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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: SAZKA Group Financing a.s.

Sídlo spoločnosti: Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 

IČO:  51 142 317 

Deň zápisu: 17.10.2017 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Základné imanie: 25 000,- EUR 

Zápis v OR: vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
6661/B 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

2. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená 07.09.2017 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 17.10.2017 
Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6661/B. Dňa 
08.11.2017 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti z Poppilo, a. s. na SAZKA Group Financing 
a.s..

3. ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby.
• Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
• Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
• Administratívne služby.
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane

prípojného vozidla.
• Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
• Prenájom hnuteľných vecí.
• Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s

prenájmom.
• Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej

výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
• Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných

výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

4. ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ

V období od 01.01.2020 do 29.06.2020 bolo predstavenstvo zložené z: 
• Pavel Šaroch - predseda predstavenstva
• Robert Chvátal - člen predstavenstva
• Petr Stőhr - člen predstavenstva

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C5%A0aroch&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hor%C3%A1k&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=St%C5%91hr&MENO=Petr&SID=0&T=f0&R=1
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V období od 30.06.2020 do 31.12.2020 bolo predstavenstvo zložené z: 
• Pavel Šaroch - predseda predstavenstva
• Robert Chvátal - člen predstavenstva
• Ján Matuška - člen predstavenstva

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bola dozorná rada zložená z: 
• Tomáš Porupka
• Jakub Sokol
• Mgr. Tomáš Borčin

Konanie menom spoločnosti: 

Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne. 

Informácie o konsolidovanom celku: 

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidačného celku spoločnosti SAZKA Group a.s. Konsolidovaná 
účtovná závierka je uložená v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe a zároveň je 
zverejnená na webovej stránke spoločnosti (https://www.sazkagroup.com). 

Konečnou ovládajúcou stranou je spoločnosť VALEA FOUNDATION, Lichtenštajnské kniežatstvo. 

Spoločnosť nemala v roku 2020 žiadnych zamestnancov. 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 
do 31. decembra 2020 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení 
prijatom Európskou úniou. 

Hospodárska činnosť Spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu 
životného prostredia.  

Riziká a neistoty, ktorým je Spoločnosť vystavená, sú opísané v časti o informáciách emitenta CP, na 
strane 7 - 9 tejto výročnej správy. 

5. VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

SAZKA Group Financing a.s. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená dňa 07.09.2017 a 17.10.2017 
zapísaná do obchodného registra Slovenskej Republiky a pôsobí ako emitent na trhu cenných 
papierov. 

Upísané a splatené základné imanie k 31.12.2020 pozostáva z 25 kmeňových akcií v nominálnej 
hodnote 1 000,- EUR za akciu, akcia znie na meno a má podobu listinného cenného papiera. 
Držitelia kmeňových akcií disponujú hlasovacím právom vo výške jedného hlasu na kmeňovú akciu. 
S kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva kontroly ani obmedzenia hlasovacích 
práv. Práva a povinnosti spojené s kmeňovými akciami sú bližšie definované v Stanovách 
Spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bolo dňa 17.10.2017 zapísané do obchodného registra v 
sume 25 000,- EUR. 

Dňa 07.12.2017 predstavenstvo Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len "BCPB") 
rozhodlo o prijatí emisie dlhopisov spoločnosti, ISIN: SK4120013475, v zaknihovanej podobe, vo 
forme na doručiteľa, v celkovej sume menovitých hodnôt 200 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou 
jedného dlhopisu 1 000,- EUR, v počte 200 000 kusov na regulovaný voľný trh BCPB.  

Dátum emisie dlhopisov Spoločnosti bol stanovený na 12.12.2017. Dňa 12.12.2017 sa dlhopisy 
začali obchodovať pod názvom SG 4,00/2022, ISIN: SK4120013475, objem emisie: 200 000 000,- 
EUR v menovitej hodnote 1 000,- EUR a úrokovým výnosom 4,00% p.a. (30E/360) vyplácaný za 
každý štvrťrok spätne.  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C5%A0aroch&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hor%C3%A1k&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=St%C5%91hr&MENO=Petr&SID=0&T=f0&R=1
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Prvým dňom výplaty úrokového výnosu bol 12.03.2018. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu 
dlhopisov bude menovitá hodnota dlhopisov splatená jednorázovo dňa 12.12.2022.  

K 31.12.2017 bol počet upísaných a vydaných dlhopisov 160 200 kusov. Do 12.2.2018 bolo 
upísaných a vydaných ďalších 39 800 kusov dlhopisov. K 31.12.2020 bol počet upísaných 
a vydaných dlhopisov 200 000 kusov. 

Dňa 12.12.2017 Spoločnosť uzavrela Zmluvu o úvere so spoločnosťou SAZKA Group a.s. (ďalej len 
"SG") so sídlom Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 
24287814, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 18161, 
ktorou sa zaviazala poskytnúť úver do celkovej výšky prostriedkov už upísaných dlhopisov, najviac 
však 200 000 000,- EUR s dátumom splatnosti 09.12.2022. SG sa Spoločnosti zaviazala zaplatiť 
úrok v celkovej výške 4,25% p.a.. Ďalej sa zaviazala uhradiť Spoločnosti poplatky za 
sprostredkovanie úveru: a) poplatok vo výške 0,05% z celkovej dohodnutej výšky úveru 
200 000 000,- EUR, čo predstavuje sumu 1 000 000,- EUR splatnú do 31.12.2017; 
b) poplatok vo výške 1,90% z výšky čerpaného úveru, čo prestavuje sumu 3 800 000,- EUR splatnú
do 30.04.2018.

Dňa 02.05.2018 SG ako jediný akcionár Spoločnosti schválil vytvorenie kapitálového fondu 
z príspevkov jediného akcionára Spoločnosti vo výške 2 000 000,- EUR s cieľom navýšiť vlastné 
imanie Spoločnosti. Dňa 31.05.2018 Spoločnosť uzavrela s SG ako jediným akcionárom Zmluvu 
o poskytnutí príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

Zároveň dňa 31.05.2018 Spoločnosť uzavrela so spoločnosťou SG dodatok k Zmluve o úvere, na 
základe ktorého bol úver navýšený o 1 800 000,- EUR. 

K 31.12.2020 bola celková výška poskytnutého úveru 201 800 000,- EUR. 

Dňa 16.12.2020 sa v súvislosti s Dlhopismi konala schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len „Schôdza 
majiteľov dlhopisov“). Podľa listiny prítomných majiteľov dlhopisov sa na Schôdzi prezentovali 
Majitelia dlhopisov s menovitou hodnotou Dlhopisov 118 910 000 EUR, na ktoré pripadalo spolu 118 
910 hlasov, čo predstavuje celkovo 59,455 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a 
nesplatených Dlhopisov.  

Schôdza majiteľov dlhopisov prijala s celkovým počtom odovzdaných platných hlasov 118 910, teda 
100 % hlasmi prítomných Majiteľov dlhopisov, nasledujúce uznesenia:  

(A) Schôdza Majiteľov Dlhopisov súhlasí so zriadením Zdieľaného zabezpečenia podľa článku 4.2
Emisných podmienok (tak ako je Zdieľané zabezpečenie definované v novom článku 3.3.3 Emisných
podmienok*)

(B) Schôdza Majiteľov Dlhopisov vymenováva spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská
700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, za spoločného zástupcu Majiteľov
Dlhopisov v zmysle § 5d zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov a
článku 12.3.3 Emisných podmienok, ktorý v mene všetkých Majiteľov Dlhopisov bude konať výlučne
v roszahu podľa nového článku 3.3.1 Emisných podmienok*)

(C) Schôdza Majiteľov Dlhopisov súhlasí so zmenami Emisných podmienok Dlhopisov v znení
navrhnutom Emitentom, tak, že za článok 3.2.2 Emisných podmienok s názvom „Zmena Ručiteľa“ sa
vloží nový článok 3.3 Emisných podmienok s názvom „Medziveriteľská zmluva, zdieľané
zabezpečenie na zabezpečenie platobných záväzkov z Dlhopisov, spoločný zástupca Majiteľov
Dlhopisov“.

*) Aktuálne znenie emisných podmienok je dostupné na webovej stránke skupiny SAZKA Group 
https://www.sazkagroup.com/data/file_items/vmnyb-Uplne-znenie-emisnych-podmienok-Dlhopisov-
SG-400-2022-emitenta-Sazka-Group-Financing-a.s-in-Slovak-language-.pdf 

V priebehu účtovného obdobia od 01.01.2020 do 31.12.2020 Spoločnosť pôsobila ako emitent na 
trhu cenných papierov. Výhradnú časť výnosov tvorili finančné výnosy, a to úrokové výnosy vo 
výške 9 560 tis. EUR. Ku koncu roka 2020 Spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia zisk 
v celkovej výške 280 tis. EUR a vlastné imanie 2 334 tis. EUR.  

https://www.sazkagroup.com/data/file_items/vmnyb-Uplne-znenie-emisnych-podmienok-Dlhopisov-SG-400-2022-emitenta-Sazka-Group-Financing-a.s-in-Slovak-language-.pdf
https://www.sazkagroup.com/data/file_items/vmnyb-Uplne-znenie-emisnych-podmienok-Dlhopisov-SG-400-2022-emitenta-Sazka-Group-Financing-a.s-in-Slovak-language-.pdf
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Hlavné ekonomické ukazovatele 
 

v tis. EUR 2020 
Aktíva celkom  200 831 
Neobežný majetok 199 527 
Obežný majetok 1 191 
Časové rozlíšenie 113 
Pasíva celkom 200 831 
Základné imanie 25 
Rezervný fond 5 
Ostatné kapitálové fondy 2 000 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 24 
Výsledok hospodárenia 280 
Cudzie zdroje 198 497 
Časové rozlíšenie - 
 
 
Ukazovatele finančnej situácie 
 
 2020 
Celková zadlženosť  98,84% 
Dlhodobá zadlženosť  98,61% 
Okamžitá likvidita 1,36 
Bežná likvidita 2,57 
Celková likvidita 2,57 
 
 
Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok 
Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok 
Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné 
výpomoci) 
Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + 
krátkodobé finančné výpomoci) 
Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové 
úvery + krátkodobé finančné výpomoci) 
 
 
Ukazovatele efektívnosti hospodárenia 
 
 2020 
Rentabilita celkového kapitálu ROA 4,60% 
Rentabilita tržieb - 
Rentabilita základného imania 1 120% 
Rentabilita vlastného kapitálu ROE 12,00% 
 
 
Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu 
vlastné imanie a záväzky  
 
Rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja 
vlastných výrobkov a služieb) 
Ukazovateľ Rentability tržieb nie je uvedený, nakoľko Spoločnosť v sledovanom období nevykazuje tržby. 
 
Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie 
 
Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie 
 
Pri vykonávaní svojej činnosti spoločnosť postupuje v zmysle zákona a dbá o ochranu životného 
prostredia. Činnosť spoločnosti SAZKA Group Financing a.s. nemá žiadny vplyv na životné 
prostredie. 
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Informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 
 
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 11. marca 2020 koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci 
ochorenie COVID-19 za pandémiu.  
 
V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti svojich zákazníkov, zamestnancov, partnerov a verejnosti 
Skupina SAZKA Group plne dodržiava všetky rozhodnutia a odporúčania orgánov verejnej moci. 
Spoločnosť implementovala plány pre nepredvídané udalosti a kontinuitu podnikania bez toho, aby 
to malo významný vplyv na obchodné procesy.  
 
Kým digitálne kanály fungujú bez prerušenia, fyzické maloobchodné siete prijali rôzne opatrenia na 
ochranu verejného zdravia a zdravia svojich zamestnancov. Spoločnosť predpokladá, že tento vývoj 
ovplyvní finančnú výkonnosť Skupiny. Rozsah vplyvu bude závisieť od týchto faktorov: doba trvania 
ohniska, doba existujúcich obmedzení, ďalších opatrení prijatých vládami a rozsahu celkového 
hospodárskeho narušenia.  
 
