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IAD Investments

ROK 2020 SKONČILA 
NAŠA SPOLOČNOSŤ  
S ČISTÝM VÝSLEDKOM 
HOSPODÁRENIA  
VO VÝŠKE 4 462 783 €
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1 • PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Vážení akcionári a obchodní partneri,

rok 2020 bol plný ťažko predvídateľných situácií a koncoročné výnosy investorov odrážali hlavne reakcie portfólio mana-

žérov na prudké prepady v marci 2020. Kto si zachoval chladnú hlavu, nezľakol sa a nezačal vypredávať aktíva v portfóliu 

pod tlakom emócií, ktoré každým v takomto čase lomcujú, získal veľkú výhodu oproti tým, ktorí predávali na dne. Aj vďaka 

skúseným portfólio manažérom môžeme považovať rok 2020 medzi tie úspešnejšie, čoho príkladom je aj výkonnosť po-

dielového fondu Growth Opportunities, ktorý uzavrel rok 2020 s nárastom 22,59 %. Najpodstatnejšími faktormi rastu boli 

najmä spolupráca s existujúcimi predajnými kanálmi, ale aj priaznivá ekonomická situácia retailových investorov.

Vďaka výbornej spolupráci s predajnými kanálmi a aj vďaka realizovaným marketingovým aktivitám na podporu predaja 

presiahli celkové predaje podielových listov našich podielových fondov v roku 2020 sumu 128 mil. EUR. Neustále vyhľa-

dávanie investičných príležitostí a ani situácia s pandémiou koronavírusu nezabránila našej spoločnosti zrealizovať tran-

sakciu roka a to akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. D48 je ďalším cenným aktívom, ktoré 

geograficky diverzifikuje realitné portfólio a Prvý realitný fond ňou vstúpil na najviac likvidný trh nehnuteľností v Európe. 

Korunový realitný fond získal za rok 2020 ocenenie Top Fond Slovakia 2020 v kategórii Fond s najlepším výnosom a rizikom 

v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií. 

Rok 2020 skončila naša spoločnosť s čistým výsledkom hospodárenia vo výške 4 462 783 EUR. 

Chcem poďakovať všetkým našim klientom za prejavenú dôveru v spoločnosť a v jej produkty, našim obchodným partne-

rom za vynikajúcu spoluprácu pri predaji produktov a propagácii spoločnosti IAD Investments, akcionárom za podporu 

a aktívnu účasť pri skvalitňovaní a modernizovaní našej spoločnosti, jej produktov a služieb. Srdečné poďakovanie patrí 

všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú chod dennej prevádzky priamo v sídle spoločnosti alebo z domu formou ho-

meoffice a spoločne tak udržiavame vysokú kvalitu našich produktov a služieb.

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva
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2 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI 

2007 
Akvizícia OTP Asset Management, správ. spol., a.s. 

znamenala okrem rozšírenia ponuky fondov aj  

rozšírenie distribúcie prostredníctvom pobočiek banky 

OTP Banka Slovensko, a.s. 

2008
Zmenil sa názov spoločnosti na IAD Investments, správ. 

spol., a.s. (ďalej len „IAD“). Vznikol nový  

podielový fond Zaistený – IAD depozitné konto.

2009
Akvizícia slovinskej spoločnosti KD Investments  

správ. spol., a.s. rozšírila ponuku IAD o dva nové fondy 

– KD Prosperita, KD RUSSIA.

2010 
Začiatok distribúcie Prvého realitného fondu 

v Českej republike.

2011
20. výročie založenia spoločnosti IAD Investments,

správ. spol., a. s. Na slovenský a český trh boli

uvedené nové sporiace programy. Ponuka fondov bola

rozšírená o fondy akvizovanej spoločnosti

ALLIANZ Asset Management, správ. spol., a.s.

- Bond Dynamic, Fond krátkodobých investícií, Growth

Opportunities, Protected Equity 1, Protected Equity 2.

2012
Podielové fondy získali tri prestížne ocenenia. V súťaži 

Zlatá minca 2012 získali 1.miesto Prvý realitný fond 

v kategórii Realitné fondy a Zaistený – IAD depozitné 

konto v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých 

investícií. 2. miesto v kategórii Dlhopisové fondy získal 

Bond Dynamic. Na základe údajov týždenníka TREND, 

publikovaných v júni 2012, spoločnosť obsadila druhú 

priečku v kategórii domácich správcovských spoločností za 

čistý predaj podielových fondov. Podielový fond Protected 

Equity 1 obsadil 2. miesto v súťaži Top Fond Slovakia 

2012 v kategórii Fond s najlepším pomerom výkonnosti 

a rizika a najpredávanejším podielovým fondom v kategórii 

Dlhopisové fondy sa stal Bond Dynamic. 

1991
Poľnobanka, a.s. založila správcovskú spoločnosť  

s pôvodným názvom AGROINVEST investičná a.s.

2000
Dlhopisový fond 1.PF Slnko sa zmenil 

z uzatvoreného na otvorený podielový fond.

2001
Finančný holding Pro Partners kúpil od Poľnobanky, a.s. 

100-percentný podiel správcovskej spoločnosti

AGROINVEST investičná a.s.

2002
Na základe novej stratégie bol zmenený pôvodný názov 

AGROINVEST, správ. spol., a.s. na Investičná a Dôchod-

ková, správ. spol., a.s.

2003
Spoločnosť uviedla na trh 2 nové podielové fondy:  

Optimal (prvý zmiešaný podielový fond) a Kapital (prvý 

akciový podielový fond).

