
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
Poznámky k priebežnej individuálnej účtovnej závierke 
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2007   
Údaje sú vyjadrené v tisícoch Sk 
 
1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
VÚB Asset  Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „ spoločnosť“), IČO 35786272, so sídlom 
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, bola založená dňa 17. apríla 2000 v súlade s ustanoveniami  
zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „ zákon“). Do obchodného registra  
bola zaregistrovaná dňa 17. apríla 2000. 
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je: 
 

- zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom 
ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom 
investovaní 

- z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy, poskytovať 
služby podielovým fondom 

- riadenie portfólia tvoreného jedným  alebo viacerými nástrojmi v súlade s poverením 
klienta na základe zmluvy 

- poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo 
vzťahu k investičným nástrojom v zmysle zákona 

- vykonávať ďalšiu činnosť podľa zákona 
 
Podielové fondy 
 
Spoločnosť vytvorila a spravuje nasledovných šesť otvorených podielových fondov (ďalej len 
„o.p.f.“) k 30. júnu 2007: 
 

Názov fondu 

VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol.,  a.s. 
VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, o.p.f.  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

 
Spoločnosť vedie v týchto fondoch účtovníctvo a výkazníctvo oddelene od svojho majetku. 
 
 
Depozitár 
 
Depozitárom spoločnosti je Všeobecná úverová banka, a.s., člen skupiny Intesa Sanpaolo 
S.p.A., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.  

 
Predstavenstvo spoločnosti 
 
Členovia predstavenstva spoločnosti k 30. júnu 2007: 
 

Predseda: RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. 
Členovia: Ing. Juraj Vaško 
 Ing. Sylvia Hyžová 

 



VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
Poznámky k priebežnej individuálnej účtovnej závierke 
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2007   
Údaje sú vyjadrené v tisícoch Sk 

 
 

 
Dozorná rada spoločnosti 
 
Členovia dozornej rady spoločnosti k 30. júnu 2007: 
 

Predseda: Ignacio Jaquotot 
Členovia: Jonathan Charles Locke 
 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

 
Štruktúra skupiny 
 
Priamou materskou spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. je Všeobecná 
úverová banka, a. s., člen skupiny Intesa Sanpaolo S.p.A.,  sídliaca  Mlynské nivy 1, 829 90  
Bratislava. 

Hlavnou materskou spoločnosťou je Intesa Sanpaolo S.p.A., ktorá je akciovou spoločnosťou 
sídliacou v Taliansku na adrese Piazza San Carlo 156, 10121 Torino. 
 
 
 
 
2.   PREHĽAD  VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH  METÓD 
 
2.1 PRINCÍPY VYPRACOVANIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Priebežná individuálna  účtovná závierka spoločnosti bola zostavená v súlade 
s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie. 
 
Priebežná individuálna účtovná závierka bola vypracovaná na princípe historických cien 
upravených precenením finančného majetku na obchodovanie a všetkých finančných nástrojov 
na reálnu hodnotu. 
 
Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim obdobím. 
 
Použitá  mena v priebežnej individuálnej účtovnej závierke je slovenská koruna (ďalej len „Sk“) 
a všetky zostaky sú uvedené v tisícoch Sk, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 
Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. 
 
 
2.2 PREPOČET CUDZEJ MENY 
 
Peňažné aktíva a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenské koruny 
kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu zostavenia priebežnej individuálnej 
účtovnej závierky. 
 
Výnosy a náklady vyjadrené v cudzej mene sa vykazujú kurzom Národnej banky Slovenska 
platným k dátumu uskutočnenia transakcie. 
 
Rozdiel medzi zmluvným kurzom transakcie a kurzom Národnej banky Slovenska platným 
k dátumu uskutočnenia transakcie sa vykazuje v položke „Čistý zisk alebo strata z 
obchodovania“. 
 
 
2.3 POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM 
 
Pohľadávky voči bankám tvoria pohľadávky z bežných účtov a termínovaných vkladov 
poskytnutých komerčným bankám. 
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Pohľadávky voči bankám sú pri prvotnom zaúčtovaní ocenené reálnou hodnotou. Následne sú 
vykazované v amortizovanej hodnote, t.j. v cene použitej pri prvotnom ocenení,  ktorá sa 
zvyšuje o dosahovaný, časovo rozlíšený úrok. Opravná položka sa účtuje vtedy, ak existuje 
objektívny indikátor znehodnotenia pohľadávky. 
 
K 30. júnu 2007 spoločnosť nevykázala tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči 
bankám. 
 