Vplyv z pohľadu činnosti Spoločnosti považujeme za minimálny, keďže Spoločnosť nemá 
zamestnancov, ani iné prevádzkové náklady. Riziko pre Spoločnosť predstavuje neschopnosť 
materskej spoločnosti SAZKA Group a.s. splácať svoje záväzky. 
  
V priebehu roka 2020, zhruba od polovice marca do mája, a následne od začiatku novembra, platil  
v krajinách, kde Skupina SAZKA Group prevádzkuje lotériovú a stávkovú činnosť, obmedzený pohyb 
obyvateľstva s cieľom obmedziť šírenie epidémie COVID-19.  
  
Situácia má významný negatívny vplyv na hospodárenie Skupiny SAZKA Group, ale nie do takej 
miery, ktorá ohrozí jej schopnosť plniť si svoje záväzky. Skupina SAZKA Group aktívne propaguje 
využívanie online platforiem pre lotériové produkty aj čisto digitálne produkty a realizovala nárast 
predaja prostredníctvom digitálnych kanálov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, ale zároveň 
pokles predajov prostredníctvom fyzickej siete z dôvodu vyššie uvedených reštrikcií. 
 
 
6.  INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ODS. 5, 6 a 7 ZÁKONA 
O ÚČTOVNÍCTVE 

 
• Ciele a metódy riadenia rizík v Spoločnosti 
 
V rámci svojej činnosti je Skupina SAZKA Group (ďalej ako "Skupina"), teda nepriamo aj emitent, 
vystavená rôznym trhovým rizikám uvedeným nižšie.  
Na zníženie finančných rizík sa Skupina snaží udržiavať silnú kapitálovú štruktúru, vhodným 
spôsobom riadiť svoje cashflow a pomocou derivátových zmlúv a iných nástrojov minimalizovať 
finančné riziká týkajúce sa pohybu kurzu a mien.  

 
• Riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená 
 
Spoločnosť je vystavená rizikám na svojej strane ako emitent a nepriamo prostredníctvom 
poskytnutej pôžičky rizikám na strane SG ako dlžníka a ručiteľa.  
 
• Riziká, ktorým je Spoločnosť priamo vystavená: 

 
(a) Spoločnosť je založená výhradne s cieľom emisie Dlhopisov a hlavným predmetom jej 

činnosti je poskytovanie úverov/pôžičiek alebo iných foriem financovania SG, resp. jej 
prostredníctvom ďalším členom Skupiny. Spoločnosť má v úmysle použiť príjmy z Dlhopisov 
na poskytnutie financovania SG, resp. jeho prostredníctvom ďalším členom Skupiny. 
Hlavným zdrojom príjmov Spoločnosti sú splátky úverov/pôžičiek od Skupiny. V prípade 
zmeny regulatórneho prostredia, prípadne prísnejšieho presadzovanie existujúcich 
predpisov, môže byť Spoločnosť povinná získať povolenie na poskytovanie úverov či pôžičiek, 
pričom nie je zaručené, že takéto povolenie získa, prípadne jej môžu byť uložené sankcie za 
porušovanie. Finančná a hospodárska situácia Emitenta, jej podnikateľská činnosť, 
postavenie na trhu a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov sú závislé od schopnosti Skupiny 
plniť svoje peňažné záväzky voči Spoločnosti riadne a včas. Pokiaľ Skupina nebude schopná 
splniť svoje splatné peňažné záväzky voči Spoločnosti riadne a včas, môže to mať negatívny 
vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Spoločnosti, jej podnikateľskú činnosť a schopnosť 
Spoločnosti plniť záväzky z Dlhopisov; 
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(b) Potenciálny stret záujmov medzi akcionárom Spoločnosti a Majiteľmi Dlhopisov - Spoločnosť
je 100 % Dcérskou spoločnosťou SG. V budúcnosti nemožno vylúčiť zmeny stratégie SG
alebo Skupiny;

(c) Riziko zmeny akcionárskej štruktúry - Do budúcna nie je možné vylúčiť, že nastane zmena
akcionárskej štruktúry SG (napr. vklad akcií SG do FinCo (ako je tento pojem definovaný v
Emisných podmienkach) alebo predaj časti akcií SG);

(d) Riziko spojené s právnym, regulačným a daňovým prostredím - Potenciálne súdne spory by
mohli do určitej miery a na určitý čas obmedziť Spoločnosť v nakladaní so svojím majetkom,
prípadne vyvolať dodatočné náklady na strane Spoločnosti. Právne, regulačné a daňové
prostredie na Slovensku je predmetom zmien a zákony nemusia byť vždy uplatňované súdmi
a orgánmi verejnej moci jednotne;

(e) Riziko spojené s krízou Spoločnosti - Existuje riziko, že v dôsledku emisie Dlhopisov bude
ukazovateľ pomeru výšky vlastného imania Spoločnosti k jej záväzkom nižší než 8 ku 100 (v
roku 2018 a neskôr), a Spoločnosť sa preto ocitne v kríze podľa ustanovenia § 67a a nasl.
Obchodného zákonníka. Ak je spoločnosť v kríze, platia niektoré obmedzenia týkajúce sa
hlavne transakcií so spriaznenými osobami Spoločnosti uvedenými v §67c Obchodného
zákonníka. Z pohľadu majiteľov Dlhopisov je potenciálne významné riziko týkajúce sa
modifikácie uplatnenia práv z finančnej záruky;

(f) Riziko spojené s prípadným konkurzným (insolvenčným) konaním;
(g) Riziká technologickej infraštruktúry - Činnosti Spoločnosti sú závislé od využívania

informačných technológií Skupiny.
Úplný popis rizík je súčasťou prospektu Dlhopisov. 

• Riziká, ktorým je Spoločnosť nepriamo vystavená prostredníctvom SG a Skupiny:

a) Finančné riziká:
o „Credit risk“ – finančné riziko Skupiny v prípade, keď zákazníci alebo iná protistrana

nedodržia dohodnuté zmluvné podmienky;
o „Liguidity risk“ – finančné riziko vyplývajúce z možných problémov pri splácaní ich

záväzkov;
o „Interest rate risk“ – Skupina je vystavená rizikám vyplývajúcich z pohybu

úrokových sadzieb;
o „Currency risk“ – Skupina je vystavená rizikám vyplývajúcich z pohybu menových

kurzov;
o „Capital mangement“ – Skupina je vystavená rizikám vyplývajúcich z jej zadĺženia.

b) Regulačné riziko:
o Odvetvie lotérií je intenzívne regulované z hľadiska štátnych úradov a iných štátnych

autorít. Štátne úrady, autority majú právo meniť legislatívny rámec, ktorý určuje
spôsob podnikania v tejto oblasti.

Úplný popis rizík na strane SG a Skupiny je súčasťou prospektu Dlhopisov.  

Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti (emitenta cenných papierov) 

- Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, pretože je v súčasnosti iba
odporučením a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v
Slovenskej republike povinné. Spoločnosť dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie
spoločnosti, ktoré stanovujú obecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Riadi sa
Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi
cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú
prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke
http://www.sazkagroup.com/investors.

- Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Zakladateľskej listine
spoločnosti a Stanovách spoločnosti. Spoločnosť sa v súčasnej dobe riadi a dodržuje všetky
požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne
predpisy Slovenskej republiky.

http://www.sazkagroup.com/investors
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- Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík – Systém spracovania účtovníctva sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákonov a vyhlášok platných v Slovenskej republike a Medzinárodnými
štandardami finančného výkazníctva (IFRS EÚ). Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo. Účtovný
rozvrh je zadaný v dvoch účtovných okruhoch, pre medzinárodné štandardy a pre slovenské
účtovné štandardy. Zmeny môže vykonávať iba určené pracovisko. Pri závierkach sa vykonáva
kontrola zostatkov všetkých účtov. Spoločnosť je riadená takisto za pomoci nástrojov
controllingu. Tieto nástroje sú zamerané na vyhodnocovanie kľúčových finančných aj
nefinančných ukazovateľov výkonnosti s cieľom dosiahnutia hospodárskych plánov Spoločnosti.
Dozor nad účtovníctvom vykonáva aj Výbor pre audit.

- Právomoci štatutárneho orgánu - Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti a je
oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím
osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a
vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia. K 31.12.2020 má troch členov predstavenstva:
Pavel Šaroch - predseda predstavenstva (od 20.10.2017), Robert Chvátal - člen predstavenstva
(od 20.10.2017) a Ján Matuška - člen predstavenstva (od 30.06.2020). Členovia predstavenstva
môžu zastupovať Spoločnosť vo všetkých záležitostiach, a to tak, že Spoločnosť zastupujú
navonok vždy dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne. Kompetencie predstavenstva sú
vymedzené v Stanovách Spoločnosti. V ich zmysle predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a
rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami
Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť
o vydaní alebo spätnom odkúpení dlhopisov nemajú.

- Právomoci valného zhromaždenia - Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a
môže si vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov
Spoločnosti. Skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na
rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby,
ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom
zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo,
ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné
zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia
predchádzajúceho účtovného obdobia. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu
predsedu valného zhromaždenia. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného
imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov
alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje
dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o ňom vyhotoviť notárska
zápisnica. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou
hlasov prítomných akcionárov, ak zákon neustanovuje inak.

- Spoločnosť vyhlasuje, že ku dňu zostavenia výročnej správy nemá uzatvorené významné
dohody, ktorých platnosť by končila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov a tiež nemá
uzatvorené dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má
poskytnúť náhrada z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

- Ku dňu zostavenia výročnej správy Spoločnosť nemá vo vlastníctve a nevydala iné cenné papiere
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru.

- Spoločnosť vyhlasuje, že výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v Stanovách Spoločnosti
obmedzený.

- Spoločnosť nemá žiadne vedomie o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli
viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov. Majitelia dlhopisov nezískavajú ich kúpou
žiadne hlasovacie práva v Spoločnosti ani práva kontroly.

7. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Spoločnosť neidentifikovala žiadne skutočnosti medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka 
zostavuje a dňom zostavenia účtovnej závierky,  ktoré by mali významný vplyv na výsledok 
hospodárenia Spoločnosti prípadne na celkovú finančnú situáciu Spoločnosti za obdobie 
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Chv%C3%A1tal&MENO=Robert&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=St%C5%91hr&MENO=Petr&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=St%C5%91hr&MENO=Petr&SID=0&T=f0&R=1
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Po skončení účtovného obdobia naďalej pretrváva pandémia ochorenia COVID 19. Prijaté opatrenia 
a obmedzenia v súvislosti s pandémiou môžu mať vplyv na hospodárenie skupiny SAZKA Group, ale 
nie do takej miery, ktorá by ovplyvnila schopnosť plniť si svoje záväzky. 
 

8.  INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 
2021 
 
V roku 2021 sa bude spoločnosť SAZKA Group Financing a.s. usilovať o dosiahnutie kladného 
hospodárskeho výsledku a efektívne hospodárenie. V nasledujúcom účtovnom období bude 
Spoločnosť naďalej pôsobiť na trhu cenných papierov prostredníctvom emisie dlhopisov. Spoločnosť 
v nasledujúcom účtovnom období očakáva kladný hospodársky výsledok, ktorý bude vykázaný 
najmä z titulu kladnej úrokovej marže.    
 
 
9.  NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 
 
V roku 2020 vykázala Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 280 tis. EUR. 
O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom 
zasadnutí v roku 2021. Štatutárny orgán Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu prevod 280 
tis. EUR vyplatiť ako dividendu jedinému akcionárovi – spoločnosti SAZKA Group a.s..  
 

10.  NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 
 

Spoločnosť nerealizovala v roku 2020 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
a neplánuje ani v roku 2021 investovať do tejto oblasti. 
 

11.  NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH 
PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ 
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, 
dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.  
 