2004
Spoločnosť zmenila sídlo a presťahovala sa do  

nových priestorov na ulici Malý trh 2/A v Bratislave 

a ako jediná zo správcovských spoločností  

pôsobiacich na slovenskom trhu založila spolu 

s inými akcionármi dôchodkovú správcovskú  

spoločnosť Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.

2005
Úrad pre finančný trh rozšíril licenciu spoločnosti 

o povolenie na riadenie portfólia klientov, poradenskú

činnosť, úschovu a správu podielových listov. K 31. 12.

sa v súvislosti so zlúčením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.

a ING, d.s.s., a.s. stala Investičná a Dôchodková, správ.

spol., a.s. akcionárom zlúčenej spoločnosti ING, d.s.s., a.s.

2006
Koncom roka spoločnosť získala licenciu na správu Prvého 

realitného fondu – historicky prvého slovenského 

fondu zameraného na investície do realít.
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2013
Do portfólia Prvého realitného fondu pribudla prvá 

zahraničná nehnuteľnosť – logistický park v Ostrave 

v Českej republike. IAD Investments získala povolenie NBS 

na vytvorenie prvého špeciálneho fondu kvalifikovaných 

investorov IAD Energy Fund. V ankete Zlatá minca 2013 

získali 1. miesta podielové fondy Prvý realitný fond 

a Zaistený – IAD depozitné konto a 2. miesto získal 

dlhopisový podielový fond 1.PF Slnko.

2014
IAD Investments prevzala správu šiestich podielových 

fondov a sporiace programy od Alico Funds Central 

Europe. Do portfólia Prvého realitného fondu pribudla 

ďalšia zahraničná nehnuteľnosť – administratívna 

budova River Garden I. v Prahe. Podielové fondy opäť získali 

niekoľko ocenení v rôznych súťažiach finančných produktov.

2015
Predstavenie mobilnej aplikácie, vďaka ktorej užívatelia 

môžu zistiť aktuálny stav ich majetku, prezrieť si grafy 

zhodnotenia investícií a históriu transakcií v podielových 

fondoch – spravovaných spoločnosťou IAD Investments. 

Prvý realitný fond si obhájil prvenstvo v ankete 

Zlatá minca v kategórii Realitné fondy a podielový fond 

Zaistený – IAD depozitné konto sa umiestnil na 2.mieste 

v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií.

2016
IAD Investments oslávila 25. výročie svojho založenia. 

Do portfólia Prvého realitného fondu pribudli dve 

významné nehnuteľnosti OC Laugaricio v Trenčíne 

a budova Twin City A na Mlynských Nivách v Bratislave.

2017
V januári 2017 medzi podielové fondy pribudol nový 

špeciálny podielový fond nehnuteľností - Korunový 

realitný fond, ktorý umožňuje našim podielnikom 

investovať v českých korunách. Podielové fondy získali 

prestížne ocenenia v súťaži finančných produktov  

– Fincentrum & FORBES Investícia roka 2017.

Fond EURO Cash dlhopisový sa umiestnil na 1.mieste

v kategórii Dlhopisový fond a zároveň sa stal Investíciou

roka 2017. Fondy Kapital a Optimal sa zlúčili do fondu

Growth Opportunities a fond KD Prosperita sa zlúčil

do fondu KD RUSSIA.

2018
Portfólio Prvého realitného fondu sa rozšírilo o novú 

administratívnu budovu STEINERKA Business Center 

v Bratislave a o logistický park South Base v blízkosti 

Budapešti. Z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej 

investičnej politiky bol zlúčený podielový fond EURO Cash 

dlhopisový do podielového fondu EURO Bond a podielový 

fond Bond Dynamic bol zlúčený do podielového 

fondu 1.PF Slnko. Ocenenia TOP Fond Slovakia 2018 

získali tri fondy v kategóriách, kde Slovenská asociácia 

správcovských spoločností hodnotila najlepší výnos  

v pomere k riziku, pričom ako najlepšie fondy vo svojich 

kategóriách boli hodnotené Prvý realitný fond, Zaistený 

- IAD depozitné konto a KD RUSSIA.

2019
Do ponuky produktov pribudol nový sporiaci program 

IAD SPORENIE. IAD Investments presiahla v mesiaci 

november magickú prvú miliardu € v správe aktív.  

Prvý realitný fond opäť získal prestížne ocenenie  

TOP FOND SLOVAKIA 2019 a bol vyhodnotený  

a ocenený na 1. mieste vo dvoch kategóriách.

2020
Ani situácia s pandémiou koronavírusu nezabránila 

IAD Investments zrealizovať transakciu roka. Prvý 

realitný fond nadobudol 15. 4. 2020 do svojho portfólia 

nehnuteľností administratívnu budovu D48 vo Varšave.

Korunový realitný fond získal za rok 2020 ocenenie 

Top Fond Slovakia 2020 v kategórii Fond s najlepším 

výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy 

alternatívnych investícií. 
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3 • FONDY V SPRÁVE SPOLOČNOSTI

ISIN NÁZOV
SKRÁTENÁ  
VERZIA NÁZVU

SKR KATEGÓRIA
INVESTIČNÁ  
STRATÉGIA

SK3110000690
1. PF Slnko, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a.s.

