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A.          VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

1. ÚDAJE O PODIELOVOM FONDE A PREDMET ČINNOSTI 

VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management,  
správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“), IČO 35786272, je podielový fond zaloţený v súlade  
s ustanoveniami zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) správcovskou 
spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) so 
sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04  Bratislava. Podielový fond vznikol dňa 3. apríla 2000 rozhodnutím 
Ministerstva financií SR č. MF – 002/2000/SS. Ministerstvo financií SR schválilo uvedeným rozhodnutím 
s právoplatnosťou od 4. apríla 2000 štatút podielového fondu s označením :  KORUNOVÝ FOND, 
otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Povolenie na zápis do obchodného 
registra zo dňa 17. apríla 2000 nadobudlo právoplatnosť 17. apríla 2000. Vydávanie podielových listov sa 
začalo 2. mája 2000. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 13. decembra 2002, číslo: GRUFT – 
006/2002/KSPF, schválilo nové označenie otvoreného podielového fondu na : VÚB AM DLHOPISOVÝ 
KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 

Zameraním fondu je investovať zhromaţdené peňaţné prostriedky najmä do cenných papierov a 
nástrojov peňaţného trhu denominovaných v slovenských korunách, pričom nástrojmi peňaţného trhu 
sa rozumejú vkladové listy, depozitné certifikáty, pokladničné poukáţky a zmenky so splatnosťou do 
jedného roka. 

Podielový fond nie je právnickou osobou.  

Hlavným predmetom činnosti správcovskej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje je:  

 vytváranie a spravovanie podielových fondov. 

Správcovská spoločnosť vedie v podielovom fonde účtovníctvo a výkazníctvo oddelene od svojho 
majetku. 

Depozitár 

Depozitárom správcovskej spoločnosti je Všeobecná úverová banka, a.s., člen skupiny Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.  

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti 

Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti k 30. júnu 2008: 

Predseda: RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. 

Členovia: Ing. Juraj Vaško 

 Ing.  Sylvia Hyţová 

 
Dozorná rada správcovskej spoločnosti 
 
Členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti k 30. júnu 2008: 
 

Predseda: Ignacio Jaquotot 

Členovia: Jonathan Charles Locke 

 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
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Správcovská spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností: 
 

 Priama materská spoločnosť Hlavná materská spoločnosť 

Meno: Všeobecná úverová banka, a.s. Intesa Sanpaolo S.p.A 

Sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava Turín, Taliansko 

Miesto uloţenia konsolid. 
účt. závierky: 

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava Turín, Taliansko 

 
 

B.     POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

 

 

1.     PRINCÍP ZOBRAZENIA A NEPRETRŽITÉ TRVANIE SPOLOČNOSTI 

 
Priebeţná účtovná závierka podielového fondu, ktorá pozostáva zo súvahy 30. júnu 2008, výkazu 
ziskov a strát a poznámok k priebeţnej účtovnej závierke k 30. júnu 2008 bola pripravená v súlade so 
zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové 
dôchodkové fondy (ďalej len „postupy“). 

Táto priebeţná účtovná závierka bola vyhotovená na princípe časového rozlíšenia, t.j. vplyv transakcií 
a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v účtovných výkazoch sa vykazujú v období, 
s ktorým súvisia a na základe predpokladu, ţe podielový fond bude pokračovať vo svojej činnosti.  
 
Pouţitá mena v účtovnej závierke je slovenská koruna (ďalej len „Sk“) a všetky zostatky sú uvedené 
v tisícoch Sk, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát 
a v poznámkach sú uvedené v okrúhlych zátvorkách.  
 
 
 

2.      HLAVNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
 
Významné zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu  
 
Podielové fondy od 1. januára 2008 účtujú podľa opatrenia MF SR platného pre podielové fondy, 
dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.  Na účely prechodu účtovania podľa postupov, 
správcovská spoločnosť vykonala v podielovom fonde účtovné operácie v súlade s opatrením MF SR 
ako prvé účtovné operácie roku 2008. 
 