2.4 CENNÉ PAPIERE 
 
Cenné  papiere vo vlastníctve spoločnosti sú podľa zámeru v čase nadobudnutia cenných 
papierov a v zmysle investičnej stratégie správcovskej spoločnosti kategorizované do portfólia 
cenných papierov oceňovaných v reálnej hodnote cez výsledovku.  
 
Cenné papiere vykazované v reálnej hodnote cez výsledovku predstavujú finančné aktíva 
držané na účely  obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov. Cenné papiere 
vykazované v reálnej hodnote cez výsledovku sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú reálnou 
hodnotou (cenou obstarania). V prípade, že cenné papiere znejú na cudziu menu, ocenia sa 
kurzom NBS platným v deň obstarania. 
 
Cenné papiere sa následne oceňujú reálnou hodnotou. Reálna hodnota cenných papierov, pre 
ktoré existuje aktívny trh a pri ktorých možno spoľahlivo určiť trhovú cenu, sa stanovuje podľa 
trhovej ceny z verejného trhu cenných papierov. V prípade cenných papierov, pri ktorých 
neexistuje referenčná trhová cena z verejného trhu cenných papierov, je použité ocenenie 
podľa priemeru z kotácií referenčných trhov (zverejnené v systéme Reuters a / alebo 
Bloomberg) a po dohode s depozitárom (a podľa pravidiel Asociácie správcovských 
spoločností). Ak hodnotu cenného papiera nie je možné určiť opísaným spôsobom, určí sa  
cena  po dohode s depozitárom inými všeobecne uznávanými metódami oceňovania. Pri 
použití týchto metód sú zohľadnené aktuálne úrovne úrokových sadzieb pre finančné nástroje 
s rovnakými alebo porovnateľnými charakteristikami, bonita emitenta oceňovaného cenného 
papiera, jeho zostatková doba splatnosti a mena, v ktorej sú denominované platby plynúce 
z vlastníctva tohto cenného papiera. 
 
 Pri dlhopisoch s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania 
obchodu, alebo do dňa ich splatnosti kupónu, postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy 
z kupónov. Výnosové úroky cenných papierov vykazovaných v reálnej hodnote cez výsledovku 
sa časovo rozlišujú na mesačnej báze a sú vykázané ako „Úrokové a obdobné výnosy“ vo 
výkaze ziskov a strát. 
 
Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné 
ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú diskont alebo prémia. Takto ocenené  dlhové cenné 
papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Zmeny reálnych hodnôt sa účtujú na účty 
nákladov alebo výnosov  ako „Čistý zisk alebo strata z obchodovania“ vo výkaze ziskov a strát 
súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov. 
 
Nákup a predaj cenných papierov sa vykazuje metódou zúčtovania k dátumu vysporiadania. 
 
 
2.5 POHĽADÁVKY 
 
Pohľadávky sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú reálnou hodnotou. Následne sú vykazované 
v amortizovanej hodnote, ku ktorej je v prípade sporných a pochybných pohľadávok vytvorená 
opravná položka. 
 
 
2.6 NEHMOTNÝ MAJETOK 
 
Nehmotný majetok sa účtuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a opravné položky.  
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Plán odpisovania 
 
Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania, a to maximálne 
po dobu 5 rokov. Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená individuálna doba 
životnosti. Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné: 
 

Popis  Počet rokov 

Software 4 
Logo 4 

 
2.7 STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA 
 
Stroje, prístroje a zariadenia sa účtujú v obstarávacej cene zníženej o oprávky a opravné 
položky.  
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a  ostatné náklady súvisiace s obstaraním, napr. 
dopravu, clo, poštovné alebo províziu. Súčasťou obstarávacej ceny je aj aplikovateľná DPH, pri 
ktorej nemá spoločnosť nárok na odpočet. 
 
Náklady na rozšírenie, modernizáciu  alebo rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu produktivity, 
kapacity alebo účinnosti zvyšujú obstarávaciu cenu majetku. Náklady spojené s prevádzkou, 
údržbou a opravou  majetku sa účtujú ako náklady bežného účtovného roka. 
 
Plán odpisovania 
 
Výška odpisov sa počíta pomocou  metódy rovnomerných odpisov s cieľom odpísať 
obstarávaciu cenu  jednotlivých položiek majetku na ich zostatkovú hodnotu počas ich 
odhadovanej doby používania.  
 