1. PF Slnko SLN dlhopisový fond Konzervatívna

SK3210000012
CE Bond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

CE Bond CB dlhopisový fond Vyvážená

SK3110000641
Český konzervativní, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Český konzervativní CK dlhopisový fond Konzervatívna

SK3110000633
EURO Bond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

EURO Bond EB dlhopisový fond Konzervatívna

SK3210000020
Global Index, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Global Index GI akciový fond Dynamická

SK3110000617
Growth Opportunities, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Growth Opportunities GO zmiešaný fond Vyvážená

SK3110000625
IAD Energy Fund, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Energy Fund EF
špeciálny fond profesionálnych 
investorov

Vyvážená

SK3110000708
KD RUSSIA, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

KD RUSSIA RUS zmiešaný fond Dynamická

SK3110000658
Korunový realitný fond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Korunový realitný fond KRF špeciálny fond nehnuteľností Vyvážená

SK3210000038
Optimal Balanced, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Optimal Balanced OB zmiešaný fond Vyvážená

SK3110000666
Protected Equity 1, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Protected Equity 1 PE1 iný podielový fond Vyvážená

SK3110000674
Protected Equity 2, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Protected Equity 2 PE2 iný podielový fond Vyvážená

SK3110000682
Prvý realitný fond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Prvý realitný fond PRF
špeciálny fond  
nehnuteľností

Vyvážená

SK3110000716
Zaistený IAD - depozitné konto, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Zaistený - IAD  
depozitné konto

ZDK fond krátkodobých investícií Konzervatívna
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4 • POĎAKOVANIE PARTNEROM A DISTRIBÚTOROM

5 • OCENENIA FONDOV V ROKU 2020

V  roku 2020 pokračovala spolupráca s  finančnými agentmi na kapitálovom trhu, prostredníctvom ktorých  

na zmluvnom základe spoločnosť IAD Investments distribuuje svoje podielové fondy. 

Významnými distribučnými partnermi našich podielových fondov v Slovenskej republike v roku 2020 boli nasle-

dovné spoločnosti (zoradené v abecednom poradí) Brokeria, a.s., ČSOB OTP Banka, Finportal, a.s., PROFI+, a.s., 

PROSIGHT Slovensko a.s., SOPHISTIC Pro finance, a.s., Swiss Life Select Slovensko a.s., UNIVERSAL maklérsky dom 

a.s., ZFP akadémia, a.s.

V oblasti predaja podielových fondov prostredníctvom poistných produktov pokračovala spolupráca so spoloč-

nosťami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, NN Životná poisťovňa, a.s. a s poisťovňou MetLife 

Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Všetkým obchodným partnerom ďakujeme za efektívnu a úspešnú spoluprácu.

Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2020

Pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa dňa 24. februára 2021 

uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2020. 

Ocenenie Top Fond Slovakia sa každoročne udeľuje fondom podľa objemu predaja a podľa kombinácie výkonnosti a rizi-

kovo váženej výkonnosti v šiestich kategóriách tried aktív fondov. Ocenenie Top Fond Slovakia získal náš podielový fond 

Korunový realitný fond v kategórii Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy alterna-

tívnych investícií.
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PREHĽAD OCENENÍ FONDOV IAD INVESTMENTS

Protected Equity 1
2013 2011

1. PF Slnko

Growth 

Opportunities

KD RUSSIA

Zaistený – IAD 

depozitné konto

Global Index

2016

Prvý realitný fond

Korunový 

realitný fond
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6 • INFORMÁCIE O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM 
VÝVOJI SPOLOČNOSTI 

7 • MARKETINGOVÁ A KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA 

Celkový majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol k 31. 12. 2020 hodnotu 

10,21 miliardy Eur, čo predstavovalo nárast o 6,34% (v absolútnej hodnote o 609,3 mil. EUR) oproti koncu roka 2019. Najväčší 

objem majetku až 44% bol zainvestovaný v zmiešaných fondoch, nasledovali fondy realitné (18%), akciové (17%) a dlhopisové 

(16%). Naopak minimálny záujem pretrvával o fondy peňažné a fondy alternatívnych investícií.

Široký konsenzus je momentálne nastavený tak, že akcie majú najhoršie za sebou a v roku 2021 nás bude čakať iba pokraču-

júci rast, avšak história nám dáva veľa príkladov, keď najväčšie sklamania na akciových trhoch prišli po obdobiach keď si všetci 

mysleli, že akcie môžu smerovať iba nahor. 

S príchodom vakcíny sa očakáva, že koronavírus bude čoskoro potlačený a v priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká návrat 

do bežného života. Avšak vakcinácia celej populácie môže trvať relatívne dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo a akékoľvek prie-

ťahy môžu negatívne vplývať na súčasné očakávania budúcich ziskov a následne aj cien, ktoré investori budú ochotní platiť za 

tieto nižšie zisky. 

Ekonomické škody a ich následky je v súčasnosti veľmi ťažké predpovedať.

V strednodobom a dlhodobom horizonte však zostávame optimistickí a predpokladáme návrat do predkrízového normálu.

Komunikačná stratégia IAD Investments bola aj v roku 2020 zameraná predovšetkým na podporu finančných sprostred-

kovateľov a priame oslovenie klientov. 

Vybrané podielové fondy ako aj významné udalosti spoločnosti boli zviditeľňované najmä formou komunikácie a propa-

gácie v online médiách a boli podporené tlačenými propagačnými materiálmi v distribučných kanáloch. 

Propagácia spoločnosti IAD Investments a jej produktov, tlačové správy a odborné tematicky zamerané články boli zve-

rejnené v celoslovensky distribuovaných tlačových periodikách a na spravodajských internetových portáloch.