Hlavné zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu predstavujú predovšetkým nasledovné: 
 

 Zmena štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát si vyţiadala reklasifikáciu niektorých poloţiek 
aktív, pasív k 31. decembru a ziskov a strát za rok 2007. Reklasifikácie nemali vplyv na celkovú 
výšku aktív a vlastného imania 

 Kurzové rozdiely z precenenia majetku v cudzej mene a oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku v riadku „Zisk/strata z predaja cenných 
papierov“.  V účtovnej závierke k 31. decembru 2007 sa kurzové rozdiely a oceňovacie rozdiely 
vykázali priamo vo vlastnom imaní v riadku „Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov“. 
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Zhrnutie hlavných účtovných zásad, ktoré správcovská spoločnosť v podielovom fonde 
uplatňovala v priebehu roka  
 
a) Cenné papiere 
 
Cenné papiere vo vlastníctve podielového fondu obsahujú dlhopisy, akcie a podielové listy sú 
kategorizované ako investičný majetok a predstavujú finančné aktíva drţané na účely obchodovania 
a dosahovania zisku z cenových rozdielov. 
 
Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia 
obchodu. Cenné papiere sú pri prvotnom vykázaní oceňované v reálnej hodnote.  
 
Po prvotnom vykázaní sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote. Zisky a straty z precenenia sa 
vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku  „Zisk/strata z predaja cenných papierov“. Ak fond vlastní 
viac neţ jeden kus rovnakého cenného papiera, pri účtovaní úbytku daných investícií sa predpokladá 
ţe sa predávajú na báze váţeného aritmetického priemeru. Úrokové výnosy získané z drţby dlhových 
cenných papierov sa vykáţu pomocou efektívnej úrokovej miery ako výnosové úroky vo výkaze ziskov 
a strát v poloţke „Výnosy z úrokov“. Prirastanie úroku sa môţe účtovať lineárnym spôsobom, ak 
rozdiel medzi úrokmi prirastenými efektívnou úrokovou mierou a úrokmi prirastenými lineárnym 
spôsobom nie je väčší ako 2 % ročne. Dividendy získané z drţby akcií sa vykazujú vo výkaze ziskov 
a strát v poloţke „Výnosy z dividend“ v momente vzniku práva na úhradu.  
 
Reálna hodnota cenných papierov, pre ktoré existuje aktívny trh a pri ktorých moţno 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 pouţité 
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 moţné určiť opísaným spôsobom, jeho hodnota je v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 594/2003 Zb. o kolektívnom investovaní v platnom znení a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 v platnom znení určená správcovskou 
spoločnosťou po dohode s depozitárom inými všeobecne uznávanými metódami oceňovania. Pri 
pouţití 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.  
 
b) Krátkodobé pohľadávky  
 
Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých 
dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka, ktoré sú drţané fondom primárne za účelom ich 
zhodnotenia. Beţné a termínované vklady s dohodnutou splatnosťou do 24 hodín sú vykázané ako 
peňaţné prostriedky a ekvivalenty peňaţných prostriedkov.  
 
Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň dohodnutia obchodu krátkodobé pohľadávky sú pri 
prvotnom vykázaní zaúčtované v hodnote peňaţných tokov z nich, diskontovaných efektívnou 
úrokovou mierou. Krátkodobé pohľadávky, ktoré nie sú splatné v splátkach, sa oceňujú menovitou 
hodnotou. 
 
Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v umorovanej hodnote, t.j. v cene pouţitej pri prvotnom 
ocenení ktorá sa zvyšuje o dosahovaný, časovo rozlíšený úrok. V prípade sporných pohľadávok je 
vytvorená opravná poloţka.  
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c) Finančné deriváty 
 
Finančné deriváty zahŕňajú termínové menové kontrakty, úrokové / menové swapy a opcie, zmluvy o  
budúcich úrokových sadzbách. Fond pouţíva finančné nástroje na zaistenie rizika úrokových sadzieb 
a menového rizika spojeného s jeho transakciami na  finančných  trhoch. Tieto  zaistenia sú účtované 
ako finančné deriváty určené na obchodovanie, pretoţe hoci pri riadení rizika fondu poskytujú účinné 
ekonomické zabezpečenie, nespľňajú kvalifikačné poţiadavky na vykazovanie zabezpečenia podľa 
postupov účtovania. 
 