Obdobia predpokladanej doby používania strojov, prístrojov a zariadení pre účely odpisovania: 
 

Popis  Počet rokov 

Hmotný majetok 4 
Ostatný hmotný majetok  4 až 6 

 
2.8 ZÁVÄZKY 
 
Záväzky sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú reálnou hodnotou. Následne sú vykazované 
v amortizovanej hodnote,  
 
 
2.9 REZERVY 
 
Rezerva je záväzok s neurčitým časovým vymedzením, alebo výškou. Rezerva sa tvorí 
v prípade splnenia nasledujúcich kritérií: 
 

- existuje povinnosť (právna alebo vecná) plniť, ktorá je výsledkom minulých udalostí; 
- je pravdepodobné, že plnenie nastane a vyžiada si úbytok peňažných prostriedkov 

predstavujúcich ekonomický prospech; 
- je možné vykonať primerane spoľahlivý odhad plnení; 

 
2.10 DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Daň z príjmov spoločnosti  sa vypočítava v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. 
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Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú pomocou súvahovej metódy z dočasných 
rozdielov medzi daňovou hodnotou aktív a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie odloženej 
dane sa používajú aktuálne daňové sadzby. 
 
Spoločnosť je tiež platiteľom nepriamych prevádzkových daní, ktoré sú súčasťou „Ostatných 
prevádzkových nákladov“. 
 
2.11 ÚČTOVANIE VÝNOSOV A NÁKLADOV 
 
Spoločnosť účtuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo alebo vecne 
súvisia, t .j. bez ohľadu na to, kedy prichádza k peňažnej úhrade. 
 
Výnosové a nákladové úroky sa vo výkaze ziskov a strát rozoznávajú použitím efektívnej 
úrokovej miery úročeného aktíva alebo záväzku. Výnosové a nákladové úroky sa časovo 
rozlišujú vo výkaze ziskov a strát. Výnosové úroky a náklady zahŕňajú úroky z kupónov 
z cenných papierov a postupne dosahovaný rozdiel medzi nominálnou hodnotou a čistou 
obstarávacou cenou cenného papiera, ktorými sú diskonty a prémie. 
 
2.12 ODPLATA SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI 
 
Výnosy z poplatkov a provízií vznikajú pri finančných službách poskytovaných správcovskou 
spoločnosťou za správu podielových fondov (odplata), ktorá je vypočítaná z priemernej ročnej 
čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Výnosy z poplatkov a provízií sa časovo rozlišujú 
do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia. Odplata správcovskej spoločnosti je zúčtovaná na 
účte „Výnosy z poplatkov a provízií“ vo výkaze ziskov a strát. 
 
2.13 NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV 
  
Spoločnosť odvádza príspevky na zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie a 
zabezpečenie v nezamestnanosti vo výške zákonných sadzieb platných v účtovnom roku, ktoré 
sa vypočítajú zo základu hrubej mzdy. Náklady na sociálne zabezpečenie sú zaúčtované do 
obdobia, v ktorom sú zúčtované  príslušné mzdy. Spoločnosť sa zúčastňuje na doplnkovom 
dôchodkovom poistení zamestnancov. 
 
2.14 ZÁKONNÉ POŽIADAVKY 
 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení 
spoločnosť podlieha viacerým limitom a obmedzeniam týkajúcich sa investovania.         
K 30.júnu 2007 spoločnosť dodržiavala uvedené limity a obmedzenia. 
 
2.15 VÝZNAMNÉ POSÚDENIA A ODHADY 
 
Zostavenie  účtovnej závierky požaduje od manažmentu vykonať určité odhady a predpoklady, 
ktoré ovplyvňujú účtovné hodnoty majetku a záväzkov spoločnosti. 
 
Odhady sa týkajú najmä stanovení reálnych hodnôt finančných nástrojov, opravných položiek 
k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových hodnôt hmotného a nehmotného majetku. 
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3.   POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM 
 
Štruktúra zostatkov na bankových účtoch a termínovaných vkladoch k 30. júnu 2007 a  
31. decembru 2006: 
 

  30.6. 2007  31. 12. 2006 

Bežné účty 812 611 
Termínované vklady 79 078 38 855 

Celkom 79 890 39 466 

 
Správcovská spoločnosť má zriadený bežný účet vedený v Sk a devízové účty vedené v USD a 
EUR u svojho depozitára Všeobecnej úverovej banke, a.s. 
 