 
12.  ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI 
 
Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť SG, ktorá vlastní 100% obchodný podiel a vykonáva 
100% hlasovacích práv spoločnosti. Vzťah ovládania spoločnosti spoločnosťou SG je založený 
výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu. Podiel na hlasovacích právach zodpovedá 
podielu na základnom imaní spoločnosti a vykonáva dohľad nad riadením členov predstavenstva 
spoločnosti. Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov 
spoločnosť neprijala. 
 
 
Vlastnícka štruktúra bola od 01.01.2020 do 31.12.2020 nasledovná:  
 

Akcionár  podiel na ZI  
   Hlasovacie 
      práva 

  EUR  %  % 
SAZKA Group a.s., Vinohradská 1511/230,  
Praha 10 Strašnice 100 00, Česká republika  25 000  100  100 

Spolu  25 000  100  100 
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Správa nezávislého audítora 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti SAZKA Group Financing a.s.  

Správa z auditu účtovnej závierky 
Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti SAZKA Group Financing a.s. (ďalej „Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, 
výsledok hospodárenia Spoločnosti a peňažné toky za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, 
v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii. 

Náš názor je v súlade s našou dodatočnou správou pre Výbor pre audit ktorého funkciu vykonáva 
Dozorná rada z dňa 26. apríla 2021. 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje: 

● výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2020; 

● výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za rok končiaci  

  sa 31. decembra 2020;      

● výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil; 

● výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil; a 

● poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné postupy a ďalšie vysvetľujúce 
informácie. 

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

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

Nezávislosť 

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

Podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, vyhlasujeme, že neaudítorské služby, ktoré sme poskytli 
sú v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami v Slovenskej republike a taktiež sme 
neposkytli také neaudítorské služby, ktoré sú zakázané na základe Nariadenia (EÚ) č. 537/2014. 

V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 sme Spoločnosti neposkytli žiadne neaudítorské 
služby. 
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Náš prístup k auditu 
Prehľad 

Hladina významnosti Celková hladina významnosti za Spoločnosť je 2 008 tisíc EUR 
a predstavuje približne 1% čistých aktív.      

Kľúčové záležitosti auditu Audit pohľadávky od spoločnosti SAZKA Group a.s. Pohľadávka od 
spoločnosti SAZKA Group a.s. predstavuje takmer celý majetok 
Spoločnosti a preto bola predmetom zvláštnej pozornosti audítora. 

    

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

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

Hladina významnosti 

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

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

  

Celková hladina 
významnosti 

2 008 tisíc EUR 

Ako sme ju stanovili Hladinu významnosti sme stanovili ako približne 1% aktív Spoločnosti.  

Zdôvodnenie 
spôsobu stanovenia 
hladiny 
významnosti 

Spoločnosť je Subjektom verejného záujmu. Spoločnosť nevykonáva  
obchodnú činnosť a jej najdôležitejšou aktivitou je získanie externých 
zdrojov financovania tak, že vydala dlhopisy a poskytla úver materskej 
spoločnosti. Aktíva Spoločnosti preto predstavujú na základe našej 
skúsenosti akceptovateľný ukazovateľ pre určenie hladiny významnosti. 
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Kľúčové záležitosti auditu 

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

Kľúčové záležitosti auditu Ako náš audit zohľadnil dané kľúčové záležitosti 

Audit pohľadávky od spoločnosti 
SAZKA Group a.s.       

Pohľadávka v celkovej výške EUR 199 943 
tis. k 31. decembru 2020 voči akcionárovi 
SAZKA Group a.s. (pozn. 6 účtovnej 
závierky) predstavuje 99,6% aktív 
Spoločnosti, čo je významná časť všetkých 
aktív. Z toho dôvodu si existencia a hodnota 
pohľadávky vyžadovala našu významnú 
pozornosť.   

 Existenciu pohľadávky voči akcionárovi sme overili 
odsúhlasením na podpísanú zmluvu o úvere z 12. 
decembra 2017, ako aj podpísaného odsúhlasenia 
výšky pohľadávky od akcionára Sazka Group a.s k. 
31. decembru 2020. Overili sme, že dlžník pravidelne
uhrádza úroky v súlade so splátkovým kalendárom,
ako aj skutočnosť, že žiadna časť pohľadávky nie je
po splatnosti.

Výšku hodnoty a návratnosť pohľadávky sme overili 
prostredníctvom posúdenia schopnosti materskej 
spoločnosti pokračovať v činnosti a uhrádzať svoje 
záväzky. Posúdili sme plány materskej spoločnosti na 
najbližšie obdobie, pričom sme neidentifikovali žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jej schopnosť 
uhrádzať svoje záväzky voči Spoločnosti.   

Správa k ostatným informáciám vrátane Ročnej finančnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Ročnej 
finančnej správy podľa Zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej „Zákon o burze cenných papierov“) a Výročnej správy v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o účtovníctve), ktorá je súčasťou ročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

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

Pokiaľ ide o Ročnú finančnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o 
účtovníctve a Zákon o burze cenných papierov. 

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

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

● ročná správa bola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou.



4 

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

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

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

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

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

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus 
ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Správa k ostatným právnym a regulačným požiadavkám 
Naše vymenovanie za nezávislých audítorov 

Za audítorov Spoločnosti sme boli prvýkrát vymenovaní v roku 2019 na obdobie dvoch rokov, čo 
predstavuje celkové neprerušené obdobie audítorskej zákazky 2 roky. Naše vymenovanie za rok 
končiaci 31. decembra 2020 bolo schválené rozhodnutím valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 
26. septembra 2019.

Audítorom zodpovedným za audítorskú zákazku a túto správu nezávislého audítora je Peter Havalda.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA 
SKAU licencia č. 161 UDVA licencia č. 1071 

26. apríla 2021
Bratislava, Slovenská republika
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Poznámky uvedené na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 

Obdobie 
od 1.1.2020 

do 31.12.2020 

Obdobie 
od 1.1.2019 

do 31.12.2019 
Poznámky tis. eur tis. eur 

Náklady na služby 16 (111) (23)

Prevádzkové náklady (111) (23)

Úrokové náklady 17 (8 965) (8 898) 
Ostatné finančné náklady 18 (122) (122)

Finančné náklady (9 087) (9 020) 

Úrokové výnosy 19 9 560 9 498 

Finančné výnosy 9 560 9 498 

Zisk/strata pred zdanením 362 455 

Náklady na daň z príjmov 21 (82) (96)

Zisk/strata po zdanení 280 359 

Ostatné súčasti komplexného výsledku - - 

Celkový komplexný výsledok za obdobie 280 359 



SAZKA Group Financing a.s.
Výkaz zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 

5 

v tis. Eur Základné 
imanie 

Zákonný 
rezervný fond 

Ostatné 
kapitálové 

fondy 

Výsledok 
hospodárenia 

minulých 
rokov 

Komplexný 
výsledok 

hospodárenia 
Celkom Vlastné 

imanie spolu 

Stav k 1. januáru 2020 25 5 2 000 (235) 359 2 154 2 154 

Celkový komplexný výsledok za obdobie 
Rozdelenie výsledku hospodárenia - - - 259 (259) - - 
Výplata dividend - - - - (100) (100) (100) 
Zisk za obdobie - - - - 280 280 280 

Stav k 31. decembru 2020 25 5 2 000 24 280 2 334 2 334 

Základné 
imanie 

Zákonný 
rezervný fond 

Komplexný 
výsledok 

hospodárenia 
Celkom 

Vlastné 
imanie 

spolu v tis. Eur 
Ostatné 

kapitálové 
fondy 

Výsledok 
hospodárenia 

minulých 
rokov 

Stav k 1. januáru 2019 25 5 2 000 95 (330) 1 795 1 795 

Celkový komplexný výsledok za obdobie 
Rozdelenie výsledku hospodárenia - - - (330) 330 - - 
Zisk za obdobie - - - - 359 359 359 

Stav k 31. decembru 2019 25 5 2 000 (235) 359 2 154 2 154 

Poznámky uvedené na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 
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Poznámky uvedené na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky. 

Obdobie 
od 1.1.2020 

do 31.12.2020 

Obdobie 
od 1.1.2019 

do 31.12.2019 
Poznámky tis. eur tis. eur 

Zisk pred zdanením 362 455 

Úpravy o nepeňažné operácie: 
Úrokové náklady 8 965 8 898 
Úrokové výnosy (9 560) (9 498) 
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami 
pracovného kapitálu (233) (145)

Zmeny pracovného kapitálu: 
Zvýšenie stavu záväzkov z obchodného styku 20 8 
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku - (152)
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatného majetku 1 (1) 
Peňažné toky použité na prevádzkovú činnosť 21 (145) 

Zaplatené úroky (8 000) (8 000) 
Prijaté úroky 8 553 8 553 
Vyplatené dividendy (100) -
Výdavky na daň z príjmov (55) (152)
Vrátená daň z príjmov 98 - 
Čisté peňažné toky použité na prevádzkovú činnosť 284 111 

Peňažné toky z finančných činností 
Vklad do ostatných kapitálových fondov - - 
Príjmy z emitovaných dlhopisov - - 
Výdavky na poskytnuté pôžičky - - 

Čisté peňažné toky z finančných činností - - 

Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov 284 111 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia 7 346 235 

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia 7 630 346 
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1. Všeobecné informácie

SAZKA Group Financing a.s. („spoločnosť“) bola založená v Slovenskej republike zakladateľskou 
listinou zo dňa 7. septembra 2017 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6661/B. Zápis do obchodného registra bol vykonaný dňa 
17. októbra 2017.
Dňa 7. novembra 2017 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti z Poppilo, a. s. na SAZKA
Group Financing a.s.

Identifikačné číslo („IČO“) a daňové identifikačné číslo („DIČ“) sú: 

Identifikačné číslo:  51 142 317 
Daňové identifikačné číslo: 2120609788 

Sídlo spoločnosti je: Dúbravská cesta 14, 841 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. 

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2020 bola nasledujúca: 

Hlasovacie 
právo v % 

Podiel na 
základnom 
imaní v % 

SAZKA Group a.s. 100% 100% 

Spolu 100% 100% 

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2019 bola nasledujúca: 

Hlasovacie 
právo v % 

Podiel na 
základnom 
imaní v % 

SAZKA Group a.s. 100% 100% 

Spolu 100% 100% 

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidačného celku spoločnosti SAZKA Group a.s.. Konsolidovaná 
účtovná závierka je uložená v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe. Konečnou 
ovládajúcou stranou je spoločnosť VALEA FOUNDATION, Lichtenštajnské kniežatstvo. 
V roku 2020 neboli vyplatené žiadne odmeny členom orgánov spoločnosti SAZKA Group 
Financing a.s. (v roku 2019: žiadne). 

K 31. decembru 2020 bolo predstavenstvo zložené z týchto osôb: 
• Pavel Šaroch – predseda predstavenstva
• Robert Chvátal – člen predstavenstva
• Ján Matuška – člen predstavenstva

K  31. decembru 2020 bola dozorná rada zložená z týchto osôb: 
• Tomáš Porupka
• Jakub Sokol
• Mgr. Tomáš Borčin
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8 

Aktivity 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej

výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných

výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

(a) Vyhlásenie o súlade

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2020 bola zostavená v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva („IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou a bola schválená 
na zverejnenie štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 26. apríla 2021. 

Spoločnosť aplikuje všetky štandardy IFRS EÚ vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre 
finančné výkazníctvo (International Accounting Standards Board, ďalej len „IASB“) a 
interpretácie vydané Výborom pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania 
(International Financial Reporting Interpretation Committee, ďalej len „IFRIC“) v znení prijatom 
Európskou úniou, ktoré boli  účinné k 31. decembru 2020. 