Derivátové finančné nástroje sa prvotne zaúčtujú v súvahe a následne aj vykazujú v reálnej hodnote. 
Reálne hodnoty sa získavajú z trhových cien, modelov diskontovaných peňaţných tokov a modelov 
oceňovania opcií. V rámci svojej činnosti fond uzatvára zmluvy na finančné deriváty s cieľom 
zabezpečenia likvidity, menových a úrokových rizík. Všetky derivátové finančné nástroje  sa v prípade 
kladnej reálnej hodnoty vykazujú ako aktíva v riadku „deriváty“ a v prípade zápornej reálnej hodnoty 
ako záväzky v riadku „deriváty“. Zmeny reálnej hodnoty derivátových finančných nástrojov určených 
na obchodovanie sú zahrnuté do riadku  „Zisk/strata z derivátov“.  
 
Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa 
posledného vyrovnania, alebo ukončenia, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.  
 
d) Dlhodobé a krátkodobé záväzky 
 
Dlhodobé a krátkodobé záväzky predstavujú záväzky z vrátenia podielov, záväzky voči správcovskej 
spoločnosti, záväzky voči depozitárovi a podobné záväzky.  
 
Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň dohodnutia obchodu. Dlhodobé a krátkodobé záväzky sú 
pri prvotnom vykázaní zaúčtované v hodnote peňaţných tokov z nich, diskontovaných efektívnou 
úrokovou mierou.  
 
Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v umorovanej hodnote, t.j. v cene pouţitej pri prvotnom 
ocenení ktorá sa zvyšuje o dosahovaný, časovo rozlíšený úrok. Krátkodobé záväzky, ktoré nie sú 
splatné v splátkach, sa oceňujú menovitou hodnotou. 
 
e)  Hospodársky výsledok podielového fondu 
 
V zmysle Štatútu podielového fondu a tieţ v súlade so zákonom č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom 
investovaní v platnom znení správcovská spoločnosť kaţdoročne vypláca podielnikom výnosy z 
majetku v podielovom fonde vo výške  výnosov z cenných papierov a z vkladových účtov vyplatených 
správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok zahrnutím výnosov do aktuálnej ceny uţ 
vydaných podielových listov. 
 
f) Daň z príjmov podielového fondu 
 
Pri zdaňovaní postupuje podielový fond v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov.  
Keďţe správcovská spoločnosť s účinnosťou od 1.januára 2005 realizuje rozdelenie výnosov 
v podielových fondoch zahrnutím výnosov do aktuálnej ceny uţ vydaných podielových listov, v zmysle 
platného zákona o dani z príjmov nedochádza k zdaneniu výnosov, nakoľko nie sú naplnené 
podmienky pre vyčíslovanie základu dane podľa §43 odst.9 zákona č. 595/2003 dani z príjmov. 
 
Od 1. apríla 2007 v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. § 43 ods. 10 pri vyplatení 
podielového listu vykoná správcovská spoločnosť zráţku dane z kladného rozdielu medzi vkladom 
podielnika a vyplatenou nezdanenou sumou. 
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g) Operácie v cudzej mene 
 
Majetok, ktorého obstarávacia cena bola vyjadrená v cudzej mene, sa prepočítava na slovenské 
koruny podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (NBS) k dátumu obstarania.  
 
Operácie vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenské koruny podľa kurzu NBS platného v 
deň uskutočnenia transakcie. Peňaţné aktíva a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú 
korunu kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu účtovnej závierky.  
 
Kurzové rozdiely, ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa vykazujú vo 
výsledovke v riadku „Zisk/strata” z predaja cenných papierov”.  

h) Účtovanie výnosov a nákladov 
 
Podielový fond účtuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a/alebo vecne 
súvisia, t. j. bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňaţnej úhrade. 
 
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. 
 
i) Správcovské poplatky a poplatky depozitárovi 
 
Správcovská spoločnosť dostáva za správu podielového fondu odplatu, ktorá je vypočítaná 
z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Správcovské poplatky sú vykázané v 
riadku „Náklady na odplatu za správu fondu“ v priloţenom výkaze ziskov a strát. 
 
