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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre akcionára, dozornú radu a predstavenstvo akciovej spoločnosti
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.  Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. 
(„Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 
sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 
a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“).   

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 
423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej 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 získali, 
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie 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 nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 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 dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Spoločnosti.

Zodpovednosť audítorskej spoločnosti za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 
existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú 
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 



V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné 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 zahŕňať tajnú 
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej 
kontroly.

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

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom.

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná 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 spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

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

S osobami 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje 
na iné informácie vo výročnej správe. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu 
účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 

Zvážili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
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Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali 
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo 
výročnej správe, ktorú sme obdŕžali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Bratislava, 29. Apríla 2020

VGD SLOVAKIA s. r. o. Zodpovedný audítor
Moskovská 13 Bart Waterloos
811 08 Bratislava Licencia SKAU č. 1029
Obchodný register, zložka 74698/B
Licencia SKAU č. 269
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Príhovor generálneho riaditeľa spoločnosti

Vážení spoločníci, klienti a obchodní partneri!

Vedenie spoločnosti predkladá historicky prvé výsledky spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS
od jej vzniku. 

Prvý rok bol z pohľadu spoločnosti kľúčový z dvoch dôvodov. Prvým bolo splnenie všetkých 
podmienok regulátora (NBS), ktoré sú nevyhnutné pre začatie poskytovania investičných 
služieb svojím klientom. Druhým bolo spustenie predaja, príprava procesov, investičných 
stratégií, zaškolenie sprostredkovateľov aj reálny predaj. S radosťou deklarujeme, že sa nám 
oba ciele podarilo úspešne naplniť.

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS dosiahla za prvý rok svojej činnosti plánovanú stratu.
Strata súvisí primárne s nákladmi na založenie a rozbehom spoločnosti. Zároveň s nízkym
priemerným objemom majetku pod správou, z ktorého sa generujú tržby spoločnosti za 
riadenie portfólií klientov, čo je vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť reálne poskytovala 
investičné služby len posledný kvartál, prirodzené. Už k 31.12.2019 však investovaný 
majetok pod správou dosiahol hodnotu 34 837 115 eur, čo dáva veľmi slušnú perspektívu 
spoločnosti do budúcnosti.

Pokiaľ ide o vývoj vo vnútri spoločnosti, spoločnosť absolvovala rozvoj vo všetkých svojich 
oblastiach – zaškolenie obchodnej siete, rozvoj marketingových stratégií, rozvoj 
informačných systémov a rozvoj nadväzných back-office procesov.

Na záver vedenie spoločnosti vyjadruje svoje poďakovanie všetkým sprostredkovateľom, 
ktorí nám prejavili dôveru, ako aj zamestnancom spoločnosti, ktorí preukázali svoju 
angažovanosť, bez ktorej by tieto výsledky neboli možné.

Ing. Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti
V Bratislave, 29.4.2019
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1. Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Juraj Juras – predseda
Ing. Bohuslav Benedek – podpredseda
Ing. Maroš Ovčarik - člen

Dozorná rada spoločnosti:
Ján Müller
Marcel Kohút
Ing. Peter Matovič

Valné zhromaždenie

Compliance

Predstavenstvo

CEO

Obchod Dealing Back Office

Deputy CEO

Dozorná rada

2. Profil spoločnosti

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS začala pôsobiť na slovenskom investičnom trhu v 
roku 2019 so silným profesionálnym zázemím finančných odborníkov sesterskej 
spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Ambíciou spoločnosti je osloviť všetkých, ktorí chcú zhodnotiť svoje úspory lepšie ako 
doteraz — prostredníctvom akciových a dlhopisových ETF fondov. Spoločnosť preto 
ponúka globálne diverzifikované investičné stratégie zložené z ETF fondov.

Pod prísnym dohľadom Národnej banky Slovenska sa tak spoločnosť zameriava na 
tvorbu zaujímavých investičných riešení pre klientov, spravovanie portfólií a dlhodobý 
servis poskytovaný našimi odborníkmi.

Za spoločnosťou stojí tím renomovaných expertov, ktorí prinášajú tie najatraktívnejšie 
investičné riešenia s ohľadom na individuálne možnosti a požiadavky každého klienta a 
to všetko s pomocou najmodernejších technológií.