(b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za 
účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

Individuálna účtovná závierka bola zostavená na základe akruálneho princípu a za predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti. Na začiatku roku 2020 bola potvrdená existencia nového 
koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktorá sa globálne rozšírila. Pandémia a hlavne 
reštriktívne opatrenia prijaté na obmedzenie zdravotných dopadov spôsobili narušenie mnohých 
podnikateľských a hospodárskych aktivít, avšak vzhľadom k charakteru podnikania Spoločnosti 
nemali tieto opatrenia významný dopad na účtovnú závierku k 31. decembru 2020. 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola 
schválená valným zhromaždením 29. júna 2020. 

(c) Základ pre oceňovanie

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien. 

Historická obstarávacia cena je založená na reálnej hodnote poskytnutého protiplnenia pri výmene 
tovarov a služieb. 

Reálna hodnota predstavuje cenu, ktorá by sa získala z predaja aktíva alebo bola zaplatená za 
prevod záväzku pri bežnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia (t.j. „exit“ cena 
alebo výstupná cena).  

Pri stanovovaní reálnej hodnoty majetku a záväzkov Spoločnosť používa trhové (pozorovateľné) 
vstupy vždy, keď je to možné. Ak trh nie je aktívny, reálna hodnota majetku a záväzkov sa určí 
použitím oceňovacích techník. Pri aplikovaní oceňovacích techník sa používajú odhady a 
predpoklady, ktoré sú konzistentné s informáciami o odhadoch a predpokladoch, ktoré sú k 
dispozícii, a ktoré by použili účastníci trhu pri stanovení ceny. 
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Podľa vstupov použitých pri určení reálnej hodnoty majetku a záväzkov boli definované rozdielne 
úrovne reálnej hodnoty: 
Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktívnych trhoch za identické položky majetku a 
záväzkov. 
Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny uvedené v úrovni 1, ktoré možno pozorovať pri danom 
majetku a záväzkoch buď priamo (ako ceny), alebo nepriamo (odvodené od cien). 
Úroveň 3: vstupy pre majetok a záväzky, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových 
údajoch (nepozorovateľné vstupy). 
 
(d) Porovnateľnosť údajov 
 
Ako porovnateľné obdobie boli v účtovnej závierke k 31. decembru 2020 použité stavy                   
k 31. decembru 2019 a pohyby za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.  
 
(e) Funkčná mena a mena prezentácie 
 
Táto účtovná závierka je zostavená v eurách (€), ktoré sú funkčnou menou spoločnosti. 
 
Sumy v eurách sú vyjadrené v tisícoch a zaokrúhlené, okrem tých, pri ktorých je uvedené inak.  
Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. 
 
(f) Použitie odhadov a úsudkov 
 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie použilo úsudky, odhady a predpoklady, 
ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných zásad a účtovných metód a výšku vykázaného majetku, 
záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.  
 
Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne aktualizované. Úpravy účtovných odhadov sú 
vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný a vo všetkých budúcich ovplyvnených 
obdobiach, na ktoré má tato úprava vplyv. 
 
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsudkoch v použitých 
účtovných zásadách a účtovných metódach, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané 
v účtovnej závierke, sú opísané v bodoch 4 a 5 poznámok. 
 
 

3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy 
 
(a) Úrokové výnosy a úrokové náklady 
 
Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát a ostatných súčastí 
komplexného výsledku použitím efektívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera je sadzba, 
ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti finančného 
majetku alebo záväzku (prípadne, ak je to vhodné, obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu 
finančného majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera sa stanovuje pri prvotnom vykázaní 
finančného majetku a záväzku a neskôr sa nereviduje. 
 
Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo prijaté 
transakčné náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej 
miery. Transakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť nadobudnutiu, 
vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku alebo záväzku.   
 
(b) Daň z príjmu 

 
Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát a 
ostatných súčasti komplexného výsledku okrem položiek, ktoré sa vykazujú priamo vo vlastnom 
imaní.  
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Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za rok 
prepočítaný platnou sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upravený o 
sumy súvisiace s minulými obdobiami. 
 
Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi 
účtovnou hodnotou majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a ich hodnotami pre daňové účely. 
Odložená daň je počítaná pomocou daňových sadzieb, pri ktorých sa očakáva, že sa použijú na 
dočasné rozdiely v čase ich realizácie na základe zákonov, ktoré boli platné alebo prijaté ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.    
 
Odložená daňová pohľadávka je vykázaná iba do tej miery, do akej je pravdepodobné, že v 
budúcnosti budú dosiahnuté zdaniteľné zisky, voči ktorým sa dá pohľadávka uplatniť. Odložené 
daňové pohľadávky sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znížené 
v rozsahu, pre ktorý je nepravdepodobné, že bude možné daňový úžitok, ktorý sa ich týka, 
realizovať. 

 
(c) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 

 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú voľné prostriedky na bankových účtoch.  

 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú vykazované vo výkaze o finančnej situácii v nominálnej 
hodnote. 
 
(d) Finančný majetok 
 
Finančný majetok spoločnosti predstavujú peňažné prostriedky a ich ekvivalenty a úvery 
a pohľadávky. Tieto sú klasifikované ako majetok ocenený v umorovanej hodnote. Prvotne sa 
vykazujú v reálnej hodnote spolu s priamo súvisiacimi transakčnými nákladmi a následne oceňujú 
v ich umorovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 
 
Úvery a pohľadávky sú držané v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je získať výhradne 
istinu a úrok. 
 
Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď uplynie zmluvné právo na peňažné toky plynúce 
z tohto majetku alebo prevedie práva získať zmluvné peňažné toky v transakcii, v ktorej však 
podstatné riziká a odmeny plynúce z vlastníctva finančného majetku sú prevedené, alebo nepostúpi 
ani nezachováva všetky podstatné riziká a odmeny plynúce z vlastníctva a neponechá si kontrolu 
nad prevedeným majetkom. 
 
Zníženie hodnoty 
Spoločnosť posudzuje zníženie hodnoty vo výške rovnajúcej sa celoživotným očakávaným 
kreditným stratám (ďalej „ECL“). 
 
Celoživotné očakávané kreditné straty sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných prípadov 
zlyhania počas očakávanej životnosti finančného nástroja. Maximálne posudzované obdobie pri 
odhadovaní ECL je maximálne zmluvné obdobie, počas ktorého je Skupina vystavená kreditnému 
riziku. 
 
Pri stanovení, či sa kreditné riziko finančného majetku výrazne zvýšilo od počiatočnej úrovne a pri 
odhade ECL, Skupina posudzuje počas celej životnosti finančného majetku primerané 
a preukázateľné informácie, ktoré sú relevantné a dostupné bez neprimeraných nákladov alebo 
úsilia. Zahŕňa to kvantitatívne aj kvalitatívne informácie a analýzy založené na historických 
skúsenostiach Skupiny a hodnotení rizika vrátane informácií o budúcnosti. 
 
ECL sa stanovia ako produkt pravdepodobnosti zlyhania pohľadávky (PD) a očakávaných strát 
v prípade zlyhania pohľadávky (LGD), Hodnoty PD a LGD sa odvíjajú od externého ratingu 
dlžníka. ECL sa diskontujú efektívnou úrokovou sadzbou danej pohľadávky. 
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Spoločnosť posúdila metódou ECL aj peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
a neidentifikovala žiadne významné zníženie hodnoty. 

(e) Finančné záväzky

Finančné záväzky Spoločnosti predstavujú ostatné finančné záväzky, ktoré sa prvotne vykazujú 
v reálnej hodnote spolu s priamo súvisiacimi transakčnými nákladmi a následne oceňujú v ich 
umorovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Spoločnosť neeviduje inú 
kategóriu finančných záväzkov.  

Vo výkaze o finančnej situácii Spoločnosti sú tieto záväzky vykázané ako emitované dlhopisy a 
záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. 

(f) Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Vydané štandardy, interpretácie a novely štandardov, ktoré Spoločnosť aplikovala po 
prvýkrát v roku 2020 

Novelizácia Koncepčného rámca pre finančné vykazovanie (novela vydaná 29. marca 2018 a 
účinná v EÚ pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2020 alebo neskôr). Novelizovaný 
Koncepčný rámec obsahuje novú kapitolu o oceňovaní, usmernenia o vykazovaní finančnej 
výkonnosti, vylepšené definície a usmernenia (najmä definíciu záväzku) ako aj objasnenia v 
dôležitých oblastiach (napr. v otázke úloh zodpovednosti vedenia za zverené zdroje, obozretnosti a 
neistoty oceňovania vo finančnom vykazovaní). Spoločnosť posúdila dopad tejto novelizácie na 
svoju účtovnú závierku a vyhodnotila ho ako nevýznamný. 

Definícia podniku – novela IFRS 3 (vydaná 22. októbra 2018 a účinná v EÚ pre akvizície od 
začiatku ročného účtovného obdobia, ktoré začne 1. januára 2020 alebo neskôr). Novela mení 
definíciu podniku. Podnik musí mať vstupy a zásadné procesy, ktoré spoločne významným 
spôsobom prispievajú k schopnosti vytvárať výstupy. Nové usmernenia poskytujú rámec na 
vyhodnotenie, kedy existujú vstupy a zásadné procesy, vrátane začínajúcich podnikov, ktoré ešte 
výstupy nevygenerovali. Ak ešte výstupy neexistujú, podmienkou pre klasifikáciu ako podnik je 
existencia organizovanej pracovnej sily. Definícia výrazu ‘výstupy’ sa zúžila a sústreďuje sa na 
tovary a služby poskytované zákazníkom, generovanie investičných a iných výnosov, pričom 
vylučuje benefity vo forme nižších nákladov a iných ekonomických úžitkov. Taktiež už nie je 
potrebné posudzovať, či účastníci trhu sú schopní nahradiť chýbajúce prvky alebo integrovať 
nadobudnuté činnosti a aktíva. Účtovná jednotka môže aplikovať ‘test koncentrácie’. Nadobudnuté 
aktíva nebudú predstavovať podnik, ak sa v podstate celá reálna hodnota nadobudnutých aktív 
(pred odpočítaním záväzkov) bude koncentrovať do jedného aktíva (alebo skupiny podobných 
aktív). Spoločnosť posúdila dopad tejto novely na svoju účtovnú závierku a vyhodnotila ho ako 
nevýznamný.  