Štruktúra termínovaných vkladov k 30. júnu 2007 je nasledovná: 
 

Banka Mena  

Istina
 v tisíc Sk 

Časovo 
rozlíšený 

úrok 

Úroková 
sadzba Splatnosť 

Všeobecná úverová banka a.s. Sk 28 824 7 4,96% 2.7.2007 

Všeobecná úverová banka a.s. Sk 25 000 25 4,10% 4.7.2007 

Všeobecná úverová banka a.s. Sk 25 000 9 4,10% 11.7.2007 

Celkom  78 824 41   
 
Okrem termínovaných vkladov spoločnosť eviduje vo Všeobecnej úverovej banke aj peňažné 
prostriedky uložené na účtoch Garantovaných vkladov v objeme 213 tis. Sk. Splatnosť týchto 
vkladov je od 2 – 4 rokov, pričom existuje možnosť predčasného splatenia týchto vkladov. 
 
Pre účely výkazu o peňažných tokoch sa za peniaze a peňažné ekvivalenty považuje hotovosť 
a pohľadávky voči bankám s dohodnutou dobou splatnosti kratšou ako 3 mesiace. Nezahŕňajú 
teda konečné zostatky na účtoch garantovaných vkladov vo výške 213 tis. Sk                           
(k 31. decembru 2006 1 157 tis.Sk), pretože ich zmluvne dohodnutá doba splatnosti je dlhšia 
ako 3 mesiace. 
 
 
4.   FINANČNÉ AKTÍVA OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOVKU 
 
Štruktúra finančných aktív ocenených reálnou hodnotou cez výsledovku k 30. júnu 2007           
a 31. decembru 2006 je nasledovná: 
 
 

  30. 6. 2007  31. 12. 2006 

Cenné papiere vykazované v reálnej hodnote cez výsledovku 173 44 977 

Celkom 173 44 977 
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Cenný papier Mena Počet ks Obstarávacia 

cena v Sk 
Trhová cena 
v mene / ks 

Trhová hodnota   
v Sk 

Generali CEE Equities 
LU0145471693 EUR 3,483 34 351,71 42 

Generali ARCM Strategies 
LU0260158638 EUR 9,819 34 108,70 36 

Generali Euro Equities Dynamic 
LU0145456207 EUR 6,362 34 175,93 38 

Generali Euro Corporate Bonds 
LU0145483946 EUR 9,011 34 108,56 33 

ČSOB Property o.p.f. 
CSOB00000006 SKK 3 935 5 1,1699 5 

KBC Equity Fund America KAP 
BE0126162628 USD 0,1318 5 1 524,10 5 

KBC Equity Fund Oil 
BE0174962713 EUR 0,2385 5 669,54 5 

PL CORE European Equity Hedge 
LU0227836961 SKK 7,037 10 1 336,75 9 

 
SPOLU: - - 161 - 173 

 
 
K 31. decembru 2006 spoločnosť vlastnila tieto finančné aktíva ocenené reálnou hodnotou cez 
výsledovku. 
 

Cenný papier 
Mena Poč. 

ks Splatnosť 
Nominálna

Hodnota/ 
ks

Obsta- 
rávacia 

cena 
Trhová 

cena v %
Trhová 

hodnota 
AÚV 

spolu 
Celková 

trhová 
hodnota 

Kupón
v %

Dlh. ŠD 200 
SK4120004201 Sk 450 14.1.2007 100 39 271 99,948 44 977 - 44 977 -

SPOLU:  450  39 271 44 977 - 44 977
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5.   NEHMOTNÝ MAJETOK 
 

Software

Ostatný 
nehmotný 
majetok Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2007 10 956 1 026 - 11 982
Prírastky 4 406 125 - 4 531
Úbytky - - - -

K 30. júnu 2007 15 362 1 151 - 16 513

Software

Ostatný 
nehmotný 
majetok Obstaranie Spolu

Amortizácia

K 1. januáru 2007 6 011 1 026 - 7 037
Prírastky 1 221 125 - 1 346
Úbytky - - - -

K 30. júnu 2007 7 232 1 151 - 8 383

Účtovná hodnota

K 30. júnu 2007 8 130 0 - 8 130
K 31. decembru 2006 4 945 0 - 4 945
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6.   STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA 
 

Zariadenia

Ostatný 
hmotný 
majetok Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2007 5 546 399 - 5 945
Prírastky 204 - - 204
Úbytky -3 - - -3

K 30. júnu 2007 5 747 399 - 6 146

Zariadenia

Ostatný 
hmotný 
majetok Obstaranie Spolu

Amortizácia

K 1. januáru 2007 3 385 355 - 3 740
Prírastky 555 6 - 561
Úbytky -3 - - -3

K 30. júnu 2007 3 937 361 - 4 298

Účtovná hodnota

K 30. júnu 2007 1 810 38 - 1 848
K 31. decembru 2006 2 161 44 - 2 205

 
 