Pre klientov je každý pracovný deň k dispozícii klientske centrum IAD Investments, pričom počas Vládou SR nariadených 

proti-pandemických opatrení bolo klientske centrum pre osobné návštevy zatvorené od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

a k dispozícii boli pracovníci klientskeho centra online a telefonicky.
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8 • VÝKONNOSŤ FONDOV K 31. 12. 2020

NÁZOV FONDU MENA
VÝKONNOSŤ FONDU

ZA ROK 2020

KONZERVATÍVNE FONDY

1. PF Slnko EUR 1,86%

Český konzervativní EUR -2,28%

EURO Bond EUR 1,02%

Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,56%

VYVÁŽENÉ FONDY

CE Bond EUR -2,07%

Growth Opportunities EUR 22,59%

Optimal Balanced EUR -10,91%

Prvý realitný fond EUR 3,13%

Protected Equity 1 EUR 1,29%

Protected Equity 2 EUR 0,76%

IAD Energy Fund EUR 6,78%

Korunový realitný fond CZK 3,82%

DYNAMICKÉ FONDY

Global Index EUR 3,87%

KD RUSSIA EUR -16,73%

Hlavným meradlom úspešnosti podielových fondov pre väčšinu klientov je ukazovateľ ich výkonnosti. Najvyššiu výkon-

nosť z konzervatívnych fondov v roku 2020 zaznamenal fond 1. PF Slnko, z vyvážených fondov fondy Growth Opportunities  

a z dynamických fondov Global Index.

Zdroj: IAD Investments
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9 • HOSPODÁRENIE FONDOV
Spoločnosť IAD Investments v roku 2020 spravovala spolu 14 otvorených podielových fondov. 

Suma vydaných a vyplatených podielových listov v EUR v roku 2020

NÁZOV FONDU SUMA VYDANÝCH
PODIELOV

SUMA  
VYPLATENÝCH

PODIELOV
ČISTÉ PREDAJE MENA

1. PF Slnko 1 275 162 - 795 333 479 829 EUR

CE Bond 621 215 - 663 259 - 42 044 EUR

Český konzervativní 710 013 - 1 187 363 -477 350 EUR

EURO Bond 3 044 796 - 1 293 154 1 751 642 EUR

Global Index 8 459 314 - 7 474 113 985 201 EUR

Growth Opportunities 502 333 - 492 848 9 485 EUR

IAD Energy Fund 588 659 - 221 480 367 179 EUR

Korunový realitný fond 592 913 - 776 029 -183 116 EUR

KD RUSSIA 272 639 - 911 810 -639 171 EUR

Optimal Balanced 2 139 577 - 475 556 1 664 021 EUR

Protected Equity 1 1 070 - 99 971 EUR

Protected Equity 2 1 278 - 398 880 EUR

Prvý realitný fond 69 678 217 - 52 582 519 17 095 698 EUR

Zaistený  
– IAD depozitné konto

39 359 608 - 36 246 726 3 112 882 EUR

Spolu 127 246 794 -103 120 687 24 126 107 EUR

Zdroj: IAD Investments
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Čistá hodnota majetku vo fondoch 

NÁZOV FONDU K 31. 12. 2020 K 31. 12. 2019 ROČNÝ NÁRAST/
POKLES MENA

1. PF Slnko 13 770 519 13 032 291 738 228 EUR

CE Bond 9 652 547 9 899 702 -247 155 EUR

Český konzervativní 8 805 565 9 517 525 -711 960 EUR

EURO Bond 18 427 765 16 488 466 1 939 299 EUR

Global Index 123 488 815 117 329 589 6 159 226 EUR

Growth Opportunities 28 865 382 23 446 483 5 418 899 EUR

IAD Energy Fund 4 354 437 3 719 090 635 347 EUR

Korunový realitný fond 2 918 886 3 104 893 -186 007 EUR

KD RUSSIA 3 545 379 4 967 858 -1 422 479 EUR

Optimal Balanced 17 103 791 17 153 939 -50 148 EUR

Protected Equity 1 1 878 595 1 853 770 24 825 EUR

Protected Equity 2 1 839 150 1 824 405 14 745 EUR

Prvý realitný fond 266 306 908 241 624 226 24 682 682 EUR

Zaistený 
– IAD depozitné konto

17 241 240 14 042 488 3 198 752 EUR

Spolu 518 198 979 478 004 725 40 194 254 EUR

10 • INDIVIDUÁLNA SPRÁVA AKTÍV
Celkový objem majetku v individuálnej správe aktív k 31. 12. 2020 predstavoval 41,66 mil. EUR. Majetok klientov tvorili dlhopi-

sy (57,53 %), zmenky (18,61 %), podiely v podielových fondoch a peňažné prostriedky na účte (23,83 %) a zostatok tvorili akcie, 

ETF, indexové certifikáty.

Priemerný hrubý výnos (výnos pred odpočítaním poplatkov správcu) pri vyvážených stratégiách dosiahol 5,29 % p. a. a pri 

konzervatívnych 5,24 % p. a.

Zdroj: IAD Investments
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MAJETOK 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Peniaze a peňažné ekvivalenty 1 979 013 408 492

Finančné nástroje vykazované v RH cez výsledok hospodárenia 175 950 174 978

Finančný majetok v umorovanej hodnote

• Pohľadávky 1 324 404 1 287 465

• Poskytnuté úvery 4 609 024 5 731 417

Investície v dcérskych spoločnostiach a spoločných podnikoch 2 478 997 2 405 821

Dlhodobý hmotný majetok 343 424 527 131

Dlhodobý nehmotný majetok 193 789 240 274

Odložená daňová pohľadávka a ostatné dane 69 997 69 641

Ostatný majetok 50 027 31 227

Majetok spolu 11 224 625 10 876 446

ZÁVÄZKY

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 1 310 312 1 358 818

Záväzok z leasingu 238 793 394 350

Daňové záväzky a ostatné dane 448 500 498 924

Rezervy 88 219 71 260

Záväzky spolu 2 085 824 2 323 352

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie 2 058 400 2 058 400

Emisné ážio 365 133 365 133

Zákonný rezervný fond 411 696 411 696

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 840 789 1 340 131

Zisk/strata bežného účtovného obdobia po zdanení 4 462 783 4 377 734

Vlastné imanie spolu 9 138 801 8 553 094

Záväzky a vlastné imanie spolu 11 224 625 10 876 446

11.1 • Výkaz finančnej pozície
11 • HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 
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11.2 • Výkaz komplexného výsledku

