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Príhovor
Vážený akcionár, vážené dámy a páni,

uplynulý rok 2015 bol pre našu akciovú spoločnosť prelomovým rokom. Prelomovým preto,
lebo sme sa stali na poli vymáhania pohľadávok štátu poverenou osobou pre konsolidáciu
pohľadávok verejného sektora. A to tak pohľadávok, ktoré správcovia štátu nevymohli do
31. 12. 2013 a sú povinní tieto pohľadávky postúpiť najneskôr do konca roka 2016, ako aj
novovzniknutých pohľadávok, ktoré sa vymáhajú s odbornou starostlivosťou v rámci
konsolidácie.
Napĺňame tak zámer zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ako aj časť Programového vyhlásenia vlády SR na
roky 2012 – 2016, podľa ktorého sa vláda SR zaviazala „vytvoriť podmienky na zefektívnenie
vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich jednotného a centrálneho vymáhania“. Teší nás, že
aj s našim prispením sa zlepšuje stav vo vymáhaní pohľadávok štátu a zároveň tým zásadne
prispievame ku konsolidácii verejných financií.
Samotný citovaný zákon predpokladá efektívnejšie vymáhanie pohľadávok štátu jednotným
a koordinovaným postupom a upravuje nakladanie s pohľadávkami štátu jednak správcami
majetku štátu, ako aj konsolidáciou pohľadávok štátu.
Vzhľadom k novým zákonným povinnostiam sme museli tvrdo pracovať na príprave
a realizácii centrálneho preberania pohľadávok štátu, ktoré sme obdržali od správcov
pohľadávok štátu do svojej dočasnej správy a konsolidácie. Týkalo sa to hlavne zvyšovania
kvality personálnych kapacít spoločnosti, posilnenia súčasného tímu o nových zamestnancov,
rozšírenia informačných systémov, ako aj materiálneho a technického zabezpečenia
potrebného na zaistenie konsolidácie pohľadávok verejného sektora. Naša spoločnosť sa
musela vyrovnať s mimoriadnymi nákladmi spojenými s prípravou a realizáciou tohto
náročného, ale nevyhnutného projektu štátu.
Prepracovaná prípravná fáza nám umožnila bezproblémové spustenie preberania
pohľadávok od všetkých subjektov štátu, ktoré sa riadia zákonom č. 374/2014 Z. z.
o pohľadávkach štátu.
Efektívnym spravovaním pohľadávok, ako aj dosiahnutím úspory v čerpaní prevádzkových
nákladov spoločnosti, sme pokračovali v dosahovaní kladného výsledku hospodárenia
z obchodnej činnosti. Naša spoločnosť dosiahla za rok 2015 zisk vo výške 2 454 tis. €.
K 31. 12. 2015 Slovenská konsolidačná, a. s. spravuje vo svojom portfóliu 646 539
pohľadávok voči 222 tis. dlžníkom v nominálnej hodnote 3 115 919 901,27 €.
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Našim cieľom v roku 2016 je naďalej úspešne zabezpečovať vymáhanie pohľadávok štátu,
ktoré máme v dočasnej správe a konsolidácií a našou aktivitou participovať na ozdravovaní
verejných financií

Ing. Michal Pôbiš, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská konsolidačná, a. s.
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1. Základné informácie o spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. (ďalej aj „SK, a. s.“) bola založená zakladateľskou listinou dňa
26. novembra 1999 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Sídlo
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO
35 776 005

Deň zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
10. novembra 1999

Právna forma
akciová spoločnosť

Označenie zápisu v Obchodnom registri SR
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B