Náklady za sluţby depozitára sú vykázané v riadku „Náklady na odplaty za sluţby depozitára“ v 
priloţenom výkaze ziskov a strát. Depozitár ich vypočítava na základe priemernej ročnej čistej 
hodnoty majetku v podielovom fonde. 
 
j) Podielové listy 
 
Hodnota podielového listu pri predaji alebo spätnom nákupe (redemácii) sa vypočíta ako podiel čistej 
hodnoty majetku v podielovom fonde ku dňu predaja alebo spätného nákupu podielového listu a súčtu 
menovitých hodnôt podielov.  
 
Podielový fond účtuje o podieloch podielnikov na príslušnom účte účtovej skupiny 56 ako „Podielové 
listy“, ktorý je súčasťou vlastného imania podielového fondu.  
 
k)  Zákonné požiadavky 
 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 594/2003 o kolektívnom investovaní v platnom znení podielový 
fond podlieha viacerým limitom a obmedzeniam týkajúcich sa jeho investovania.  
 
K 30. júnu 2008 podielový fond dodrţiaval uvedené limity a obmedzenia.   
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C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH  

 
 

2008 2007

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Zisk pred zdanením 9 038              34 270              

Upravený o:

Úrokové výnosy (37 230)           (51 304)             

Dividendové výnosy

Prevádzkový zisk pred zmenami stavu pracovného kapitálu (28 192)          (17 034)            

Zmena stavu cenných papierov určených na obchodovanie 539 763          (313 537)           

Zmena stavu ostatného majetku

Zmena stavu ostatných záväzkov (487)                (1 290)               

Prijaté úroky 46 820            42 868              

Prijaté dividendy

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 557 904          (288 993)           

Peňažné toky z investičnej činnosti - -

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti - -

Peňažné toky z finančnej činnosti

Vydávanie podielových listov 23 896            295 523            

Redemácie (spätné odkupovanie) podielových listov (675 917)         (374 695)           

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (652 021)         (79 172)             

Výsledkové kurzové a oceňovacie rozdiely 

Kurzové rozdiely

Oceňovacie rozdiely 17 765            -

Čisté kurzové a oceňovacie rozdiely 17 765            

Čistý prírastok v peňažných prostriedkoch a peň. ekvivalentoch (76 352)           (368 165)           

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov 

peňažných prostriedkov k 1. januáru 2008 (2007) 278 828          476 126            

Konečný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných 

prostriedkov k 30. júnu  2008 (2007) 202 476          107 961            
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D.     PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU  
 

Označenie POLOŽKA 30.6.2008 30.6.2007

I. Čistý majetok za začiatku obdobia 1 957 538                   2 383 469                         

a) počet podielov 1 490 157                   1 839 328                         

b) hodnota 1 podielu 1,3136 1,2958

1. Upísané podielové listy 23 896                        295 523                            

2. Zisk alebo strata fondu 9 038                          34 270                              

3. Čistý rast / pokles majetku z precenenia - (13 793)                             

4.

Vloţenie výnosov podielnikov do majetku 

fondov - -

5. Výplata výnosov podielnikom - -

6.

Odpísanie dôchodkových jednotiek za 

správu fondu - -

7. Vrátené podielové listy 675 917                      374 695                            

II. Nárast / pokles čistého majetku (642 983)                    (58 695)                             

A. Čistý majetok na konci obdobia 1 314 555                   2 324 774                         

a) počet podielov 997 776                      1 778 845                         

b) hodnota 1 podielu 1,3175 1,3069  
 
 
 

E.      POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

 

SÚVAHA 

 

Aktíva 

 
1. DLHOPISY 

 
a) Členenie dlhopisov podľa jednotlivých druhov je nasledovné: 

Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) Štátne dlhopisy 355 233 645 613

b) Hypotekárne záloţné listy 293 555 297 518

c) Ostatné dlhopisy 468 936 741 712

Celkom 1 117 724 1 684 843

 
b) Členenie dlhopisov podľa zostatkovej doby ich splatnosti: 