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 216 922 188 936

Náklady na úroky a obdobné náklady -5 981 -8 823

Čisté výnosy z úrokov 210 941 180 113

Výnosy z poplatkov a provízií 11 886 525 11 565 569

Náklady na poplatky a provízie -5 472 050 -5 420 421

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 6 414 475 6 145 148

Čistý zisk (strata) z obchodovania 971 1 110

Podiel na zisku dcérskych spoločností a spoločných podnikov 1 656 793 1 830 386

Ostatné výnosy 337 526 200 244

Ostatné náklady -202 514 -147 131

Všeobecné prevádzkové náklady -2 776 190 -2 730 908

Odpisy -324 166 -317 278

Výsledok hospodárenia pred rezervami a zdanením 5 317 836 5 161 684

Rezervy -88 219 -71 260

Výsledok hospodárenia pred zdanením 5 229 617 5 090 424

Daň z príjmov -766 834 -712 690

Výsledok hospodárenie po zdanení 4 462 783 4 377 734

Zmeny s vplyvom na komplexný výsledok 0 0

Komplexný výsledok 4 462 783 4 377 734

Informácie o finančnej situácii IAD Investments a výsled-

ku jej hospodárenia sú obsiahnuté v účtovnej závierke za 

rok 2020, ktorej úplná verzia je súčasťou tejto Výročnej 

správy. IAD Investments sa nachádza v stave vyhovujú-

com zákonu a právnym predpisom, neeviduje a neoča-

káva žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola 

vystavená.

IAD Investments nemá negatívny vplyv na životné pros-

tredie. IAD Investments nemá významný vplyv 

na zamestnanosť v regióne.
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IAD Investments spravovala spolu 14 podielových fondov a spolupracovala s 36 spoločnosťami v SR.

Správcovská spoločnosť dosiahla v roku 2020 zisk po zdanení 4 463 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2019 o 1,94%. Cel-

kové výnosy dosiahli výšku 14 099 tis. EUR, pričom rozhodujúci podiel patril výnosom za správu podielových fondov. 

Celkové náklady boli výške 9 636 tis. EUR. Hlavnú časť nákladov tvorili poplatky na sprostredkovanie predaja podielových 

fondov. Čistá hodnota majetku vo fondoch narástla o 40 196 tis. EUR.

11.3 • Informácie o vývoji spoločnosti

2020 2019 MEDZIROČNÁ ZMENA

Celkové výnosy v tis. EUR 14 099 13 786 313

Zisk po zdanení v tis. EUR 4 463 4 378 85

Rentabilita vlastného kapitálu ROE (%) 31,65 31,76 —

11.4 • Rozdelenie zisku spoločnosti a fondov
O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 2020 vo výške 4 462 783 EUR rozhodne valné 

zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

• Výplata dividend akcionárom v pomere určenom 

stanovami Spoločnosti.

• Zisk podielového fondu 1. PF Slnko za rok 2020  

vo výške 258 398 EUR bude preúčtovaný na účet  

511 – Podielové listy. 

• Zisk podielového fondu Prvý realitný fond za rok 2020 

vo výške 7 586 983 EUR bude preúčtovaný na účet 

511 – Podielové listy. 

• Zisk podielového fondu Zaistený – IAD depozitné 

konto za rok 2020 vo výške 85 870 EUR bude 

preúčtovaný na účet 511 – Podielové listy. 

• Strata podielového fondu KD RUSSIA za rok 2020  

vo výške 783 308 EUR bude preúčtovaná na účet 

511 – Podielové listy. 

• Zisk podielového fondu Growth Opportunities za rok 

2020 vo výške 5 409 415 EUR bude preúčtovaný na 

účet 511 – Podielové listy.

• Zisk podielového fondu Protected Equity 1 za rok 2020 

vo výške 23 854 EUR bude preúčtovaný na účet  

511 – Podielové listy.

• Zisk podielového fondu Protected Equity 2 za rok 

2020 vo výške 13 865 EUR bude preúčtovaný na účet 

511 – Podielové listy. 

• Zisk podielového fondu IAD Energy Fund za rok 2020 

vo výške 268 167 EUR bude preúčtovaný na účet 

511 – Podielové listy. 

• Strata podielového fondu CE Bond za rok 2020  

vo výške 205 110 EUR bude preúčtovaná na účet 

511 – Podielové listy. 

• Strata podielového fondu Český konzervativní za rok 

2020 vo výške 234 609 EUR bude preúčtovaná na 

účet 511 – Podielové listy.

• Zisk podielového fondu EURO Bond za rok 2020  

vo výške 187 656 EUR bude preúčtovaný na účet 

511 – Podielové listy.
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12.1 • Základné identifikačné údaje

12 • ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 
IAD Investments, správ. spol., a. s. je správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. 

o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) a predmetom jej činnosti je 

vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov a spravovanie alterna-

tívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov; riadenie portfólia finančných nástrojov; 

investičné poradenstvo; úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných pa-

pierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, 

najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek; prijatie a postúpenie pokynov týkajúce sa jedného alebo 

viacerých finančných nástrojov.