Základné imanie SK, a. s.
k 31. 12. 2015 predstavovalo 1 660 000 €
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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2. Charakteristika činnosti spoločnosti
v roku 2015
Postupovanie pohľadávok štátu sa realizuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 374/2014 Z.
z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ako aj
v súlade s ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných predpisov (najmä zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov) a na základe rozhodnutia MF SR vydaného pri výkone pôsobnosti
Valného zhromaždenia SK, a. s., ktorým MF SR, schváli postúpenie pohľadávok do SK, a. s.
a určí výšku odplaty za jednotlivú postúpenú pohľadávku.
Dňa 1. 1. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle tohto zákona sa Slovenská
konsolidačná, a. s. stala dňom 14. 2. 2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok
verejného sektora.
V súlade s ustanoveniami § 16 tohto zákona SK, a. s. v roku 2015 uzatvorila 54 zmlúv
o vymáhaní pohľadávok štátu a 72 dodatkov k zmluvám o vymáhaní pohľadávok štátu so 43
inštitúciami verejnej správy. Na základe týchto zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu
a dodatkov k zmluvám o vymáhaní pohľadávok štátu SK, a. s. začala vykonávať konsolidáciu
u 43 665 pohľadávok voči 33 752 dlžníkom v nominálnej hodnote 9 547 924,31 EUR.
V súlade s ustanoveniami § 22 tohto zákona SK, a.s. v roku 2015 uzatvorila 50 zmlúv
o postúpení pohľadávok štátu a 9 dodatkov k zmluvám o postúpení pohľadávok štátu so 48
inštitúciami verejnej správy. Na základe týchto zmlúv o postúpení pohľadávok štátu SK, a.s.
nadobudla 101 230 pohľadávok voči 68 777 dlžníkom v nominálnej hodnote 34 362 702,89
EUR. Dodatkami k zmluvám o postúpení pohľadávok štátu boli aktualizované údaje
o dlžníkoch alebo o pohľadávkach, prípadne nimi boli vrátené neúčinne postúpené
pohľadávky.
V súlade s ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných predpisov SK, a.s. v roku 2015
uzatvorila 5 zmlúv o postúpení pohľadávok, 16 dodatkov k zmluvám o postúpení pohľadávok
a 2 dohody k zmluvám o postúpení pohľadávok so 6 inštitúciami verejnej správy.
Na základe týchto zmlúv o postúpení pohľadávok SK, a.s. nadobudla 205 322 pohľadávok
voči 57 297 dlžníkom v nominálnej hodnote 512 469 470,32 EUR. Dodatkami k zmluvám
o postúpení pohľadávok, resp. dohodami k zmluvám o postúpení pohľadávok boli
aktualizované údaje o dlžníkoch alebo o pohľadávkach, prípadne nimi boli vrátené neúčinne
postúpené pohľadávky.
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Odplatné postúpenie pohľadávok
SK, a.s. dňa 15. 4. 2015 vyhlásila Verejné výberové konanie o najvhodnejšie ponuky na
odplatné postúpenie 107 pohľadávok voči 52 dlžníkom v nominálnej hodnote cca 21 mil. €
s označením VVK 2015. Do výberového konania bolo po splnení podmienok registrácie
zaregistrovaných 8 účastníkov VVK 2015. V termíne do uzávierky predkladania ponúk boli do
VVK 2015 predložené ponuky na odplatné nadobudnutie pohľadávok od 6 účastníkov.
Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola výška ponúknutej odplaty. Predstavenstvo
SK, a.s. a Dozorná rada SK, a.s. na základe vyhodnotenia ponúk prijala ponuky na odplatné
nadobudnutie pohľadávok voči 9 dlžníkom.
Zmluvy o postúpení pohľadávok boli uzavreté s 5 účastníkmi VVK 2015. Predmetom
postúpenia bolo 16 pohľadávok voči 8 dlžníkom v celkovej nominálnej hodnote 4,6 mil. € za
odplatu 197 tis. €.
SK, a.s. v zmluvne stanovených termínoch zabezpečila odovzdanie spisovej dokumentácie
postupníkom a zaslanie oznámení dlžníkom, osobám, ktoré poskytli zabezpečenie
postúpených pohľadávok, konkurzným správcom, exekútorom a príslušným konajúcim
súdom.

Verejné obstarávanie
SK, a. s. ako verejný obstarávateľ realizovala, resp. začala v roku 2015 realizovať viac ako 60
zákaziek na obstaranie tovarov a služieb nevyhnutných pre chod a fungovanie spoločnosti.
Všetky zákazky boli podlimitné, pričom iba jedna zákazka bola nadlimitná, ktorou sa obstarali
stravné poukážky pre zamestnancov. Predmetom obstarania podlimitných tovarov a služieb
boli napríklad audítorské a poradenské služby, doplnenie nových funkcií v informačných
systémoch, poisťovacie služby, zabezpečenie služby pre poskytovanie katastrálnych údajov
a údajov o slovenských podnikateľských subjektoch, služby mobilného operátora,
tlačiarenské služby, licencie kancelárskeho balíka MS Office 2016, zabezpečenie dodávok
elektrickej energie, zabezpečenie dodávok zemného plynu, rôzne servisné a revízne služby,
rôzne čistiace a údržbárske služby, výpočtová technika, výmena podlahovej krytiny,
kancelárske potreby, kancelársky papier, kancelársky nábytok, hygienické potreby, čistiace
výrobky.

