácie podl'a $34 ods. 2 zźlkona o buľze v spojení s20 ods. 7
zátkona o účtovníctve

Štruktúra zókladného imania

Ztkladné imanie tvorí 659 647 ks kmeňových akcií na doručitel'a v zaknihovanej

podobe, evidenciu ktoých vedie Centrálny depozitáľ cenných papierov, a's' v registľi

emitenta' Akcie boli vydané postupne, vtroch emisiách soznačením SK1120005485,

SKl120006954, SKl120006962 a boli prijaté na obchodovanie na regulovanom volhom trhu

Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Prevodite lhos t' cenných papierov

Prevoditelhosť akcií nie je niěím obmedzená.

Kvalifrkovanó účasť na základnom imąní

Kvaliťrkovanú účasť na zák|adnom imaní spoločnosti Majetkoý Holding, a's' má

Prvá slovenská investiěná skupina a.s', ktoľá vlastní k3l.12.2016 - 73,55yo akcií spoločnosti.

V dôsledku vyšky majetkovej úěasti má moŽnosť uplatňovania vplyvu na riadení spoločnosti

poľovnatelhého s ęlyvom zodpovedajúcim tomuto podielu (d'alej len,,výzĺamný vplyv").

Podiel účastí Majetkového Holdingu' a.s' na iných spoloěnostiach je uvedený

v poznámkach k účtovnej závierke na strane 10'

o s o b itné próv a ko ntľo l}l

Żiađenz majitelbv cenných papierov nemá osobitné práva kontroly

o b me dze nie hl asov ac íc h pľ óv

Hlasovacie préxa akcionárov nie sú niěím obmędzené.

Dohod)l medzi majiteľmi cenných papierov

oľgánom spoloěnosti nie sú zntlme Žiadne dohody medzi majitel'mi cenných

papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditelhosti ceĺľrých papierov a

obmedzeniam hlasovacích práv.
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Vvmenovanie a odyolanie členov štątutárrylch orgónov

Členov pľedstavenstva volí a odvoláva dozomá rada a urěuje aj predsedu

pľedstavenstva. Zmena stanov je vpôsobnosti valného zhromażdenia ana jej schválenie je

potľebná dvojtretinová väěšina hlasov prítomných akcionárov.

Vydávanie ąkcií alebo ich sodtný odkup

Rozhodnutie o vydaní akcií alebo spätnom odkupení akcií spadá do právomoci

schválenia valného zhromaždęnia.

P ľóv omo c i š t atutórne ho or qánu

Rozhodnutia pľedstavenstva si vyŽadujú schválenie dozomou radou.

Ide o nasledovné rozhodnutia:

- menovanie a odvolanie riaditel'a spoloěnosti, odmeňovanie a uľčenie rozsahu jeho

právomocí,

- nákup nehnutelhých vecí, priprava aręalizácia investiěnej ěinnosti spoloěnosti,

- zallożenie majetku spoloěnosti, prevzatie ručitel'ského záväz|ol, pristupenie kztwäzl<lĺ a

o prevzatie cudzichzétväzkov v akejkol'vek forme,

- ziadenię dcérskych spoloěností,

- schválenie kapitálovej úěasti v iných spoločnostiach,

- udel'ovanie generálnej plnej moci riaditel'ovi, ěi tretím osobám,

- uzafuáranie mandátnej zmluvy s členmi oľgánov spoloěnosti.

Rozhodnutie o vydaní akcií alebo spätnom odkripení akcií nie je v právomoci

predstavenstva,

Dohod}l medzi spoločnosťou ą členmi orgónov

Spoloěnosť nemá uzavreté Žiadne đohody męďzi Spoločnosťou a ělenmi jej orgánov

alebo zamestnancamí, podl'a ktoých by sa im mala poskyĺrúť nélhľada, ak sa ich funkcia

alebo pracovný pomeľ skončí vzđanim sa funkcie, výpoveďou zo strany zamęstnanca, ich

odvolaním, výpoved'ou zo stľany zamęstĺávatęl'abez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia

alebo pracovný pomer mal skoněiť v dôsledku ponuky naptevzatie.
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Význąmné dohod)l

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktoých je zmluvnou stranou

a ktoré nadobúdajú úěinnosť, menia sa alebo ktoých platnosť končí v dôsledku zmeny jej

zmeny kontrolných pomerov' ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou naprevzatie.