Definícia významnosti – novela IAS 1 a IAS 8 (vydaná 31. októbra 2018 a účinná v EÚ pre 
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2020 alebo neskôr). Novela objasňuje definíciu toho, 
čo je významné, a spôsob aplikovania významnosti tak, že do definície zahŕňa usmernenia, ktoré 
sa doposiaľ objavovali na iných miestach v IFRS. Okrem toho vylepšuje aj vysvetlenia, ktoré 
definíciu doplňujú. Novela tiež zabezpečuje, že definícia významnosti je konzistentná vo všetkých 
IFRS štandardoch. Informácia je významná vtedy, ak sa dá racionálne očakávať, že by sa jej 
vynechaním, nesprávnym alebo nejasným uvedením mohli ovplyvniť rozhodnutia, ktoré prijímajú 
primárni užívatelia na základe účtovnej závierky, ktorá bola zostavená na všeobecné účely tak, aby 
poskytla finančné informácie o konkrétnej účtovnej jednotke. Spoločnosť posúdila dopad tejto 
novely na svoju účtovnú závierku a vyhodnotila ho ako nevýznamný. 
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Reforma referenčných úrokových sadzieb – novela IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 (vydaná 26. 
septembra 2019 a účinná v EÚ pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2020 alebo 
neskôr). Impulzom pre novelizáciu uvedených štandardov bolo nahradenie referenčných 
úrokových sadzieb, akou je napr. LIBOR, ako aj iných úrokových sadzieb medzibankového trhu 
(tzv. IBOR) alternatívnymi úrokovými sadzbami. Zmeny a doplnenia poskytujú dočasné úľavy od 
uplatňovania špecifických požiadaviek týkajúcich sa účtovania o hedžingu na hedžingové vzťahy 
priamo ovplyvnené reformou IBOR. Účtovanie o zabezpečení peňažných tokov podľa IFRS 9 i 
IAS 39 vyžaduje, aby boli budúce zabezpečované peňažné toky vysoko pravdepodobné. Ak tieto 
peňažné toky závisia od nejakej medzibankovej úrokovej sadzby, novelou poskytované úľavy 
vyžadujú, aby účtovná jednotka predpokladala, že úroková sadzba, z ktorej zaistené peňažné toky 
vychádzajú, sa v dôsledku reformy nezmení. IAS 39 i IFRS 9 vyžadujú prospektívne posúdenie 
budúceho vzťahu, aby bolo možné použiť účtovanie o hedžingu. Kým v súčasnosti sa očakáva, že 
peňažné toky podľa IBOR a sadzieb, ktoré ich nahradia, budú zhruba rovnaké, čím sa 
minimalizuje akákoľvek neefektívnosť hedžingu, s blížiacim sa termínom reformy to už nemusí 
platiť. Podľa novely môže účtovná jednotka predpokladať, že referenčná úroková sadzba, na ktorej 
sú založené peňažné toky zo zabezpečovanej položky, zabezpečovacieho nástroja či 
zabezpečovaného rizika, sa reformou IBOR nezmení. Reforma IBOR by mohla spôsobiť aj to, že 
zabezpečenie spadne mimo rozpätia 80 % – 125 %, ktoré vyžaduje retrospektívny test efektívnosti 
hedžingu podľa IAS 39. IAS 39 bol preto novelizovaný v tom zmysle, že povoľuje výnimku pre 
retrospektívny test efektívnosti hedžingu, aby sa počas obdobia neistoty v súvislosti s IBOR 
nepovažoval hedžing za ukončený len preto, že jeho retrospektívna efektívnosť sa dostane mimo 
tohto intervalu. Stále však bude potrebné plniť ostatné požiadavky pre účtovanie o hedžingu, 
vrátane prospektívneho posúdenia. Pri niektorých hedžingoch predstavuje zabezpečovaná položka 
alebo zabezpečované riziko nezmluvne špecifikovanú rizikovú zložku IBOR. Aby bolo možné 
aplikovať účtovanie o hedžingu, IFRS 9 i IAS 39 vyžadujú, aby sa označená riziková zložka dala 
samostatne identifikovať a jej výška spoľahlivo určiť. Podľa novely sa musí dať riziková zložka 
samostatne identifikovať len pri počiatočnom určení zabezpečenia, a nie aj priebežne. V kontexte 
makrohedžingu, keď účtovná jednotka často nanovo nastavuje hedžingový vzťah, sa oslobodenie 
uplatňuje od okamihu, keď bola zabezpečovaná položka prvotne vymedzená v rámci tohto 
hedžingového vzťahu. Každá neefektívnosť zabezpečenia sa bude naďalej vykazovať v 
hospodárskom výsledku tak podľa IAS 39 ako aj podľa IFRS 9. Novela uvádza spúšťacie 
mechanizmy určujúce, kedy úľavy skončia, medzi ktoré patrí aj pominutie neistôt vyplývajúcich z 
reformy referenčných úrokových sadzieb. Novela vyžaduje, aby účtovné jednotky poskytli 
investorom dodatočné informácie o svojich hedžingových vzťahoch, ktoré sú priamo ovplyvnené 
týmito neistotami, vrátane nominálnej hodnoty hedžingových nástrojov, na ktoré sa úľavy 
vzťahujú, akýchkoľvek významných predpokladov či úsudkov urobených pri uplatňovaní úľav, či 
kvalitatívnych zverejnení o tom, aký dopad má reforma IBOR na účtovnú jednotku a ako daná 
účtovná jednotka proces prechodu riadi. V súčasnosti Spoločnosť posúdila dopad tejto novely na 
svoju účtovnú závierku a vyhodnotila ho ako nevýznamný. 
 
Úľavy na nájomnom v súvislosti s pandémiou koronavírusu – novela IFRS 16 (vydaná 28. 
mája 2020 a účinná v EÚ pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júna 2020 alebo neskôr). 
Novela poskytuje nájomcom (no nie prenajímateľom) úľavu vo forme dobrovoľného uplatnenia 
výnimky pri posudzovaní, či je úľava na nájomnom v súvislosti s pandémiou koronavírusu 
modifikáciou lízingového vzťahu, alebo nie. Nájomcovia sa môžu rozhodnúť, že o úľavách na 
nájomnom budú účtovať rovnakým spôsobom ako v prípade, keby nešlo o modifikácie lízingového 
vzťahu. V mnohých prípadoch to povedie k tomu, že o úľave sa bude účtovať ako o variabilnej 
lízingovej splátke. Táto praktická pomôcka sa aplikuje iba na tie úľavy na nájomnom, ktoré 
vyplynú ako priamy dôsledok pandémie koronavírusu, a iba vtedy, ak budú splnené všetky 
nasledujúce podmienky: a) zmena lízingových splátok vyústi do revidovanej protihodnoty za 
lízing, ktorá je v podstate rovnaká alebo nižšia než protihodnota za lízing bezprostredne pred 
danou zmenou; b) akékoľvek zníženie lízingových splátok ovplyvní iba platby splatné najneskôr 
30. júna 2021; a c) nedôjde k žiadnej podstatnej zmene ostatných podmienok lízingu. Ak sa 
nájomca rozhodne aplikovať túto praktickú pomôcku na lízing, bude ju musieť uplatniť 
konzistentným spôsobom na všetky svoje lízingové zmluvy s podobnými charakteristikami a 
uzatvorených za podobných okolností. Novela sa má uplatňovať retrospektívne v súlade s IAS 8, 
no nájomcovia nebudú musieť upravovať údaje za predchádzajúce účtovné obdobia a ani uvádzať 
zverejnenia podľa 28(f) IAS 8. Spoločnosť posúdila dopad tejto novely na svoju účtovnú závierku 
a vyhodnotila ho ako nevýznamný. 
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Vydané štandardy, interpretácie a novely štandardov, ktoré sú účinné po 31. decembri 2020, 
a ktoré Spoločnosť predčasne neaplikovala: 
 
IFRS 14, Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii (štandard vydaný 30. januára 2014 a účinný pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr). IFRS 14 umožňuje pokračovať vo 
vykazovaní súm týkajúcich sa regulácie sadzieb v súlade s ich predchádzajúcimi požiadavkami 
uplatňovaného účtovného štandardu, keď uplatňujú IFRS po prvýkrát. Na zvýšenie 
porovnateľnosti s účtovnými jednotkami, ktoré už uplatňujú IFRS a nevykazujú také sumy, však 
štandard vyžaduje, aby bol efekt regulácie sadzieb prezentovaný oddelene od ostatných položiek. 
Účtovná jednotka, ktorá už pripravuje účtovnú závierku podľa IFRS, nie je oprávnená uplatniť 
tento štandard. Európska komisia sa rozhodla nezačať proces schvaľovania tohto dočasného 
štandardu a počkať na finálny štandard. 
 
Predaj alebo vklad majetku uskutočnený medzi investorom a jeho pridruženou spoločnosťou 
alebo spoločným podnikom – novela IFRS 10 a IAS 28 (vydaná 11. septembra 2014 a účinná 
pre ročné obdobia začínajúce dátumom, ktorý stanoví IASB). Táto novela rieši nesúlad medzi 
požiadavkami IFRS 10 a IAS 28 pri predaji alebo vklade majetku medzi investorom a jeho 
pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom. Najvýznamnejším dôsledkom je 
skutočnosť, že ak ide o prevod podniku, vykáže sa zisk alebo strata v plnej výške. Čiastočný zisk 
alebo strata sa vykážu vtedy, ak predmetom transakcie je majetok, ktorý nepredstavuje podnik, a to 
aj v prípade, ak tento majetok vlastní prevádzaná dcérska spoločnosť. EÚ dosiaľ túto novelu 
neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú závierku. 
 
IFRS 17, Poistné zmluvy (štandard vydaný 18. mája 2017 a účinný pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr). IFRS 17 nahrádza štandard IFRS 4, ktorý povoľoval 
spoločnostiam účtovať o poistných zmluvách s využitím existujúcej účtovnej praxe. V dôsledku 
toho bolo pre investorov ťažké porovnávať a posudzovať rozdiely vo finančnom hospodárení inak 
podobných poisťovní. IFRS 17 je samostatný, na jednotnom princípe založený štandard pre 
účtovanie o všetkých typoch poistných zmlúv, vrátane zmlúv o zaistení, ktoré poisťovňa vlastní. 
Vyžaduje, aby sa skupiny poistných zmlúv vykazovali a oceňovali: (i) v súčasnej hodnote 
budúcich peňažných tokov (peňažných tokov z plnení) upravenej o existujúce riziká, ktorá 
zohľadňuje všetky dostupné informácie o peňažných tokoch z plnení spôsobom konzistentným so 
zistiteľnými trhovými informáciami; zvýšenej (ak táto hodnota predstavuje záväzok) alebo 
zníženej (ak táto hodnota predstavuje aktívum) (ii) o čiastku reprezentujúcu nezaslúžený zisk v 
skupine poistných zmlúv (zmluvná marža za poskytovanú službu). Poisťovne budú vykazovať zisk 
zo skupiny poistných zmlúv počas celého obdobia poskytovania poistného krytia postupne tak, ako 
bude existujúce riziko exspirovať. Ak je skupina poistných zmlúv stratová alebo sa takou stane, 
vykáže účtovná jednotka stratu okamžite. EÚ dosiaľ tento nový štandard neschválila. V súčasnosti 
Spoločnosť posudzuje jeho dopad na svoju účtovnú závierku. 
 
Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé – novela IAS 1 (vydaná 23. januára 
2020 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr). Táto novela v 
obmedzenom rozsahu upresňuje, že záväzky sú klasifikované buď ako krátkodobé alebo dlhodobé, 
v závislosti od práv, ktoré existujú na konci účtovného obdobia. Záväzky sú dlhodobé, ak má 
účtovná jednotka na konci účtovného obdobia podstatné právo odložiť ich vyrovnanie najmenej o 
dvanásť mesiacov. Nová úprava už nevyžaduje, aby také právo bolo bezpodmienečné. Očakávania 
vedenia účtovnej jednotky, či právo na odklad vyrovnania bude následne uplatnené, nemajú vplyv 
na klasifikáciu záväzkov. Právo na odklad existuje, ak účtovná jednotka ku koncu účtovného 
obdobia spĺňa všetky relevantné podmienky na odklad. Záväzok sa klasifikuje ako krátkodobý, ak 
dôjde k porušeniu podmienok pred alebo ku koncu účtovného obdobia, a to aj v prípade, že veriteľ 
po konci účtovného obdobia upustí od požiadavky na plnenie danej podmienky. Naopak, pôžička 
sa klasifikuje ako dlhodobá, ak dôjde k porušeniu podmienok úverovej zmluvy až po konci 
účtovného obdobia. Novela okrem toho objasňuje požiadavky na klasifikáciu dlhu, ktorý 
spoločnosť môže vyrovnať jeho konverziou na nástroje vlastného imania. Vyrovnanie je 
definované ako splnenie záväzku platbou v peniazoch, iným zdrojom predstavujúcim ekonomické 
úžitky alebo nástrojom vlastného imania účtovnej jednotky. Výnimkou sú záväzky s opciou 
konverzie na nástroje vlastného imania, ak je v prípade zloženého nástroja táto konverzná opcia 
klasifikovaná ako komponent vlastného imania. EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. V súčasnosti 
Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú závierku. 
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Výnosy pred zamýšľaným použitím; Nevýhodné zmluvy – náklady na plnenie zmluvy; 
Referencie na Koncepčný rámec – zmeny a doplnenia v obmedzenom rozsahu IAS 16, IAS 37 
a IFRS 3, a Každoročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva za 
roky 2018-2020 – novelizácia IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a IAS 41 (všetky novely boli vydané 14. 
mája 2020 a sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr). 
Novela IAS 16 zakazuje účtovnej jednotke odpočítať od obstarávacej ceny položky dlhodobého 
hmotného majetku (DHM) akékoľvek výnosy generované z predaja výrobkov zhotovených počas 
doby, keď účtovná jednotka ešte len pripravuje danú položku DHM na jej zamýšľané použitie. 
Výnosy z predaja takýchto výrobkov, spolu s nákladmi na ich zhotovenie, sa budú po novom 
vykazovať s vplyvom na hospodársky výsledok. Náklady na takéto položky účtovná jednotka 
ocení podľa štandardu IAS 2. Tieto náklady nebudú zahŕňať odpisy testovaného majetku, pretože 
ten ešte nie je pripravený na svoje zamýšľané používanie. Novela IAS 16 tiež objasňuje, že 
účtovná jednotka „testuje, či daná položka majetku funguje tak, ako má“, keď posudzuje a hodnotí 
technický a fyzický výkon daného majetku. Finančná výkonnosť testovaného aktíva nie je pre toto 
posudzovanie relevantná. Položka majetku by preto mohla fungovať tak, ako to vedenie plánuje, a 
mohla by sa začať odpisovať ešte skôr, než dosiahne úroveň prevádzkovej výkonnosti, ktorú od nej 
vedenie očakáva.  
 