7

Výročná správa 2015

3. Výsledky hospodárenia v roku 2015
V súlade s podnikateľským plánom na rok 2015, ktorý bol schválený Valným zhromaždením
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. dňa 17. 6. 2015, primárnym cieľom spoločnosti v
roku 2015 bolo aktívne sústrediť svoju činnosť na efektívne spravovanie a vymáhanie
pohľadávok, ktoré SK, a. s. nadobudla počas svojho trvania do svojho majetku. Spoločnosť sa
kontinuálne koncentrovala aj na prevzatie ďalších skupín pohľadávok do svojho portfólia, a
to z inštitúcií verejného sektora, ako aj ďalších pohľadávok zo zdravotných poisťovní.
Rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a. s. má za následok, že každej skupine pohľadávok
je venovaná individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj legislatívnu úpravu
umožňujúcu ich spravovanie. Tejto skutočnosti bol podriadený aj podnikateľský plán
uvažujúci s realizáciou pohľadávok s tým zámerom, aby SK, a. s. dosiahla požadované výnosy
z obchodnej činnosti. Efektívnym spravovaním pohľadávok mala spoločnosť dosiahnuť
kladný výsledok hospodárenia vo výške 2 425 tis. €, zohľadňujúc adekvátne prevádzkové
náklady a dosiahnuté výnosy, najmä z realizácie pohľadávok. V rámci peňažných tokov, mala
SK, a. s. vytýčený cieľ dosiahnuť taký čistý príjem, ktorý jej zabezpečí finančné krytie
personálnych a ostatných vlastných prevádzkových výdavkov, nevyhnutných na fungovanie
a chod spoločnosti.
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že vytýčené zámery SK, a. s. sa
podarilo naplniť. V čerpaní prevádzkových nákladov spoločnosti bola dosiahnutá úspora a
spoločnosť dosiahla v roku 2015 zisk vo výške 2 454 tis. €.
Na rokovanie valného zhromaždenia je pripravený návrh na rozdelenie zisku, ktorý uvažuje
s výplatou dividend akcionárovi vo výške 2 221 tis. €. Zároveň suma 233 tis. € je určená na
ďalšie rozdelenie podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. O skutočnom rozdelení zisku
rozhodne akcionár na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený predmetný výsledok
hospodárenia dosiahnutý za rok 2015.
Portfólio pohľadávok v aktívach bilancie celkovo pokleslo k 31. 12. 2015 o 11 642 tis. €, a to
predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok, ako aj odpisu nedobytných pohľadávok do
strát.
Celkové príjmy spoločnosti dosiahli 12 266 tis. €, pričom dominantnú časť príjmov tvorili
príjmy z realizácie a vymáhania pohľadávok (11 630 tis. €). Výdavky predstavovali 10 848 tis.
€. Čistý cash‐flow bol dosiahnutý v objeme 1 418 tis. €.
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3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky
výsledok
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali najmä vysporiadania a vymáhania pohľadávok.
Celkové výnosy z realizácie pohľadávok dosiahli k 31. 12. 2015 sumu 10 947 tis. €
v nasledovnom členení:
-

výnosy z postúpenia pohľadávok 539 tis. €,
výnosy z daňových pohľadávok 2 808 tis. €,
výnosy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a. s. 497 tis. €,
výnosy z colných pohľadávok 7 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 1 911 tis. €,
výnosy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 141 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 4 102 tis. €,
výnosy z ostatných pohľadávok 942 tis. €.

výnosy
z ostatných
pohľadávok

výnosy
z postúpenia
pohľadávok

výnosy
z daňových
pohľadávok

výnosy
z pohľadávok
zo
zdravotných
poisťovní

výnosy
z pohľadávok
prevzatých
z policajného
zboru

výnosy od
dlžníkov zo
spoločnosti
Veriteľ, a.s.
výnosy
z colných
pohľadávok
výnosy
z pohľadávok
zo Sociálnej
poisťovne

Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31. 12. 2015 bol zisk vo výške 2 454 tis. €.
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Výnosy celkom

11 015 tis. €

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti

11 008 tis. €
7 tis. €

Náklady celkom
Náklady z hospodárskej činnosti

8 557 tis. €
8 552 tis. €

v tom: tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/‐)
náklady na vymáh. a realiz. pohľadávok
tvorba a rozpustenie rezerv (+/‐)
ostatné všeobecné prevádzkové náklady

1 214 tis. €
78 tis. €
279 tis. €
6 981 tis. €

Náklady z finančnej činnosti

5 tis. €

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(pred zdanením)
Daň z príjmov z bežnej činnosti

2 456 tis. €
2 tis. €
2 458 tis. €

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení)

2 454 tis. €

4 tis. €

3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia
Celková brutto bilančná hodnota majetku SK, a. s. predstavovala k ultimu hodnoteného
obdobia výšku 548 128 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými položkami v objeme 492
636 tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku 55 492 tis. €.
SK, a. s. spravovala k 31.12.2015 portfólio pohľadávok v celkovej brutto bilančnej hodnote
110 792 tis. €.
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme 388 462 tis. € je
ovplyvnená predovšetkým prevzatým záporným vlastným imaním KBB, š. p. ú. Opravná
položka k tomuto nadobudnutému majetku je na 99,9 % zúčtovaná.
Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU

Zostatková netto hodnota
k 31.12.2015 (tis. €)
858,1
152,8
5 608,1
48 861,4
12,0
55 492,4

Štruktúra majetku (%)
1,55 %
0,27 %
10,11 %
88,05 %
0,02 %
100,00 %
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Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. 12. 2015 objem 21 568 tis. €. Celkový objem
záväzkov dosiahol ku koncu roka 2015 hodnotu 33 925 tis. €, pričom pozostával z rezerv na
prebiehajúce a potenciálne súdne spory a z krátkodobých, resp. dlhodobých záväzkov
vyplývajúcich z obchodnej činnosti.
Zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
z toho: základné imanie
Fondy
VH minulých rokov
VH účtovného obdobia
Záväzky
z toho: rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU

Objem k 31.12.2015
(tis. €)

Štruktúra zdrojov (%)

21 567,7
1 660,0
17 148,1
305,2
2 454,4
33 924,6
32 596,0
344,0
984,6
0,1

38,87 %

55 492,4

100,00 %

61,13 %

0,00 %

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH‐FLOW)
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku 1 418 tis. €.
Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v roku 2015 narástol z 47
443 tis. € na 48 861 tis. €.
Primárnou čiastkou (94,8%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie pohľadávok,
pričom tento sa na celkovej hodnote podieľal objemom 11 630 tis. €.
Ostatné príjmy tvorené z výnosových úrokov z vkladov v bankách, prenájmu kancelárií,
vrátených súdnych poplatkov a preddavkov dosiahli spolu 629 tis. €.
Celkové výdavky spoločnosti za rok 2015 predstavovali 10 848 tis. €, pričom najväčšiu
výdavkovú položku tvorila výplata dividendy akcionárovi v objeme 2 644 tis. €. Odplata za
postúpené pohľadávky zo zdravotných poisťovní a inštitúcii verejného sektora (954 tis. €).
Ďalšie prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali personálne a ostatné prevádzkové
náklady, ako aj obstaranie majetku. SK, a. s. však dosiahla v priebehu roku 2015 také príjmy,
ktoré zabezpečili finančné krytie uvedených výdavkov.
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Cash‐flow

Objem k 31.12.2015
v tis. €

Stav peňažných prostriedkov k 1. 1. 2015

47 443

Príjmy
Príjem z realizácie pohľadávok
Príjem z výnosových bankových úrokov
Príjem iný (prenájom, vrátené súdne poplatky)
Spolu

11 630
7
629
12 266

Výdavky
Personálne výdavky
Ostatné prevádzkové výdavky
Obstaranie majetku
Dividendy
Iné výdavky (obstaranie pohľadávok)
Spolu