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) 3 mesiace aţ 1 rok 49 847 117 884

b) 1 aţ 5 rokov 731 118 901 732

c) nad 5 rokov 336 759 665 227

Celkom 1 117 724 1 684 843
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c) Členenie dlhopisov podľa dohodnutej doby ich splatnosti:      

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) 1 aţ 5 rokov 345 690 634 638

b) nad 5 rokov 772 034 1 050 205

C elkom 1 117 724 1 684 843

 
d) Členenie dlhopisov podľa mien, v ktorých sú denominované: 

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) v SKK 1 117 724 1 684 843

Celkom 1 117 724 1 684 843

 
2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 

 
a) Členenie krátkodobých pohľadávok podľa zostatkovej doby ich splatnosti: 

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) Do 1 mesiaca 55 025 278 629

C elkom 55 025 278 629

 
Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30.6.2008 je nasledovná: 

 

Označenie POLOŽKA Mena Istina v tis. 

Časovo 

rozlíšený 

úrok v tis. 

Sk

Úroková 

sadzba

Splatno

sť

a) SLSP SKK 55 000 25 4,15% 2.7.2008

Celkom 55 000 25

 
b) Členenie krátkodobých pohľadávok podľa mien, v ktorých sú denominované: 

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) v SKK 55 025 278 629

Celkom 55 025 278 629

 
3. EKVIVALENTY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV  

 
a) Členenie peňaţných ekvivalentov podľa jednotlivých druhov: 

 

Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) Beţné účty 198 198

b) Termínované vklady so 

splatnosťou do 24 hodín

147 253 0

Celkom 147 451 198
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Štruktúra jednotlivých termínovaných vkladov so splatnosťou do 24 hodín je: 

 

Označenie POLOŽKA Mena Istina v tis. 

Časovo 

rozlíšený 

úrok v tis. 

Sk

Úroková 

sadzba

Splatno

sť

a) Všeobecná úverová banka, a. s. SKK 147 238 15 3,74% 1.7.2008

Celkom 147 238 15

 

 

Pasíva 
 
 

4. ZÁVÄZKY Z VRÁTENIA PODIELOV  

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) lehota vrátenia do 1 mesiaca 3 544 3 256

Celkom 3 544 3 256

   
5.    OSTATNÉ ZÁVÄZKY 

 
a) Členenie ostatných záväzkov podľa jednotlivých druhov  

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 31.12.2007

a) záväzky z nákupu CP 0 0

b) Custody poplatok 38 50

c) depozitárs ky poplatok 418 537

d) zrážková daň z  P L  385 312

e) iné záväzky 5 112

Celkom 846 1 011

 
 
                                                   VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

 
6.  VÝNOSY Z ÚROKOV A OBDOBNÉ PRÍJMY 

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 30.6.2007

a) z dlhových cenných papierov 34 250 46 101

b) z vkladov 2 980 5 203

Celkom 37 230 51 304
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7. ZISK/ STRATA Z CENNÝCH PAPIEROV 

 
a) Zisk/ strata z dlhopisov  

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 30.6.2007

I. 
Zisk z dlhopisov

29 004                                               40                                                       

a) z predaja dlhopisov 129                                                    27                                                       

b) z OCR k dlhopisov 28 875                                               13                                                       

II. S trata z  dlhopis ov 47 095                                               2 944                                                  

a) z predaja dlhopisov 455                                                    13                                                       

b) z OCR k dlhopisov 46 640                                               2 931                                                  

Spolu (18 091)                                              (2 904)                                                 

 

 
8. ZISK/ STRATA Z PREDAJA INÉHO MAJETKU  

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 30.6.2007

I. 
Zisk z predaja iného majetku

1 2

a) zo zaokrúhľovania 1 2

b) z ostatného majetku 0 0

II. S trata z  predaja iného majetku
0 0

a) zo zaokrúhľovania 0 0

b) z ostatného majetku 0 0

Spolu 1 2

 

 
9. BANKOVÉ A INÉ POPLATKY  

 
Označenie POLOŽKA 30.6.2008 30.6.2007

a) bankové poplatky 17 22

b) custody poplatok 256 439

Celkom 273 461

 
 
 