Predmet podnikania

Vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov a spravovanie alternatívnych 

investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť

2 058 400 EUR

2 058 400 EUR

akcie zaknihované

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

Slovenská republika

18. 10. 1991

17 330 254

2020838193

SK2020838193

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 182/B

Obchodné meno:

Právna forma:

Základné imanie:

Rozsah splatenia:

Druh a podoba CP:

Sídlo: 

Dátum vzniku:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaná:

• Zisk podielového fondu Global Index za rok 2020  

vo výške 5 174 025 EUR bude preúčtovaný na účet 

511 – Podielové listy. 

• Strata podielového fondu Optimal Balanced za rok 

2020 vo výške 1 714 169 EUR bude preúčtovaná na 

účet 511 – Podielové listy. 

• Strata podielového fondu Korunový realitný fond  

za rok 2020 vo výške 2 891 EUR bude preúčtovaná na 

účet 511 – Podielové listy. 
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12.2 • Právne nástupníctvo, akvizície 

12.3 • Členstvá v profesijných združeniach 

2014 – bola na IAD Investments zo spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

IČO 35 803 525, prevedená správa podielových fondov a následne aj riadených portfólií.

2012 – bola na IAD Investments zo spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, 

IČO: 36 785 989, prevedená správa podielových fondov a následne aj riadených portfólií. Na základe predchádzajúceho súhlasu 

NBS rozhodnutie č. ODT-13088-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2011 sa spoločnosť Allianz Asset Manage-

ment, správ. spol., a.s. dňa 30. 12. 2011 zlúčila s IAD Investments.

2009  – bola na IAD Investments zo spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s., Laurinská 3, 811 03 Bratislava, IČO 

35 918 381 – prevedená správa podielových fondov. Na základe predchádzajúceho súhlasu NBS rozhodnutie č. OPK-15280-

1/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2009 sa spoločnosť KD Investments, správ. spol., a.s. dňa 27. 11. 2009 

zlúčila s IAD Investments

2007 – bola na IAD Investments zo spoločnosti OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Tallerova 10, 811 02 Bratisla-

va, IČO 35916699 prevedená správa podielových fondov. Na základe predchádzajúceho súhlasu NBS rozhodnutie č. OPK-

914/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 05. 2007 sa spoločnosť OTP Asset Management, správ. spol., a.s. 

dňa 4. 6. 2007 zlúčila s IAD Investments.

Vysokú úroveň profesionality práce IAD Investments potvrdzuje aj jej členstvo v profesijných 

a ekonomických združeniach:

SASS AKAT ČRAOCP

IAD Investments je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia s nasledovnými spoločnosťami:

Slovenská a sociácia  

správcovských spoločností,  

od roku 2001.

Asociace pro kapitálový  

trh České republiky,  

od roku 2009.

Asociácia obchodníkov 

s cennými papiermi,  

od roku 2020.

Ďalšie služby

• riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 

a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších pred-

pisov (ďalej „zákon o cenných papieroch“),

• investičné poradenstvo,

• úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahra-

ničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných 

prostriedkov a finančných zábezpek,

• prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) 

zákona o cenných papieroch.
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12.4 • Povolenia a licencie

2017
Rozhodnutie ČNB č. j. 2017/029978/CNB/570 o porovnateľ-

nosti podielového fondu so špeciálnym podielovým fon-

dom pre Korunový realitný fond, Korunový realitný fond 

bol zapísaný do Zoznamu zahraničných investičných fon-

dov, ktoré môžu byť verejne ponúkané v Českej republike 

(od 18. 3. 2017). 

2014
Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných 

fondov a  zahraničných alternatívnych investičných fon-

dov (a poskytovanie ďalších služieb – prijatie a postúpe-

nie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finanč-

ných nástrojov) – rozhodnutie NBS č. ODT-14356/2013-2.

IAD Investments vykonala zosúladenie ponuky podielo-

vých listov podielového fondu Prvý realitný fond v Českej 

republike v zmysle ich platnej právnej úpravy tak, že jej 

bolo udelené rozhodnutie ČNB č. j. 2014/2741/570 o po-

rovnateľnosti tohto podielového fondu so špeciálnym po-

dielovým fondom a podielový fond Prvý realitný fond bol 

zapísaný do Zoznamu zahraničných investičných fondov, 

ktoré môžu byť verejne ponúkané v ČR (od 11. 7. 2014).

Povolenie na vedenie samostatnej evidencie zaknihova-

ných podielových listov podielových fondov – rozhodnu-

tie NBS č. ODT-8945/2014-4.

2009
Rozhodnutie ČNB o  udelení povolenia k  verejnej ponuke 

cenných papierov podielového fondu Prvý realitný fond, 

pridelenie identifikačného čísla zahraničnému subjektu 

kolektívneho investovania.

2005
Rozhodnutie ÚFT č. GRUFT-148/2005/KISS – Rozhodnutie – 

zmena povolenia GRUFT-099/2005/KISS, doplnenie povo-

lenia IAD Investments o riadenie portfólia a poradenstvo.

Rozhodnutie ÚFT č. GRUFT-099/2005/KISS – zmena povo-

lenia č. UFT-004/2000/KISS, doplnenie povolenia o pora-

denstvo a úschovu a správu podielových listov.

2001
Povolenie ÚFT č. UFT-004/2000/KISS na činnosť správcov-

skej spoločnosti na základe zákona č. 385/1999 Zb. o ko-

lektívnom investovaní (pozn. prelicencovanie spoločnosti).

1992
Povolenie MF SR na činnosť správcovskej spoločnosti na 

základe zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnos-

tiach a investičných fondoch.