Novela IAS 37 objasňuje význam termínu „náklady na plnenie zmluvy“. Vysvetľuje, že priame 
náklady na plnenie zmluvy tvoria dodatočné náklady na plnenie danej zmluvy ako aj alokované 
ďalšie náklady, ktoré priamo súvisia s plnením. Novela takisto objasňuje, že predtým, než účtovná 
jednotka vytvorí samostatnú rezervu na nevýhodnú zmluvu, vykáže straty zo zníženia hodnoty 
aktív, ktoré sa používajú pri plnení tejto zmluvy, a nie aktív vyhradených pre túto zmluvu. 
 
IFRS 3 bol novelizovaný tak, aby sa odvolával na Koncepčný rámec finančného výkazníctva z 
roku 2018 pre účely stanovenia čo je majetok alebo záväzok v podnikovej kombinácii. Pred touto 
novelou sa IFRS 3 odvolával na Koncepčný rámec finančného výkazníctva z roku 2001. Okrem 
toho bola do IFRS 3 pridaná nová výnimka pre záväzky a podmienené záväzky. Tá špecifikuje, že 
v prípade niektorých typov záväzkov a podmienených záväzkov sa má účtovná jednotka, ktorá 
aplikuje IFRS 3, odvolávať radšej na IAS 37 alebo IFRIC 21, a nie na Koncepčný rámec 
finančného výkazníctva z roku 2018. Bez tejto novej výnimky by účtovná jednotka musela v 
podnikovej kombinácii vykázať niektoré záväzky, ktoré by podľa IAS 37 vykázané neboli. Preto 
by účtovná jednotka ihneď po akvizícii bola musela odúčtovať takéto záväzky a vykázať zisk, 
ktorý by však nepredstavoval ekonomicky reálny hospodársky výsledok. Novela taktiež objasnila, 
že nadobúdateľ podniku nesmie ku dňu akvizície vykázať podmienené aktíva, tak ako sú 
definované v IAS 37.  
 
Novela IFRS 9 sa zaoberá tým, ktoré poplatky treba zahrnúť do 10% testu pre odúčtovanie 
finančných záväzkov. Náklady alebo poplatky môžu byť uhrádzané buď tretím stranám alebo 
veriteľovi. Podľa novely sa však náklady alebo poplatky uhrádzané tretím stranám nebudú 
zahrňovať do 10% testu.  
 
V ilustratívnom príklade č. 13, ktorý je prílohou IFRS 16, bol odstránený príklad platieb od 
prenajímateľa, ktoré sa týkali technického zhodnotenia prenajímaného majetku. Dôvodom pre 
novelu bola snaha odstrániť akékoľvek prípadné nejasnosti pri účtovaní lízingových stimulov.  
 
IFRS 1 obsahuje výnimku pre prípad, keď dcérska spoločnosť aplikuje IFRS po prvýkrát neskôr 
než jej materská spoločnosť. Dcérska spoločnosť môže oceňovať svoje aktíva a záväzky v 
účtovných hodnotách, ktoré by boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky jej materskej 
spoločnosti na základe dátumu prechodu materskej spoločnosti na IFRS, ak by neboli urobené 
konsolidačné úpravy a úpravy z dôvodu podnikovej kombinácie, v ktorej materská spoločnosť túto 
svoju dcérsku spoločnosť obstarala. IFRS 1 bol novelizovaný s cieľom umožniť účtovným 
jednotkám, ktoré sa rozhodli využiť túto výnimku, oceňovať vo vlastnom imaní aj kumulatívne 
rozdiely z prepočtu cudzích mien sumami, ktoré vykázala materská spoločnosť na základe jej 
prechodu na IFRS. Novela IFRS 1 rozširuje vyššie uvedenú výnimku na kumulatívne rozdiely z 
prepočtu cudzích mien, aby sa spoločnostiam, ktoré prvýkrát aplikujú IFRS, znížili náklady na 
prechod na IFRS. Táto novelizácia sa bude vzťahovať aj na pridružené spoločnosti a spoločné 
podniky, ktoré využili tú istú výnimku v IFRS 1.  
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Bola odstránená požiadavka, aby účtovné jednotky vyňali peňažné toky týkajúce sa zdaňovania pri 
určovaní reálnej hodnoty podľa IAS 41. Účelom tejto úpravy je dosiahnuť súlad s požiadavkou 
štandardu diskontovať peňažné toky sadzbou po zdanení.  
 
EÚ dosiaľ tieto novely neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje ich dopad na svoju 
účtovnú závierku. 
 
Novelizácia IFRS 17 a IFRS 4, Poistné zmluvy (novela vydaná 25. júna 2020 a účinná pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr). Novela obsahuje vysvetlenia, ktoré 
majú uľahčiť implementáciu IFRS 17 a zjednodušiť niektoré požiadavky štandardu ako i samotný 
prechod. Novela sa týka ôsmich oblastí IFRS 17, pričom jej účelom nie je zmeniť základné 
princípy štandardu. Novela IFRS 17 obsahuje nasledujúce zmeny:  
 
• Dátum účinnosti: Dátum účinnosti IFRS 17 (vrátane novely) bol posunutý o dva roky a je účinný 

pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Rovnako bol posunutý aj 
dátum ukončenia platnosti dočasnej výnimky z uplatňovania IFRS 9 v IFRS 4 na ročné účtovné 
obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr.  

 
• Očakávaná návratnosť obstarávacích nákladov: Účtovné jednotky sú povinné alokovať časť 

výdavkov na obstaranie zmlúv na očakávané predĺženie zmlúv a vykazovať ich ako aktívum do 
vtedy, kým nepredĺžia platnosti týchto zmlúv. Účtovné jednotky sú povinné posúdiť návratnosť 
takéhoto aktíva ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky a zverejniť požadované údaje 
v poznámkach k účtovnej závierke.  

 
• Zmluvná servisná marža („contractual service margin“) pripadajúca na investičné služby: 

Jednotky krytia by mali byť stanovené tak, aby brali do úvahy množstvo výhod a zároveň 
očakávané obdobie ako poistného krytia tak aj investičných služieb pre zmluvy založené na 
modely s variabilnými poplatkami a pre ďalšie zmluvy so „službou návratnosti investícií“, 
vykazovanými podľa všeobecného modelu. Náklady súvisiace s investičnými službami by sa 
mali zahrnúť do hospodárskeho výsledku v rámci obdobia trvania poistnej zmluvy, a to v 
rozsahu, v akom účtovná jednotka vykonáva tieto činnosti na zvýšenie úžitkov z poistného krytia 
pre poistníka.  

 
• Pasívne zaistné zmluvy - zabezpečenie strát: Ak účtovná jednotka vykáže stratu pri prvotnom 

vykázaní nevýhodnej skupiny poistných zmlúv alebo po dodatočnom pridaní nevýhodných 
zmlúv do tejto skupiny, mala by upraviť zmluvnú servisnú maržu súvisiacej skupiny zaistných 
zmlúv a vykázať zisk z týchto zaistných zmlúv. Výška straty zabezpečenej zaistnou zmluvou sa 
stanoví vynásobením straty vykázanej z uzavretých poistných zmlúv a percentuálneho podielu 
výšky plnení z týchto poistných zmlúv, ktoré účtovná jednotka očakáva spätne získať na základe 
podmienok zaistnej zmluvy. Táto požiadavka sa uplatňuje iba v prípade, ak je zaistná zmluva 
vykázaná pred alebo súčasne so stratou vykázanou zo súvisiacich poistných zmlúv. 

 
• Ďalšie zmeny a doplnenia: Medzi ďalšie zmeny a doplnenia patrí vylúčenie rozsahu pôsobnosti 

pre niektoré zmluvy o kreditných kartách a niektoré zmluvy o pôžičke; prezentácia poistných 
zmluvných aktív a záväzkov vo výkaze o finančnej situácii na úrovni portfólií namiesto skupín; 
využitie opcie na zmiernenia rizika („risk mitigation option“) pri znižovaní finančných rizík 
pomocou zaistných zmlúv a nederivátových finančných nástrojov v reálnej hodnote cez 
hospodársky výsledok; možnosť zmeny účtovnej politiky týkajúcej sa odhadov pri aplikácii 
IFRS 17, zverejnenej v predchádzajúcich priebežných účtovných závierkach; zahrnutie platieb a 
príjmov z dane z príjmu, ktoré sú osobitne vyúčtované poistníkovi podľa podmienok poistnej 
zmluvy, do peňažných tokov z plnení a vybrané zjednodušenia pri prechode a ďalšie menšie 
zmeny a doplnenia. 

 
EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú 
závierku. 
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Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé, posun dátumu účinnosti – novela IAS 
1 (vydaná 15. júla 2020 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo 
neskôr). Novela IAS 1 na klasifikáciu záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé bola vydaná v 
januári 2020 s pôvodnou účinnosťou od 1. januára 2022. Ako reakcia na pandémiu koronavírusu 
bol dátum účinnosti posunutý o jeden rok, aby mali spoločnosti viac času na implementáciu 
klasifikačných zmien, ktoré z novelizovanej úpravy vyplývajú. EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. 
V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú závierku. 
 
Reforma referenčných úrokových sadzieb – fáza 2 – novela IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a 
IFRS 16 (vydaná 27. augusta 2020 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2021 
alebo neskôr). Zmeny v rámci fázy 2 sa zaoberajú otázkami, ktoré vyplývajú z implementácie 
reformy, vrátane náhrady referenčnej sadzby alternatívnou úrokovou sadzbou. Zmeny sa týkajú 
týchto oblastí:  
 
• Účtovanie vplyvu zmien v úrokovej sadzbe pri stanovení zmluvných peňažných tokov v 

dôsledku reformy IBOR: Novela ponúka pre finančné nástroje oceňované v amortizovanej 
hodnote praktické zjednodušenie, ktoré vyžaduje, aby účtovné jednotky zohľadňovali zmenu 
úrokovej sadzby pri stanovení zmluvných peňažných tokov v dôsledku reformy IBOR úpravou 
efektívnej úrokovej sadzby v súlade s odsekom B5.4.5 v IFRS 9. Dôsledkom uplatnenia tohto 
praktického zjednodušenie bude, že účtovná jednotka nevykáže zmenu priamo v hospodárskom 
výsledku. Toto praktické zjednodušenie je možné použiť len v prípade takej zmeny a len v 
rozsahu, ktorý je nevyhnutným dôsledkom reformy IBOR a nová alternatívna úroková sadzba je 
ekonomicky porovnateľná s predchádzajúcou referenčnou sadzbou. Poisťovatelia, ktorí uplatňujú 
dočasnú výnimku z IFRS 9, sú takisto povinní uplatniť rovnaké praktické zjednodušenie. Novela 
IFRS 16 vyžaduje, aby nájomcovia uplatnili pri účtovaní zmien lízingu  podobné praktické 
zjednodušenie, ktoré v dôsledku reformy IBOR mení stanovenie budúcich lízingových platieb. 