F.    OSTATNÉ POZNÁMKY 

 
1.     VÝPOČET HODNOTY MAJETKU PODIELOVÉHO FONDU 
 
Pre účely stanovenia hodnoty podielového listu správcovská spoločnosť vypočítava hodnotu majetku 
(NAV) podielového fondu, pričom oceňuje investície nezávislou trhovou cenou. Pokiaľ táto trhová 
cena neexistuje, alebo daná trhová cena nie je povaţovaná za reprezentatívnu, vedenie správcovskej 
spoločnosti určí reálnu hodnotu po dohode s depozitárom podielového fondu v zmysle vyhlášky  
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 v platnom znení inými všeobecne uznávanými 
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metódami oceňovania. Vedenie je presvedčené, ţe stanovená reálna hodnota podielu podľa zákona 
o kolektívnom investovaní je primeraná a dostatočne obozretná. V skutočnosti sa však konečná 
oficiálne zverejnená cena podielov môţe odlišovať od ceny NAV podľa ročnej účtovnej závierky, a to 
z nasledovných dôvodov: 
 
1. Odlišná metóda realizácie predaných  podielov do účtovnej skupiny 56 „Základné imanie“ medzi 

účtovníctvom  a ocenením fondov. V účtovníctve sa účtuje predaný podiel dňom úhrady (obchodu) 
s NAV dňom úhrady. V ocenení fondov sa dňom úhrady realizuje zápis záväzkov a aţ dňom 
vydania podielu (T+1) je pripisovaný ako predaný podiel s NAV dňom úhrady (T+ 0). Z uvedeného 
dôvodu k 30.júnu 2008 sa nevykazuje rovnaký počet podielov.  

2. Záväzkové účty týkajúce sa beţného roku, ktoré z objektívneho dôvodu neboli zohľadnené pri 
výpočte hodnoty majetku pre účely stanovenia NAV k 30. júnu 2008.  

3. Odlišný kurz NBS pouţitý pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene k 30. júnu 2008. 
V účtovníctve sa pouţíva kurz NBS z daného dňa (T+0), kým v ocenení fondov pre účely 
stanovenia NAV sa pouţíva kurz NBS z nasledujúceho dňa (T+1). 

 
Tabuľka uvádza výpočet hodnoty podielového listu k 30. júnu  2008 pre účely stanovenia NAV a podľa 
účtovníctva fondu k 30. júnu 2008: 
 

Označenie POLOŢKA

Hodnota majetku fondu 

pre výpočet hodnoty 

podielového listu v tis. Sk

Hodnota podľa 

účtovníctva v tis. Sk

I. AKTÍVA 1 320 200 1 320 200

a) Cenné papiere vrátane časovo rozlíšeného úroku 1 117 724 1 117 724

b) Pohľadávky voči bankám vrátane časovo rozlíšeného úroku 202 476 202 476

c) Deriváty 0 0

II. Záväzky 4 912 5 645

a) Záväzky voči podielnikom 1 006 3 544

b) Záväzky voči správcovskej spoločnosti 1 253 1 255

c) Záväzky voči depozitárovi 418 418

d) Záväzky custody 38 38

e) Záväzky - zráţková daň z výnosov z PL 375 385

f) Deriváty 0 0

g) Ostatné záväzky 1 822 5

ČISTÁ HODNOTA AKTÍV 1 315 288 1 314 555

Počet podielov ( v kusoch) 998 332 997 776

Cena podielových listov k 30.6.2008 1,3175 1,3175
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2. ZOSTATKY A TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI  
 
Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči podnikom v skupine a ostatným spriazneným stranám  
k 30. júnu  2008: 
 

Spoločnosť Pohľadávka Záväzok Popis 

VÚB AM, správ. spol., a. s. 
(2)

 - 1 228 Poplatok za správu fondu 

VÚB AM, správ. spol., a. s. 
(2)

 - 27 Poplatok za vydanie a odkup pod. listov 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 418 Poplatok depozitárovi  

Všeobecná úverová banka, a.s. (1) - 38 Poplatok custody 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) 290 587 - Cenné papiere na obchodovanie 