IAD Investments je držiteľom povolení na špecifické druhy finančných činností:
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Ing. Róbert Bartek 
Predseda dozornej rady

Ing. Vanda Vránska 
Člen dozornej rady

Ing. Miroslav Vester, CSc.
Člen dozornej rady

PREDCHÁDZAJÚCE PÔSOBENIE

• Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. 

• CONSULTA, hospodárske personálne poradenstvo, spol. s r.o. 

• VÚB Invest Holding, a.s.

• VÚB Invest, i.s. a.s.

Predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Bencz

PREDCHÁDZAJÚCE PÔSOBENIE

• UNIQA, a.s.

• Nationale – Nederlanden poisťovňa a.s.

Peter Lukáč, MBA
Člen predstavenstva

PREDCHÁDZAJÚCE PÔSOBENIE

• Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

• Slovnaft, a.s.

Člen predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek

12.5 • Orgány spoločnosti – Predstavenstvo

Dozorná rada
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12.6 • Organizačná a riadiaca štruktúra spoločnosti

K 31. 12. 2020 mala Spoločnosť 43 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci vykonávali funkciu členov 

predstavenstva. Počet vedúcich zamestnancov bol 8.

ODDELENIE RIADENIA  
INVESTÍCIÍ

PORADENSTVO  
V OBLASTI FIN. NÁSTROJOV

ODDELENIE PRIVÁTNE 
BANKOVNÍCTVO

(Individuálna správa)
frontoffice, backoffice, obchod

OCHRANA FINANČNÝCH  
NÁSTROJOV A PEŇAŽNÝCH  

PROSTRIEDKOV
(klienti – investičné služby)

ODDELENIE  
RIADENIA RIZÍK

ODDELENIE DODRŽIAVANIA

(compliance)

ODBORNÝ GARANT

(viazaní finanční agenti)
AML OFFICER

ODDELENIE  
VNÚTORNEJ KONTROLY

SPRÁVA DOKUMENTÁCIE

ODDELENIE KLIENTOV
frontoffice, backoffice

ODDELENIE RIADENIA 
INVESTÍCIÍ – BACKOFFICE

FUNKCIA RIADENIA  
REKLAMÁCIÍ A SŤAŽNOSTÍ

SEKRETARIÁT

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

A PUBLIC RELATIONS

ÚČTOVNÉ A FINANČNÉ
ODDELENIE
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DOZORNÁ RADA
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(vrcholový manažment)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

VÝKONNÝ RIADITEĽ 
Personálna evidencia

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

ODDELENIE IT
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12.7 • Povolenia na vytvorenie fondov

IAD Investments spravovala ku koncu roka 2020 štrnásť podielových fondov.

NÁZOV DÁTUM ČÍSLO POVOLENIA NBS ISIN

1. PF Slnko, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

24. 03. 1993 UFT-004/2000/KISS SK3110000690

Prvý realitný fond, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

20. 11. 2006 UDK-056/2006/KISS SK3110000682

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

01. 02. 2008 OPK-2301/2007 SK3110000716

KD RUSSIA, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

20. 01. 2006 GRUFT136/2005/KISS
SK3110000708

12. 11. 2009 OPK-15277-22009

Growth Opportunities, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

05. 11. 2007 OPK/1578/2007-PLP
SK3110000617

14. 12. 2011 ODT-12649-2/2011

Protected Equity 1, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

17. 12. 2007 OPK-1575/2007-PLP
SK3110000666

14. 12. 2011 ODT-12649-4/2011

Protected Equity 2, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

31. 03. 2009 OPK-16717-1/2008
SK3110000674

14. 12. 2011 ODT-12649-5/2011

IAD Energy Fund, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

27. 06. 2013 ODT – 2500/2013-1 SK3110000625

EURO Bond, o.p.f., 
IAD Investments, správ. spol., a. s.

16. 02. 2001 UFT001/2000/KISS
SK3110000633

29. 10. 2014 ODT-9113-3/2014-1

Český konzervativní, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

09. 11. 2007 OPK-710/2007-PLP
SK3110000641

29. 10. 2014 ODT-9113-5/2014-1

CE Bond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

31. 03. 2004 GRUFT022/2003/KSPF
SK3210000012

29. 10. 2014 ODT-9113-1/2014-1

Global Index, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

14. 02. 2001 UFT001/2000/KISS
SK3210000020

29. 10. 2014 ODT-9113-2/2014-1

Optimal Balanced, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s.

25. 04. 2006 UDK-010/2006/KISS
SK3210000038

29. 10. 2014 ODT-9113-6/2014-1

Korunový realitný fond, o.p.f.,  
IAD Investments, správ. spol., a. s. 

17. 01. 2017 ODT-9906/2016-3 SK3110000658

VZNIK FONDU PREVOD SPRÁVY ČÍSLO NA VYTVORENIE FONDU ČÍSLO NA PREVOD SPRÁVY
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12.8 • Informácie o politike odmeňovania

Informácie o výkonnostných kritériách použitých na meranie výkonu a o úprave rizika:

Zásady odmeňovania spoločnosti sú vypracované v  súla-

de so zákonom o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z. 

z. v  znení neskorších predpisov a  európskou legislatívou 

(v tomto texte ďalej len „zákon“), schvaľuje ich predstaven-

stvo a dozorná rada IAD Investments. 

Zásady odmeňovania sú v  súlade s  riadnym a  účinným 

riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k pri-

jímaniu rizika, ktoré nie je v  súlade s  rizikovými profilmi 

a štatútmi spravovaných podielových fondov. Zásady od-

meňovania sú v  súlade s  obchodnou stratégiou, cieľmi, 

hodnotami a  záujmami IAD Investments a  podielových 

fondov, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú aj opat-

renia na zabránenie konfliktu záujmov. Dozorná rada IAD 

Investments pravidelne preskúmava všeobecné princí-

py zásad odmeňovania a  zodpovedá za ich uplatňovanie 

a aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad 

odmeňovania v  IAD Investments. IAD Investments je po-

vinná uplatňovať zásady odmeňovania u určených zamest-

nancov (uvedených v zákone, resp. spĺňajúcich podmienky 

uvedené v zákone). 