 
 
 
7.   OSTATNÉ AKTÍVA 
 
Štruktúra ostatných aktív k 30. júnu 2007 a k 31. decembru 2006 je nasledovná: 
 
 30. 6. 2007 31. 12. 2006 

Pohľadávky voči Dlhopisovému korunovému fondu 2 154 1 033 
Pohľadávky voči Peňažnému korunovému fondu 12 757 4 346 
Pohľadávky voči Vyváženému rastovému fondu 2 857 3 528 
Pohľadávka voči Dlhopisovému konvergentnému f. 2 874 4 662 
Pohľadávka voči fondu Konzervatívne portfólio 3 075 1 336 
Pohľadávka voči fondu Dynamické portfólio 2 322 998 
Iné pohľadávky a preddavky 341 1 048 
Celkom 26 380 16 951 

  
Z celkového úhrnu pohľadávok spoločnosť neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.  
 
Spoločnosť k 30. júnu 2007 a k 31. decembru 2006 netvorila žiadne opravné položky 
k pohľadávkam. 
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8.    OSTATNÉ ZÁVÄZKY  
 
Štruktúra ostatných pasív k 30. júnu 2007 a 31. decembru 2006: 
 
 30.6.2007 31. 12. 2006  
Záväzky z nevyfakturovaných služieb 35 402 15 028 
Záväzky voči zamestnancom 706 609 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 352 287 
Sociálny fond  550 650 
Ostatné priame a nepriame dane 158 211 
Iné záväzky  82 116 
Celkom 37 250 16 901 

 
Z celkovej sumy Ostatných záväzkov (krátkodobých aj dlhodobých) k 30. júnu 2007 spoločnosť 
neeviduje záväzky po lehote splatnosti.  

9.   REZERVY 
 
 30.6.2007 31.12.2006 

Začiatočný stav k 1. 1.  4 496 5 736 
Tvorba / rozpúšťanie počas roka -3 220 -1 240 

Konečný stav   1 276 4 496 
 

10.   DANE 
 
Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči daňovému úradu k 30. júnu 2007 a 31. decembru 2006: 

 

 30. 6. 2007 31. 12. 2006 

 Pohľadávky Záväzky Pohľadávky  Záväzky 

Daň z príjmov spoločnosti 633 - 1 064 - 
Odložený daňový záväzok - 112 - 112 

Celkom 633 112 1 064 112 

 

11.   ZÁKLADNÉ IMANIE 
 
Základné imanie spoločnosti k 30. júnu 2007 pozostáva z 500 kusov akcií, pričom nominálna 
hodnota jednej akcie je 100 tisíc Sk:  
 

Akcionár 
Počet akcií Vlastníctvo  

(%) 
Podiel 

hlasovacích 
práv (%)

Všeobecná úverová banka, a.s. 500 100 100
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12.   ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY  
 
Štruktúra čistých úrokových výnosov: 
 
 30.6.2007 30.6.2006 

 Výnosy Náklady Výnosy  Náklady 

Úroky z cenných papierov  78 - 1 212 - 
Úroky z vkladov 1 669 - 570 - 
Celkom 1 747 - 1 782 - 

Čisté úrokové výnosy 1 747 1 782 

13.   ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ 
 
Rozloženie výnosov z poplatkov a provízií je nasledovné: 
 
 30.6.2007 30.6.2006 

 Výnosy Náklady Výnosy  Náklady 

Výnosy z poplatkov podielových fondov  140 730 - 217 265 -
Ostatné výnosové poplatky a provízie 198 - 325 
Poplatky a provízie s obstaraním predaja - (115 876)  (179 097)
Bankové poplatky - (26) - (22)
Ostatné poplatky - (27)  (2)

Celkom 140 928 (115 929) 217 590 (179 121)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 24 999 38 469
 
 
14.   ČISTÝ ZISK ALEBO STRATA Z OBCHODOVANIA 
 
Štruktúra čistého zisku/straty z obchodovania: 
 
 2007 2006 

 Výnosy Náklady Výnosy  Náklady 

Výnos/strata z cenných papierov 15 (56) 7 (879) 
Realizované kurzové rozdiely  3 (32) 1 (30) 
Celkom 18 (88) 8 (909) 

Čistý výsledok z obchodovania (70) (901) 
 