5 794
938
216
2 644
1 256
10 848

Čisté peňažné toky

Stav peňažných prostriedkov k 31. 12. 2015

1 418

48 861

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere
SK, a. s. vlastní majetkové účasti (listinné akcie v počte 32 000 ks v menovitej hodnote jednej
akcie 33,2 €, t. j. v celkovej hodnote 1 062 400 €) spoločnosti Považské strojárne LETECKÉ
MOTORY, a. s. v konkurze. Spoločnosť bola v konkurze na základe rozhodnutia Okresného
súdu Bratislava I. Správca konkurznej podstaty podal dňa 9. 10. 2012 návrh na zrušenie
konkurzu. Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 12. 10. 2013. Do dnešného dňa nebola spoločnosť vymazaná z obchodného registra.

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia
Žiadne objektívne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej závierky, v tomto
období nenastali.
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4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s.
Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo v roku 2015
realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným útvarom pre výkon
vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru. Jeho činnosť bola v hodnotenom období
riadená plánom kontrolnej činnosti schváleným dozornou radou, pokynmi predsedu
dozornej rady, predstavenstva a generálneho riaditeľa. Zameranie vnútornej kontroly bolo
orientované na rozhodujúce oblasti činnosti SK, a. s. v nadväznosti na všeobecne záväzné
právne predpisy a vnútorné predpisy.
V oblasti správy a vymáhania pohľadávok boli preverené postupy právnikov SK, a. s. pri
vymáhaní pohľadávok voči dlžníkom, a to v súdnych konaniach o zaplatenie, v incidenčných
a určovacích konaniach a tiež postupy pri uplatňovaní nárokov z pohľadávok v dedičských
a v trestných súdnych konaniach. Správnosť odpisovania pohľadávok voči dlžníkom SK, a. s.
bola preverená tematickou kontrolou zameranou na uskutočňovanie daňovo uznaných
a daňovo neuznaných odpisov a na vedenie podsúvahovej evidencie odpísaných pohľadávok.
Dodržiavanie vnútorných predpisov pri realizácii nedaňových odpisov pohľadávok bolo
monitorované aj procesnou kontrolou vykonávanou pred ich schválením kompetentným
orgánom spoločnosti.
Na úseku obchodnej činnosti bol pri verejnom výberovom konaní o najvhodnejšie ponuky na
odplatné postúpenie vybraných pohľadávok (VVK 2015) hodnotený celý priebeh konania
v porovnaní so stanovenými podmienkami, pravidlami súťaže a s príslušným vnútorným
predpisom spoločnosti. Následne bola kontrole podrobená aj samotná realizácia uvedeného
výberového konania s cieľom vyhodnotiť uzatvorené zmluvy v nadväznosti na vyhlásené
podmienky a výsledok súťaže a overiť splnenie dohodnutých povinností zmluvnými stranami
vrátane dodržania záväzných lehôt a úhrad.
Na úseku verejného obstarávania bola vykonaná kontrola nadlimitnej zákazky na
zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov SK, a. s. Ďalšie kontroly boli zamerané
na priebeh verejného obstarávania zákaziek nízkych hodnôt na dodávky tovarov
a poskytnutie služieb vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
V nadväznosti na výsledky verejného obstarávania za rok 2014 a 1. polrok 2015 bolo
preverené dodržanie finančných a plnenie vecných podmienok zmluvných dokumentov na
realizované zákazky s dôrazom na dodržanie limitov vysúťažených cien. V nadväznosti na
príslušné účtovné doklady, zmluvy, resp. objednávky bola hodnotená aj vecná stránka
plnenia predmetu zákaziek, pri ktorých išlo najmä o dodávky tovarov, služieb a prác
týkajúcich sa informačno – komunikačných technológií, údržby budovy, kancelárskej
techniky, kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, starostlivosti o zdravie
zamestnancov, autoprevádzky, pomocných administratívnych prác a obchodnej činnosti
(znalecké posudky na pohľadávky).
Odporučenia preverujúcich a prijaté opatrenia z vykonaných kontrol mali za cieľ najmä
skvalitniť systém činnosti v preverovaných oblastiach, dopracovať pracovné postupy
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a spresniť povinnosti zamestnancov upravené vo vnútorných predpisoch. Výsledné materiály
o vykonaných kontrolách boli predložené predstavenstvu a dozornej rade.
Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, prerokovala výsledné materiály
z vykonaných kontrol, potvrdila navrhnuté opatrenia smerujúce k zlepšeniu činnosti
preverovaných úsekov, resp. k odstráneniu zistených nedostatkov, následne sa oboznámila
s plnením prijatých opatrení a hodnotila ich účinnosť.
Ďalšia činnosť dozornej rady v hodnotenom období bola ovplyvnená operatívnymi potrebami
spoločnosti pri realizovaní jej obchodných cieľov. Predmetom jej rokovaní boli najmä
materiály týkajúce sa obchodných aktivít SK, a. s. a jej hospodárenia.
V rámci kontroly podnikateľskej činnosti a finančného hospodárenia spoločnosti dozorná
rada prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský plán na rok
2015 a pravidelne hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím valného zhromaždenia dozorná
rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014, návrh na rozdelenie
zisku za rok 2014, posúdila Výročnú správu SK, a. s. za rok 2014 a tiež návrh audítora na
vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za roky 2015 a 2016. Dozorná rada
sa v štvrťročných intervaloch zaoberala výsledkami vo vymáhaní a stavom pohľadávok
v portfóliu spoločnosti.
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5. Zloženie orgánov spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Jediným akcionárom
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