Zásady odmeňovania sú osobitným spôsobom motivácie 

určených zamestnancov prostredníctvom pohyblivých zlo-

žiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané 

na výsledky hodnotenia výkonnosti určených zamestnan-

cov. Zamestnanci zodpovední za funkciu dodržiavania, funk-

ciu riadenia rizík, funkciu vnútornej kontroly sú odmeňova-

ní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez 

ohľadu na výkonnosť činností spoločnosti, ktoré kontrolujú. 

Odmena zamestnancov má tzv. pevnú zložku (tvorí ju 

mzda zamestnanca) a  pohyblivú zložku. Zásady odme-

ňovania IAD Investments sa vzťahujú na pohyblivé zložky 

odmeňovania určených zamestnancov, ktorých výška a po-

skytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti, 

resp. na plnenie cieľov súvisiacich s  výkonom funkcií za-

mestnancov. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady 

vykonáva valné zhromaždenie IAD Investments, hodnote-

nie výkonnosti člena predstavenstva a výkonného riaditeľa 

vykonáva dozorná rada IAD Investments, hodnotenie vý-

konnosti ostatných určených zamestnancov vykonáva vý-

konný riaditeľ IAD Investments.

Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti urče-

ného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Ob-

dobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnan-

cov, teda tzv. akruálnym obdobím je rok, t.j. 12 mesiacov. 

Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, 

a  to v  poslednom mesiaci akruálneho obdobia, alebo ak 

použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť 

v poslednom mesiaci akruálneho obdobia, tak po akruál-

nom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné 

vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových 

povinností a  úloh, schopností, pracovného a  sociálneho 

správania zamestnanca a  obsahuje kvantitatívne a/alebo 

kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), 

ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z cel-

kového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného za-

mestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2020 preskú-

mala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti 

a uplatňovanie, schválila aktualizované Zásady odmeňova-

nia spoločnosti účinné od 1. 12. 2020, v ktorých došlo k zme-

nám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú 

zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spo-

ločnosť vyplatila za rok 2020 zamestnancom celkové od-

meny vo výške jeden milión osemstoštyridsaťdvatisícde-

väťstoštyridsaťpäť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené 

vo výške jeden milión štyristoosemdesiatšesťtisícštyris-

totrinásť eur a  pohyblivé zložky vo výške tristopäťde-

siatšesťtisícpäťstotridsaťdva eur, pričom počet zamest-

nancov, ktorým boli vyplatené, bol päťdesiatpäť. Priamo 

z  majetku podielového fondu nebol zamestnancom vy-

platený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. 

Celková odmena zamestnancov podľa § 33 ods. 9 ZKI (za-

mestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fon-

du, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú 

spoločnosť vyplatila za rok 2020 určeným zamestnancom 

bola vo výške jeden milión dvestodvatisícšesťstosedem-

násť eur, z  toho pevné zložky boli vyplatené vo výške 

deväťstošestnásťtisíctristoštyridsaťdva eur a  pohyblivé 

zložky vo výške dvestoosemdesiatšesťtisícdvestosedem-

desiatpäť eur.
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12.9 • Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov,  
obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov 
materskej účtovnej jednotky
IAD Investments v roku 2020 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchod-

né podiely materskej účtovnej jednotky. 

12.10 • Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
IAD Investments v roku 2020 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

12.11 • Organizačná zložka v zahraničí 
IAD Investments nemá organizačnú zložku v zahraničí.

12.12 • Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Medzi dňom zostavenia výročnej správy a dňom, ku ktorému sa výročná správa zostavuje nenastali udalosti, ktoré by ovplyv-

ňovali údaje vykázané vo výročnej správe.

V Bratislave 21. 5. 2021

Ing. Vladimír Bencz | predseda predstavenstva

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Peter Lukáč, MBA | člen predstavenstva

IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments

PRÍLOHY

Individuálna účtovná závierka IAD Investments k 31. 12. 2020 – overená audítorom 

Správa nezávislého audítora - audit účtovnej závierky k 31. 12. 2020
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Dodatok správy nezávislého audítora vydanej dňa 29. apríla 2021,  týkajúci sa výročnej 

správy  
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o štatutárnom audite“) 
 

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s.  

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s. 
(„Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, ktorá je uvedená v prílohe priloženej výročnej správy. 
K účtovnej závierke sme dňa 29. apríla 2021 vydali nemodifikovanú správu nezávislého 
audítora. 

Tento dodatok dopĺňa vyššie uvedenú správu audítora výlučne len s ohľadom na nasledujúce 
informácie: 

 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií 
uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“), ale nezahrnujú účtovnú 
závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa 
nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.  
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito 
inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania 
správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné 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. Ak na 
základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne 
nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli. 
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali 
k dispozícii. 
V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme po jej obdržaní 
vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou 
závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, 
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých 
významných súvislostiach: 

• tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s 
účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,  

• výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 

 



 

 

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich 
poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili 
v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto 
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 
 
4. júna 2021 
Bratislava, Slovenská republika 
 
 
 
 
 
Audítorská spoločnosť:     Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o.     Ing. Martin Kršjak 
Licencia SKAU č. 96      Licencia UDVA č. 990 
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