15.   OSTATNÉ VÝNOSY 
 
 30.6.2007 30.6.2006 

Poistné plnenie  23 20 
Zrušenie krát. rezervy na ročné odmeny 2 744 2 443 

Ostatné výnosy 322 1 

Konečný stav   3 089 2 464 
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16.   NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV 
 
Štruktúra nákladov na zamestnancov k 30. júnu 2007 a k 30. júnu 2006: 
 
 30.6.2007 30.6.2006 

Mzdy a odmeny zamestnancov  (6 618) (8 101) 
Náklady na sociálne poistenie  (1 856) (1 943) 
Celkom (8 474) (10 044) 

 
Celkový počet zamestnancov spoločnosti k 30. júnu 2007 bol 22 (jún 2006 : 23). 
 
 
17.   PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY CELKOM 
 
Štruktúra ostatných prevádzkových nákladov: 
 
 30.6.2007 30.6.2006

Reklama a propagačné činnosti (1 733) (9 430)
Audit (752) (886)
Nájomné (980) (960)
Poistenie  (448) (1 366)
Údržba IT systémov (614) (507)
Poskytovatelia trhových informácií (Bloomberg, Reuters) (428) (473)
Poradenské služby (384) (25)
Prispevok NBS, Garančný fond investícií (1 035) (98)
Ostatné (1 832) (3 929)
Celkom (8 206) (17 674)

 
 
18.   PREHĽAD O PODMIENENÝCH AKTÍVACH PREVZATÝCH NA SPRÁVU A 
RIADENIE  
 
Spoločnosť účtovala na podsúvahových účtoch finančné portfólio riadené na základe zmluvy o 
riadení portfólia, ktorej výška bola k 30. júnu 2007 a k 31. decembru 2006 nasledovná: 
 
Názov položky 30.6.2007 31.12.2006 
Portfólio cenných papierov 99 645 168 066 
Ostané pohľadávky voči bankám - 190 763 
Spolu 99 645 358 829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
Poznámky k priebežnej individuálnej účtovnej závierke 
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2007   
Údaje sú vyjadrené v tisícoch Sk 

 
 

 

19.   ZOSTATKY A TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI  
 
Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči podnikom v skupine a ostatným spriazneným stranám  
k 30. júnu 2007: 
 
Spoločnosť Pohľadávka Záväzok Popis 

Všeobecná úverová banka, a.s. (1) 79 890 32 414 Bankové účty / nevyfakturované služby 
Podielové fondy VÚB AM (2) 26 039 - Poplatok za správu a predaj podielov 

Celkom 105 929 32 414  
(1) Materská spoločnosť  
(2) Spriaznená strana 
 
 
Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči podnikom v skupine a ostatným spriazneným stranám  
k 31. decembru 2006: 
 
Spoločnosť Pohľadávka Záväzok Popis 

Všeobecná úverová banka, a.s. (1) 39 466 12 864 Bankové účty / nevyfakturované služby 
Podielové fondy VÚB AM (2) 15 903 - Poplatok za správu a predaj podielov 

Celkom 55 369 12 864  
(1) Materská spoločnosť  
(2) Spriaznená strana 

 
Uvedené zostatky pohľadávok a záväzkov sú zahrnuté v položkách Ostatné aktíva (pozri bod 7. 
prílohy) a Ostatné záväzky (pozri bod 8 prílohy). 
 
 
Súhrn transakcií voči podnikom v skupine a ostatnými spriaznenými stranami k 30. júnu 2007 a 
k 30. júnu 2006: 
 

 30.6.2007 30.6.2006 

Popis  Výnosy Náklady Výnosy  Náklady 

Všeobecná úverová banka, a.s. (1) 1 692 - 570 - 
Všeobecná úverová banka, a.s. (1) - (116 898) - (177 587) 
Podielové fondy VÚB AM (2) 140 730 - 217 265 - 

Celkom  142 422 (116 898) 217 835 (177 587) 
(1) Materská spoločnosť  
(2) Spriaznená strana 
 
 
Vklady materskej spoločnosti v podielových fondoch  
 
Materská spoločnosť VÚB, a.s nemala k 30. júnu 2007 ani k 31. decembru 2006 investované 
žiadne prostriedky do podielových fondov Spoločnosti. 
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20.   NÁSLEDNÉ UDALOSTI 
 

Po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné udalosti, 
ktoré by si vyžadovali úpravu alebo zverejnenie v účtovnej závierke k 30. júnu 2007. 

 
*** 

 