 
• Dátum ukončenia úľav fázy 1 pre zmluvne nešpecifikované rizikové zložky v zabezpečovacích 

vzťahoch: Zmeny a doplnenia fázy 2 požadujú, aby účtovná jednotka prospektívne prestala 
uplatňovať úľavy fázy 1 pre zmluvne nešpecifikovanú rizikovú zložku v čase, keď dôjde k 
zmenám v zmluvne nešpecifikovanej rizikovej zložke alebo pri ukončení zabezpečovacieho 
vzťahu, ak nastane skôr. V novele fázy 1 nebol stanovený dátum pre ukončenie uplatňovania 
úľav pre rizikové zložky.  

 
• Ďalšie dočasné výnimky z uplatňovania špecifických požiadaviek pre účtovanie zabezpečenia: 

Novely fázy 2 poskytujú niekoľko ďalších dočasných úľav pri uplatňovaní špecifických 
požiadaviek na účtovanie zabezpečenia v súlade s IAS 39 a IFRS 9 pre zabezpečovacie vzťahy, 
ktoré sú priamo ovplyvnené reformou IBOR. 

 
• Dodatočné zverejnenie IFRS 7 týkajúce sa reformy IBOR: Novely vyžadujú zverejnenie spôsobu 

riadenia, vývoja a rizík vyplývajúcich z prechodu účtovnej jednotky na alternatívne úrokové 
sadzby;  kvantitatívnych informácií ohľadom derivátových a nederivátových nástrojoch, ktoré 
ešte neboli upravené, v členení podľa významnej referenčnej úrokovej sadzby a popis 
akýchkoľvek zmien v stratégii riadenia rizík v dôsledku reformy IBOR.  

 
EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú 
závierku.. 
 
Novelizácie IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky a IFRS praktická aplikácia 2: 
Zverejňovanie účtovných politík (vydaná 12. februára 2021 a účinná pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr). 
 
EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú 
závierku.. 
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Novelizácie IAS 8, Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby: Definícia 
účtovných odhadov (vydaná 12. februára 2021 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. 
januára 2023 alebo neskôr). 
 
EÚ dosiaľ túto novelu neschválila. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje jej dopad na svoju účtovnú 
závierku.. 
 
 

4. Použitie odhadov a úsudkov 
 
 
Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch 
Pri zostavení účtovnej závierky spoločnosť neevidovala žiadne významné zdroje neistoty.  
 
 

5. Riadenie finančných a operačných rizík 
 
Prehľad 
Spoločnosť je vystavená prevádzkovému riziku a nasledujúcim rizikám z používania finančných 
nástrojov: 
• Riadenie kapitálového rizika 
• Faktory finančného a operačného rizika 
 
a) Riadenie kapitálového rizika 
 
Štruktúra kapitálu spoločnosti pozostáva z vlastného imania pripadajúceho na vlastníka 
spoločnosti, ktoré zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy. 
Spoločnosť nespĺňa formálne požiadavky týkajúce sa ustanovení slovenského Obchodného 
zákonníka o Spoločnosti v kríze. Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že táto skutočnosť nemá 
negatívny vplyv na fungovanie spoločnosti nakoľko Spoločnosť vykazuje kladné vlastné imanie a 
zároveň budúce zmluvné výnosy prevyšujú budúce zmluvné náklady. 
 
b) Faktory finančného a operačného rizika 
 
a. Úverové riziko 
 
Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku 
čoho spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými 
zmluvnými partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na 
zmiernenie rizika finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov. Peňažné transakcie sa 
vykonávajú len prostredníctvom renomovaných finančných inštitúcií. Spoločnosť neobmedzila 
výšku otvorenej pozície voči žiadnej finančnej inštitúcii. 
 
K 31. decembru 2020 vykazuje spoločnosť pohľadávku voči materskej spoločnosti  
v hrubej amortizovanej hodnote 200 301 tis. EUR (hodnota istiny predstavuje 201 800 tis. Eur). 
Spoločnosť posúdila riziko znehodnotenia tejto pohľadávky s ohľadom na jej zostatkovú dobu do 
splatnosti a rating materskej spoločnosti a  k 31. decembru 2020 vykazuje opravnú položku  
vo výške 358 tis. Eur.  
 
b. Úrokové riziko 
 
Operácie spoločnosti sú vystavené riziku zmien v úrokových sadzbách. Objem tohto rizika je 
rovný sume úročeného majetku a úročených záväzkov, pri ktorých je úroková sadzba v dobe 
splatnosti alebo v dobe zmeny odlišná od súčasnej úrokovej sadzby. Doba, na ktorú je pre finančný 
nástroj stanovená pevná sadzba, preto vyjadruje vystavenie riziku zmien v úrokových sadzbách. 
Vydané dlhopisy spoločnosti, ako aj poskytnuté pôžičky sú úročené fixnou úrokovou sadzbou. 
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Vzhľadom na fixné úrokové sadzby by zmena úrokových sadzieb nemala vplyv na celkovú pozíciu 
portfólia ani náklady resp. výnosy za účtovné obdobie. 
  
 
c. Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká pri bežnom financovaní činností spoločnosti, pri schopnosti splácať svoje 
záväzky v dobe ich splatnosti a pri riadení finančných pozícií. Predstavuje riziko neschopnosti 
financovať majetok v primeranej dobe splatnosti a úrokovej sadzbe a riziko neschopnosti 
realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte. Splatnosti úrokových 
platieb finančného majetku a záväzkov ako aj splatnosti istiny majetku a záväzkov sú nastavené 
spôsobom, ktorý podstatne eliminuje riziko likvidity. 
Informácie o splatnosti majetku a záväzkov sú uvedené v bode 21. 
 
 

6. Finančný majetok 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám 199 943  198 936 

    
Spolu 199 943  198 936 
 
 
Rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú časť je uvedené v bode 21. 
Pôžička bola poskytnutá materskej spoločnosti SAZKA Group a.s. s dátumom splatnosti  
9. decembra 2022. Pôžička je úročená fixnou úrokovou sadzbou 4,25%  p.a.  

 
 

7. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    
Bežné účty v bankách 630  346 

    
Spolu 630  346 
 
 

8. Ostatné pohľadávky 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    
Daňové pohľadávky 13  98 

    
Spolu 13  98 
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9. Odložená daňová pohľadávka

31.12.2020 
tis. eur 

K 1. januáru 2020 172 
Cez výkaz ziskov a strát (bod 20 poznámok) (40) 
Vykázané do ostatných súčasti komplexného výsledku - 

K 31. decembru 2020 132 

31.12.2019 
tis. Eur 

K 1. januára 2019 214 
Cez výkaz ziskov a strát (bod 20 poznámok) (42) 
Vykázané do ostatných súčasti komplexného výsledku - 

K 31. decembru 2019 172 

Odložená daňová  pohľadávka je vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre právnické osoby 
vo výške 21% a vzniká z nasledovných položiek: 

31.12.2020 31.12.2019 
tis. eur tis. eur 

Finančný majetok 505 711 
Emitované dlhopisy (413) (616)
Ostatné záväzky 3 3 
Daňové straty 37 74 

Spolu 132 172 

10. Ostatný majetok

31.12.2020 31.12.2019 
tis. eur tis. eur 

Náklady budúcich období 113 114 

Spolu 113 114 

Náklady budúcich období predstavujú odmenu administrátora za správu emisie. 
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11. Záväzky z obchodného styku 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 tis. eur  tis. eur 
    
Záväzky z obchodného styku 13  5 
Nevyfakturované dodávky 9  11 

    
Spolu 22  16 
 
 
Rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú časť je uvedené v bode 21. 
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 
 
 
 

12. Emitované dlhopisy 
 
Spoločnosť eviduje emitované dlhopisy k 31. decembru 2020 v nasledovnej štruktúre: 
 

 
v tis. eur 

ISIN 

Pôvodná 
mena 

emisie 

Nominálna 
hodnota emisie v 
pôvodnej mene v 

tisícoch 

Efektívna 
úroková 

miera v % 

Zostatková 
hodnota  

 31. december 
2020 Typ 

 
     

Na doručiteľa SK4120013475 EUR 200 000 4,61 198 455 
Spolu     198 455 
 
 
Prehľad o emitovaných dlhopisoch k 31. decembru 2019: 
 

 
v tis. eur 

ISIN 

Pôvodná 
mena 

emisie 

Nominálna 
hodnota emisie v 
pôvodnej mene v 

tisícoch 

Efektívna 
úroková 

miera v % 

Zostatková 
hodnota  

 31. december 
2019 Typ 

 
     

Na doručiteľa SK4120013475 EUR 200 000 4,61 197 490 
Spolu     197 490 
 
 
Dlhopisy s názvom „Dlhopis SG 4,00/2022“ s identifikačným kódom ISIN SK4120013475 boli 
vydané dňa 12. decembra 2017. Menovitá hodnota každého dlhopisu je 1 000 eur. K 31. decembru 
2020 bolo vydaných 200 000 ks dlhopisov v nominálnej hodnote 200 000 tis. eur, čo predstavuje 
celý objem emisie (k 31. decembru 2019: vydaných 200 000 ks dlhopisov v nominálnej hodnote 
200 000 tis. eur). Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou 4,00% p.a., pričom celková 
nominálna hodnota emisie je splatná 12. decembra 2022. Dlhopisy boli prijaté a sú obchodované 
na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. 
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Zábezpeka 
Na zabezpečenie vydaných dlhopisov vydala spoločnosť SAZKA Group a.s. finančnú záruku, 
v ktorej sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaručuje každému majiteľovi dlhopisov, že v prípade, 
kedy spoločnosť z akéhokoľvek dôvodu nesplní riadne a včas akýkoľvek svoj záväzok vo vzťahu 
k akémukoľvek dlhopisu, zaplatí v súlade s Emisnými podmienkami na výzvu majiteľa dlhopisov 
takúto čiastku v plnej výške a v príslušnej mene, a to najneskôr do desiatich dní od doručenia 
výzvy majiteľa dlhopisov ručiteľovi. 
 
Rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú časť je uvedené v bode 21. 
 
 
Odsúhlasenie zmeny finančných záväzkov na peňažné toky z finančných aktivít 
 

v tis. Eur 
Emitované 

dlhopisy 
 Obchodné 

a ostatné záväzky 
 

Spolu 
Stav k 1. januáru 2020 197 490  22  197 512 
Zmeny z finančných peňažných tokov      
Zvýšenie záväzkov z obchodného styku -  20  20 
      
Ostatné zmeny      
Úrokový náklad  8 965  -  8 965 
Zaplatené úroky (8 000)  -  (8 000) 
Výdavky na daň z príjmov -  -  - 
      
Stav k 31. decembru 2020 198 455  42  198 497 
 
 
Odsúhlasenie zmeny finančných záväzkov na peňažné toky z finančných aktivít za 
predchádzajúce účtovné obdobie: 
 

v tis. eur 
Emitované 

dlhopisy 
 Obchodné 

a ostatné záväzky 
 

Spolu 
Stav k 1. januáru 2019 196 592  166  196 758 
Zmeny z finančných peňažných tokov      
Zníženie záväzkov z obchodného styku -  8  8 
      
Ostatné zmeny      
Úrokový náklad 8 898  -  8 898 
Zaplatené úroky (8 000)  -  (8 000) 
Výdavky na daň z príjmov -  (152)  (152) 
      
Stav k 31. decembru 2019 197 490  22  197 512 
 
 
 

13. Ostatné záväzky 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    
Daňové záväzky 20  6 

    
Spolu 20  6 
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14. Základné imanie 
 

 31.12.2020 
 tis. eur 
Vydané a splatené v plnej výške:  
K 1. januáru 2020 25 
  
Stav k 31. decembru 2020 25 

 
 
 31.12.2019 
 tis. eur 
Vydané a splatené v plnej výške:  
K 1. januáru 2019 25 
  
Stav k 31. decembru 2019 25 
 
  

Upísané a splatené základné imanie k 31. decembru 2020 pozostáva z 25 kmeňových akcií 
v nominálnej hodnote 1 000 eur za akciu, akcia znie na meno a má podobu listinného cenného 
papiera. Držitelia kmeňových akcií disponujú hlasovacím právom vo výške jedného hlasu na 
každých 1 000 eur menovitej hodnoty akcií. 
 