PREDSTAVENSTVO Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2015 nasledovné zloženie:

Ing. Michal Pôbiš, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Roman Balko
podpredseda predstavenstva

JUDr. Martin Lipovský
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2015 nasledovné zloženie:

Ing. Radko Kuruc, PhD.
predseda dozornej rady

Ing. Dušan Argaláš
podpredseda dozornej rady

Mgr. Pavol Gregorčok
člen dozornej rady

Mgr. Marek Ročkár
člen dozornej rady

Ing. Ľubomír Dostálek
člen dozornej rady za zamestnancov
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6. Informácie zverejňované v súlade so
stanovami SK, a. s.
Stanovy SK, a. s. ukladajú zverejňovať informácie o prevode majetku, o poskytnutí úveru,
pôžičky alebo užívaní majetku spoločnosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu
valného zhromaždenia, dozornej rady alebo boli uzatvorené s osobami uvedenými v § 196a
Obchodného zákonníka, na ktoré sa vyžaduje súhlas dozornej rady a informácie o zmluvách
o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi
dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.

6.1. Informácia o prevode majetku
Za hodnotené obdobie SK, a. s. neuskutočnila prevod majetkových účastí, ktorý podľa
osobitných právnych predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného
zhromaždenia alebo dozornej rady.

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách
Za hodnotené obdobie nebol poskytnutý úver, pôžička, nebol prevedený majetok, ani
užívaný majetok spoločnosti osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka
a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady
spoločnosti.

6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie
v predstavenstve a v dozornej rade
Členom predstavenstva, vrátane predsedu predstavenstva, boli vyplatené v roku 2015
odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 80 832,00 €.
Predseda a členovia dozornej rady, na ktorých sa vzťahuje zákon o štátnej službe, nepoberali
odmenu počas celého roka 2015.
Členom dozornej rady, na ktorých sa nevzťahuje zákon o štátnej službe, boli za rok 2015
vyplatené odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 23 899,60 €.
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7. Informácie o predpokladanom vývoji
činnosti SK, a. s.
Hlavným cieľom spoločnosti v roku 2016 bude rýchle a čo najúspešnejšie vymáhanie
pohľadávok štátu. V súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov budeme vymáhať postúpené tzv. staršie pohľadávky
štátu, ktoré nám musia do konca roka 2016 postúpiť správcovia pohľadávok štátu.
Zároveň jednotným a koordinovaným postupom, ktorý upravuje zákon a nadväzne na to
aj naše vnútorné predpisy, budeme čo najefektívnejšie vykonávať konsolidáciu
pohľadávok štátu, ktorú musíme vykonávať ako právnická osoba so 100% majetkovou
účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva financií SR. Vzhľadom
k očakávanému veľkému nárastu portfólia nevymožených pohľadávok štátu po lehote ich
splatnosti nás čaká obrovské penzum práce s prioritou pomôcť štátu urobiť poriadok
v oblasti nakladania s jeho majetkovými právami a teda i verejnými prostriedkami.

Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2015 sú:
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2015
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