Finančná situácĺa

Finaněná situácia spoloěnosti je dobľá. Hotovosť je predovšetkým na bežných

bankových úětoch alebo na úěte u obchodníka s cennými papiermi a snati sa vyhnúť

nákladom plynúcim so záporných úrokových sadzieb. Časť pľostriedkov je umiestnená vo

vyššie úroěených dlhopisoch, ktoré majú nižšiu mieru likvidity' Aj v tomto prípade výnosy

dlhopisov dosiahli vel'mi nízkę úrovne' V prípade potreby prostriedkov na projektové

financovanie, je spoločnosť flęxibilná s uvolhením likvidiĘ na nové investičné pľojekty. Časť

pľostriedkov sa používa na nákup krátkodobých finaněných zmeniek overených partnerov,

ktoń zabezpečujú spoloěnosti vyššie zhodnotenie volhej likvidiý. Yýznamná časť volhých

prostriedkov je v|ožená u obchodníka s cennými papiermi vo forme kolateľálu pre

obchodovanie a časť tięž, v akciových pozicitrch s orientáciou na dividendové ýnosy' Tieto

prostriedky sú disponibilné, slúžia iba ako pohotovostná ręzęwa pri investíciách v prípade

zýimaých investiěných príležitostí na finaněných tľhoch. Naďalej však spoločnosť má

dostatočnú mieru likvidity aktiv zainvestovaných vo ťrnančných nástrojoch a hotovosti na

bankových úětoch. Je schopná plynule zabezpeěovať aW svoje ztxäzky. Neviaznu na nej

žiadne ťarchy a ztnázkové bľemená bánk alebo iných finančných inštitucií.
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Vyhlásenie zodpovedných osôb

Vyhlásenĺe pľedstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, a.s.

Ing. Viliam Maľoš, predseda pľedstavenstva, Ing' Jozef Gľnáčik, člen

pľedstavenstva a Ing. Miroslav Mihalus, člen pľedstavenstva týmto vyhlasujeme, že podl'a

našich najlepších znalostí účtovná závierka vypľacovaná' k3ll2.20l6 je v súlade

s príslušnými ustanoveniami zárkona č). 43112002 Z. z. o účtovníctve a zákona ć,. 429lŻo02

Z. z. o burze cenných papieľov v znení neskoľších predpisov a

poskytuje

pravdĺvý a veľný obrazaktív, pasív, finančnej sĺtuácie a hospodáľskeho výsledku

akcĺovej spoločnostiM aj e t k o v ý H o l d i n g'a.s. .

Súčasne prehlasujeme, źe nie sme povinní zostavovať účtovnú závierku podl'a

IFRS. Spoločnosť ako materský podnik dcérskych spoločností nezostavujeme

konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodu, že vplyv týchto podnikov je v súlade s $22

ods. 12 zákona o účtovníctve nižší ako významný.

V Bľatislave dňa 26.apríla20l7

Za Majetkový Holding, a.s.

oE' Viliam Maľoš
pľedstavenstva

sL-ĺ-r--\

Gľnáčik ng. Miľoslav Mihalus
člen predstavenstvavenstva
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Spáva dozoľnej rady

Dozoľná ľada spoločnosti pracovala v ľoku 20l6 v z|oźenÍ Ing. Vladimíľ Rajčák, Ing.

Radovan Strapko a Ing. Miloš Randák, dohliadala na výkon pôsobnosti pľedstavenstva a na

uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti' Pľedstavenstvo pracovalo na základe

polročných plánov činnosti. ZasadnutÍ pľedstavenstva sa zúčastňoval uľčený člen dozoľnej

rady. Dozorná rada v ľámci svojej kontľolnej činnosti nezistila nedostatky vo výkone

pľedstavenstva spoločnosti .

Dozoľná rada vykonala kontľolu, ktoľou zistila, že ríčtovné záznamy sú riadne vedené

v srílade všeobecnými právnymi pľedpismi. Následne pľeskúmala ľočnú účtovnú závierku

spoločnosti za ľok 2016, ktorou zistila, źe űćtovná závierka za rok 2016 oveľená a doloŽená

správou audítoľa TPA AUDIT, s.r.o.,licencia SKAU ć.304 vyjadruje objektívne vo všetkých

významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k31' decembľu 2016, výsledky jej

hospodáľenia a peńaŽné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom

o účtovníctve. Dozorná rada posúdila návrh pľedstavenstva na ľozdelenie zisku za rok 2016

a návľh na výplatu dividend, ktoľé sú v súlade pľíslušnými pľávnymi predpismi.

dozoľnej ľady
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