Spoločnosť poskytuje svoje služby výlučne na území Slovenskej republiky.
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Výška základného imania a štruktúra spoločníkov

Základné imanie
Výška základného imania k 31.12.2019 530 000 EUR

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2019

Spoločník
podiel na základnom 
imaní v EUR

podiel na 
základnom imaní 
v %

PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s. 530.000 100
Spolu 530.000 100

Zmeny spoločníkov

V roku 2019 nenastali zmeny v štruktúre spoločníkov.
Spoločnosť zároveň neeviduje žiadne vydané a nesplatené cenné papiere.
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3. Dosiahnuté  výsledky v roku 2019

Vybrané ukazovatele za rok 2019

v EUR k 31.12.2019

Výnosy z odplát a provízií 2 831 364

v tom :

z investičných služieb 2 831 364

z vedľajších investičných služieb 0

- ostatné 0

v EUR k 31.12.2019

Aktíva celkom 608 409

v tom :

Peňažné prostriedky a ekvivalenty 
peňažných prostriedkov 333 841

Pohľadávky voči klientom 268 632

z poskytnutých investičných služieb, 
vedľajších služieb a investičných činností 268 632

v EUR k 31.12.2019

Pasíva celkom 608 409

v tom :

- vlastné imanie 542 500

- záväzky 286 452

v EUR k 31.12.2019

Vlastné imanie 321 957

v tom :

- základné imanie 530 000

- fondy tvorené po zisku po zdanení 12 500

- HV  minulých rokov 0

HV aktuálneho roka pred zdanením (219 647)

- HV aktuálneho roka (220 543)

Pozn.: nie sú uvedené údaje za porovnávacie obdobie z toho dôvodu, že rok 2019 bol pre 
spoločnosť prvým rokom jej činnosti. Spoločnosť nezostavuje konsolidované účtovné 
závierky. 
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4. Dosiahnuté  výsledky v roku 2019

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 03.08.2018 a zapísaná do 
obchodného registra dňa 11.05.2019. 

Spoločnosť poskytuje nižšie uvedené investičné služby a vedľajšie služby na základe udelenia 
licencie od Národnej banky Slovenska zo dňa 17.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 30.04.2019

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje celkom majetok klientov v objeme 43 801 468 eur. Z toho 
bolo 34 837 115 eur investovaných v investičných portfóliách klientov a 8 964 353 eur boli 
peňažné prostriedky klientov. Síce spoločnosť začala poskytovať svoje produkty klientom 
v 08/2019, prvé dva mesiace boli skôr v znamení školenia sprostredkovateľov a postupného 
zoznamovania sa s našimi službami. Reálny celoplošný predaj sa začal až v 09/2019, kedy už 
spoločnosť poskytovala všetky typy investičných zmlúv - jednorazové investovanie, 
pravidelné investovanie aj dlhodobé investičné sporenie (DIS). Odvtedy dosiahol priemerný 
mesačný nárast objemu majetku pod správou 11,6 mil. eur.

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje celkom 839 sprostredkovateľov, ktorí s klientmi podpísali 
aspoň jednu zmluvu. 322 sprostredkovateľov už podpísalo viac ako 10 zmlúv a 369 
sprostredkovateľov podpísalo 3 a menej zmlúv. Tam vidíme značný potenciál budúceho 
rastu, v aktivizovaní nových, aj menej aktívnych sprostredkovateľov.

Na rok 2020 má už spoločnosť naplánované ziskové hospodárenie.

Obchodné výsledky za rok 2019 – grafické znázornenie

Vývoj počtu zmlúv po mesiacoch:
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Portfólio produkcie podľa počtu zmlúv:

Portfólio produkcie podľa objemu majetku pod správou:

Rozdelenie stratégií podľa typu zmlúv:

Dlhodobé investičné sporenie  (Konzervatívna 0%, Vyvážená 18%, Dynamická 82%)
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Pravidelné investovanie (Konzervatívna 8%, Vyvážená 32%, Dynamická 60%)

Jednorazové investovanie (Konzervatívna 29%, Vyvážená 36%, Dynamická 35%)

Ukazovateľ 2019 (v Eur)

Počet zmlúv 7 470 ks
Cieľové sumy 
pravidelných investícií 250 936 998
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Finančné ukazovatele:

Ukazovateľ 2019 (v %)

Rentabilita aktív
-                          36,25 

Rentabilita nákladov
-                             7,27 

Rentabilita vlastného kapitálu
-                         68,50 

Rentabilita celkového kapitálu
-                         36,25 

Celková zadlženosť
                         47,08 

5. Riziká a neistoty

Spoločnosť uplatňuje v zmysle vnútorných predpisov nasledovne postupy: Pri riadení rizík sa 
Spoločnosť snaží o  kvantifikáciu rizika súvisiaceho z danej obchodnej transakcie, nových 
pozícií a operačnej činnosti pričom využíva súhrnné charakteristiky, ktoré sú definované ako 
miery rizika. Pre rôzne účely a typy rizík sú vhodné rôzne druhy charakteristík.  

Pre konkrétnu podobu miery rizika sa využívajú pravdepodobnostné modely, ktorých 
konkrétna podoba je stanovená na základe štatistických odhadov vychádzajúcich z 
historických dát. Na základe štatistického pravdepodobnostného odhadu sa určí štatistický
odhad žiadanej miery rizika, ktorý tvorí finálny výstup celého merania. 

Postup je zhrnutý nasledovne:  

Uvedené postupy sú konzultované, analyzované a stanovené CEO a DCEO v súčinnosti s 
predstavenstvom Spoločnosti, alebo v spolupráci s iným subjektom, ktorý profesionálne vie 
identifikovať a kvalitatívne definovať potenciálne miery rizika súvisiace s činnosťou 
Spoločnosti a ktorého Spoločnosť považuje za profesionálnu a dôveryhodnú osobu pre takéto 
oceňovanie potenciálnych rizík. 

Proces riadenia operačných rizík je možné stručne znázorniť nasledujúcim spôsobom: 

Proces riadenia operačných rizík začína fázou prevencie a nielen fázou Identifikácie rizík, ako 
by sa na prvý pohľad zdalo logickejšie. Možno je presnejší pojem „automatická prevencia“. 
Dôvodom je obsah toho pojmu, pretože základnými kameňmi prevencie sú: - Dôsledné 
oddeľovanie nezlučiteľných funkcií, - Kvalitná metodika, - Funkčné informačné systémy, -
Školenia zamestnancov, - Kontrolná činnosť

Spoločnosť v sledovanom období nevykonávala na vlastný účet žiadne obchodne operácie 
spojene s trhovým rizikom.



11

6.  Environmentálne zameranie

Spoločnosť svojou činnosťou nevytvára ekologické záťaže a ekologické riziko.

7.  Zamestnanosť 

Spoločnosť ku koncu roka 2019 zamestnávala 4 zamestnancov. Okrem toho mala spoločnosť 
3 členov predstavenstva a 3 členov dozornej rady. 

8. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 stratu, ktorá bude preúčtovaná na neuhradenú stratu 
minulých období.

Daňová povinnosť za rok 2019 dosiahla výšku 895,63 eur.

9. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v tejto oblasti nevyvíja žiadne aktivity.

10. Informácia o nadobudnutí vlastných obchodných podielov

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.

11. Prehľad o prijatých úveroch a získaných subvenciách z verejných zdrojoch

Spoločnosť nečerpala žiadne úvery, ani subvencie z verejných zdrojov.
Zároveň neprijala ani nevystavila žiadne záruky.

12.Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

13. Strategické zámery rozvoja spoločnosti v roku 2020

Spoločnosť plánuje do svojho portfólia postupne pridávať ďalšie investičné produkty. Plánuje 
napríklad svojim klientom ponúkať vybrané „single“ cenné papiere formou prijatia 
a postúpenia pokynov. Prípadne dopĺňať produktovú radu o nové investičné stratégie.

Existujúcim klientom plánuje spoločnosť skvalitňovať webové rozhrania formou neustáleho 
zvyšovania informačnej hodnoty poskytovaných informácii, ako aj dopĺňania nových
funkcionalít.

Spoločnosť plánuje v spolupráci so svojim jediným partnerom v oblasti distribúcie, 
spoločnosťou Partners Group SK, investovať aj do nových technológií a umožniť tak 
sprostredkovateľom uzatvárať investičné zmluvy aj na diaľku.