Základné imanie spoločnosti bolo dňa 17. októbra 2017 zapísané do obchodného registra v sume 
25 tis. eur. 
 
 

15. Rezervné fondy a výsledok hospodárenia 
 

 

 

Výsledok 
hospodárenia 

min. rokov 

 Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie 

 

Zákonný 
rezervný 

fond 

 

Ostatné 
kapitálové 

fondy  Spolu 
tis. eur  tis. eur tis. eur tis. eur  tis. eur 

       
          
Stav k 1. januáru 2020 (235)  359  5  2 000  2 129 
Rozdelenie výsledku 
hospodárenia 259  (259)  -  -  - 
Výplata dividend -  (100)  -  -  (100) 
Zisk za obdobie od 1. januára 
2020 do 31.decembra 2020 -  280  -  -  280 
   

280  5  
  

2 309 Stav k 31. decembru 2020 24  2 000  
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Prehľad za predchádzajúce účtovné obdobie: 
 

 
 
Zákonný rezervný fond 
Zákonný rezervný fond bol vytvorený pri vzniku spoločnosti do výšky 10% zo základného imania 
v zmysle Stanov spoločnosti. Zákonný rezervný fond bol doplnený vo výške 10% z čistého zisku 
pre dosiahnutie rezervného fondu vo výške 20% základného imania v zmysle Stanov spoločnosti. 
Zákonný rezervný fond môže byť použitý len na vysporiadanie strát a je nedistribuovateľným 
fondom. 
 
Dňa 31. mája 2018 uzavrela Spoločnosť s akcionárom Zmluvu o poskytnutí príspevku do 
kapitálového fondu z príspevkov akcionárov. Kapitálový fond vznikol 8. júna 2018 splatením 
peňažného príspevku akcionára v celkovej výške 2 000 tis. eur. 
 
 

16. Náklady na služby 
 

 

Obdobie od 
1.1.2020  

do 31.12.2020 

 Obdobie od 
1.1.2019  

do 31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    

Audítorské a poradenské služby (19)  (16) 
Vedenie účtovníctva (6)  (6) 
Právne služby (56)  - 
Ostatné služby (30)  (1) 

    
Spolu (111)  (23) 
 
 
Náklady na štatutárny audit predstavovali 9 tis. eur. Spoločnosti neboli v danom období 
poskytnuté audítorom iné služby ako štatutárny audit.  

 

 

Výsledok 
hospodárenia 

min. rokov 

 Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie 

 

Zákonný 
rezervný 

fond 

 

Ostatné 
kapitálové 

fondy  Spolu 
tis. eur  tis. eur tis. eur tis. eur  tis. eur 

       
          
Stav k 1. januáru 2019 95  (330)  5  2 000  1 770 
Rozdelenie výsledku 
hospodárenia (330) 

 
330  -  -  - 

Zisk za obdobie od 1. januára 
2019 do 31. decembra 2019 - 

 
359  -  -  359 

   

359  5  
  

2 129 Stav k 31. decembru 2019 (235)  2 000  
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17. Úrokové náklady 
 

 

Obdobie od 
1.1.2020  

do 31.12.2020 

 Obdobie od 
1.1.2019  

do 31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    

Úrokové náklady (8 965)  (8 898) 

    
Spolu (8 965)  (8 898) 
    

 
18. Ostatné finančné náklady 

 

 

Obdobie od 
1.1.2020  

do 31.12.2020 

 Obdobie od 
1.1.2019  

do 31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
    

Finančné náklady – operácie s CP (122)  (122) 

    
Spolu (122)  (122) 
 
 
Spoločnosť implementovala štandard IFRS 9 prvý krát k 1. januáru 2018. Spoločnosť posúdila, že 
vplyv implementácie na účtovnú závierku bol nevýznamný, a preto ECL v hodnote 358 tis. EUR 
zaúčtovala v roku 2018 do výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku. 
 
 

19. Úrokové výnosy 
 

 

Obdobie od 
1.1.2020  

do 31.12.2020 

 Obdobie od 
1.1.2019  

do 31.12.2019 
 tis. eur  tis. Eur 
    

Úrokové výnosy 9 560  9 498 

    
Spolu 9 560  9 498 

 
 

20. Daň z príjmov 
 

 

Obdobie od 
1.1.2020  

do 31.12.2020 

 Obdobie od 
1.1.2019 

do 31.12.2019 
 tis. eur  tis. eur 
Vykázaná vo výkaze ziskov a strát    
Splatná daň z príjmov v bežnom období (42)  (54) 
Odložená daň (bod 9 poznámok) (40)  (42) 
 
Daň z príjmov celkom (82) 

 
(96) 
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Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov k 31. decembru 2020 je nasledovný: 
 

 

Daňový základ 

 

21% 
31.12.2020 31.12.2020 

tis. eur tis. eur 
    
Zisk pred zdanením a teoretická daň z príjmov 344  72 
Daňovo neuznané náklady 43  9 
Nezdaniteľné príjmy (12)  (2) 
Odpočet daňovej straty (177)  (37) 
    
Daň z príjmu vykázaná   42 
    
 
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov k 31. decembru 2019 je nasledovný: 
 

 

Daňový základ 

 

21% 
31.12.2019 31.12.2019 

tis. eur tis. eur 
    
Zisk pred zdanením a teoretická daň z príjmov 432  91 
Daňovo neuznané náklady 12  2 
Nezdaniteľné príjmy (10)  (2) 
Odpočet daňovej straty (177)  (37) 
    
Daň z príjmu vykázaná   54 
 
 

21. Analýza doby splatnosti 
 
Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2020 mala nasledovnú štruktúru: 
 

      
Záväzky      

      
Záväzky z obchodného styku  22  -  22 
Emitované dlhopisy 8 000  208 000  216 000 
Ostatné záväzky 20  -  20 
      
Spolu 8 042  208 000  216 042 
 

 Menej ako 
1 rok  

tis. eur  

1 až 5 
rokov 

tis. eur  

 
Spolu 

tis. eur 
      
Majetok      
      
Peňažné prostriedky a ich 
  ekvivalenty 630  -  630 
Ostatné pohľadávky 13  -  13 
Finančný majetok 548  199 395  199 943 
Odložená daňová pohľadávka -  132  132 
Ostatný majetok 113  -  113 
      
Spolu 1 304  199 527  200 831 
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Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2019 mala nasledovnú štruktúru: 

Záväzky 

Záväzky z obchodného styku 16 - 16
Emitované dlhopisy 8 000 216 000 224 000
Ostatné záväzky 6 - 6

Spolu 8 022 216 000 224 022 

22. Reálne hodnoty

Reálna hodnota je peňažná čiastka, za ktorú môže spoločnosť určitý druh majetku vymeniť, alebo 
vyrovnať záväzok voči druhej strane za cenu obvyklú.  

Spoločnosť odhaduje, že reálne hodnoty finančného majetku a záväzkov sa významne neodlišujú 
od ich vykázaných hodnôt.  

Pre určenie reálnej hodnoty Spoločnosť klasifikuje Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty ako 
úroveň 1, Emitované dlhopisy ako úroveň 2 a Finančný majetok a Záväzky z obchodného styku 
ako úroveň 3. 

23. Spriaznené osoby

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú akcionári materskej spoločnosti, spoločnosti ovládané 
akcionármi Spoločnosti, manažment Spoločnosti a spoločnosti ovládané manažmentom 
Spoločnosti. 

31.12.2020 31.12.2019 
tis. eur tis. eur 

Majetok 
Finančný majetok – SAZKA Group a.s. 199 943 198 936 

Transakcie počas roka boli nasledovné: 
Úrokové výnosy 9 560 9 498 

Menej ako 
1 rok 

tis. eur 

1 až 5 
rokov 

tis. eur 
Spolu 

tis. eur 

Majetok 

Peňažné prostriedky a ich 
  ekvivalenty 346 - 346
Ostatné pohľadávky 98 - 98
Finančný majetok 524 198 412 198 936
Odložená daňová pohľadávka - 172 172 
Ostatný majetok 114 - 114

Spolu 1 082 198 584 199 666 
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Garancie so spriaznenými osobami 

Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2020 prijatú finančnú záruku od spriaznenej osoby (akcionára) 
vo výške 200 422 tis. eur (k 31. decembru 2019: 200 422 tis. eur) v súvislosti s vydanými 
dlhopismi (pozri bod 12). Výška záruky predstavuje nominálnu hodnotu cenného papiera 
a alikvotný úrokový výnos, ktorú spoločnosť dlží majiteľom cenného papiera k 31.12.2020. 
Ručiteľ poskytuje finančnú záruku až do výšky 250 000 tis. eur. Záruka je poskytnutá bezodplatne. 

Pristúpením Spoločnosti k medziveriteľskej zmluve zo dňa 16. decembra 2020, SAZKA Group 
zdieľa určité zabezpečenie v prospech uvedených veriteľov skupiny. 

Zoznam zdieľaného zabezpečenia: 
• akcie v spoločnostiach: (i) SAZKA Czech a.s.; (ii) Italian Gaming Holding a.s.; (iii) Austrian

Gaming Holding a.s.; (iv) SAZKA Group Financing (Česká republika) a.s.; (v) Rubidium
Holdings Limited; (vi) SAZKA a.s.; (vii) CAME Holding GmbH; (viii) Medial Beteiligungs
GmbH; (ix) OPAP (akcie držané priamo společnosťou SAZKA Group a.s.) (x) LottoItalia S.r.l.

• pohľadávky: (i) z bankových účtov SAZKA Group a.s., na ktoré sú vyplácané dividendy; (ii)
pohľadávky z intra-group úverov, ktoré boli poskytnuté spoločnostiam SAZKA a.s., Italian
Gaming Holding a.s. a CAME Holding GmbH; (iii) pohľadávka spoločnosti SAZKA Group
Financing (Česká republika) a.s. z úveru poskytnutého spoločnosti SAZKA Group a.s.

Zoznam veriteľov, ktorým bolo poskytnuté zdieľané zabezpečenie na základe medziveriteľskej 
zmluvy: 
• dlhopisy vydané dňa 12. decembra 2017 spoločnosťou SAZKA Group Financing a.s. v čiastke

200 miliónov EUR splatné 8. decembra 2022; a
• dlhopisy vydané dňa 23. septembra 2019 spoločnosťou SAZKA Group a.s. v čiastke 6 000

miliónov CZK splatné 23. septembra 2024; a
• dlhopisy vydané dňa 15. novembra 2019 spoločnosťou SAZKA Group a.s. v čiastke 300

miliónov EUR splatné 15. novembra 2024; a
• dlhopisy vydané dňa 5. februára 2020 spoločnosťou SAZKA Group a.s. v čiastke 300 miliónov

EUR splatné 15. februára 2027; a
• bankový úver podpísaný dňa 16. decembra 2020 spoločnosťou SAZKA Group Financing

(Česká republika) a.s. v čiastke 450 miliónov EUR (celková kapacita úveru je 640 miliónov
EUR) splatný 31. júla 2024.

24. Podmienený majetok a záväzky

Spoločnosť má nasledovné prijaté záruky (pozri bod 12 a bod 23): 

31.12.2020 31.12.2019 
tis. eur tis. eur 

Prijaté zábezpeky 200 422 200 422 
Spolu 200 422 200 422 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené 
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je 
možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne 
oficiálne interpretácie príslušných orgánov. 

25. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne iné udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 