Celkom 290 587 1 711  

(1)
 Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti  

(2)
 Spriaznená strana 

 
Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči podnikom v skupine a ostatným spriazneným stranám  
k 31. decembru  2007: 
 

Spoločnosť Pohľadávka Záväzok Popis 

VÚB AM, správ. spol., a. s. 
(2)

 - 1 846 Poplatok za správu fondu 

VÚB AM, správ. spol., a. s. 
(2)

 - 19 Poplatok za vydanie a odkup pod. listov 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 537 Poplatok depozitárovi  

Všeobecná úverová banka, a.s. (1) - 50 Poplatok custody 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - - Pohľadávka za predaj CP 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) 296 177 - Cenné papiere na obchodovanie 

Celkom 296 177 2 452  

(1)
 Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti  

(2)
 Spriaznená strana 

 
Súhrn transakcií podielového fondu voči podnikom v skupine a ostatným spriaznenými stranami počas 
1.polroka 2008: 
 

Spoločnosť Výnosy Náklady Popis 

VÚB AM, správ. spol., a.s. 
(2) - 9 192 Poplatok za správu 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1)

 - 219 Poplatok za obchodovanie CP 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 435  Poplatok depozitárovi a bankové poplatky 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 256 Poplatok custody 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) 2 980 - Úroky 

Celkom 2 980 10 102  

(1)
 Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti  

(2)
 Spriaznená strana 
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Súhrn transakcií podielového fondu voči podnikom v skupine a ostatným spriaznenými stranami počas 
1. polroka  2007: 
 

Spoločnosť Výnosy Náklady Popis 

VÚB AM, správ. spol., a.s. 
(2) - 13 054 Poplatok za správu 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1)

 - 24 Poplatok za obchodovanie CP 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 615 Poplatok depozitárovi a bankové poplatky 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) - 439 Poplatok custody 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (1) 5 203 - Úroky 

Celkom 5 203 14 132  
(1)

 Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti  
(2)

 Spriaznená strana 

Všetky transakcie so spriaznenými stranami boli uskutočnené za beţných trhových podmienok. 
 
Počet podielov fondu vlastnených spriaznenými stranami k 30. júnu 2008 a k 31. decembru 2007 je 
nasledovný: 
 

 

30.6.2008 31.12.2007 

Počet 
podielov 
(tisíc ks) 

Podiel na 
čistej 

hodnote aktív 
(%) 

Počet 
podielov 
(tisíc ks) 

Podiel na 
čistej 

hodnote aktív 
(%) 

Všeobecná úverová banka, a.s.
 (2)

 - - - - 

Ostatné spriaznené strany 
(1) 

- - - - 

VÚB AM Konzervatívne portfólio, o.p.f. 53 665 4% 215 780 11% 

VÚB AM Dynamické portfólio, o.p.f. - - 111 771 6% 

Celkom 53 665 - 327 551 - 

(1) 
Medzi ostatné spriaznené strany patria členovia predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti 

(2) 
Materská spoločnosť správcovskej spoločnosti 

 
K 31. decembru 2007 Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá je 100% vlastníkom  správcovskej 
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. nemala v podielovom fonde ţiadne investície. 

 
K 30. júnu 2008 celková investícia Konzervatívneho portfólia a Dynamického portfólia predstavuje      
53 665 podielov v Dlhopisovom korunovom fonde (k 31.12.2007: 327 551 tis. podielov) .  
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3. NÁSLEDNÉ UDALOSTI  
 
Dňa 4.6.2008 správcovská spoločnosť podala do Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) ţiadosť 
o zlúčenie tohto  podielového fondu s podielovým fondom VÚB AM Konzervatívne portfólio, otvorený 
podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. NBS jej ţiadosti vyhovela a následne na 
základe rozhodnutia OPK-8609/2008-PLP zo dňa 28.7.2008, ktoré sa stalo právoplatným dňa 
1.8.2008 bol podielový fond zlúčený s podielovým fondom VÚB AM Konzervatívne portfólio, otvorený 
podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
 

 

*** 
 
 
Táto priebeţná  účtovná závierka k 30. júnu 2008 bola zostavená na adrese  
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, Slovenská republika. 
 
 
 
 

 


