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Súhrn
Tento súhrn spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte,
ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na
regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, článok 7 – Súhrn prospektu a Delegovaného
Nariadenia komisie (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v
súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k
prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.
382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301. Súhrn obsahuje kľúčové informácie pre
pochopenie povahy Emitenta a ponúkaných cenných papierov a tiež rizík, ktoré sa k obom viažu. Spolu
s ostatnými časťami Prospektu má pomôcť investorom pri rozhodovaní o investícii do takýchto
cenných papierov.
ODDIEL A - ÚVOD
Názov cenných papierov
a ich
medzinárodné
identifikačné číslo (ISIN)
Totožnosť a kontaktné
údaje emitenta, vrátane
jeho
identifikačného
označenia
právnickej
osoby (LEI)
Totožnosť a kontaktné
údaje
príslušného
orgánu, ktorý prospekt
schvaľuje
Dátum
schválenia
Prospektu
Upozornenia

Akcie BENCONT COLLECTION, a.s.
ISIN: SK1000021420
BENCONT COLLECTION, a. s.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 967 692
Kontakt: collection@bencont.sk
Web: www.bencontcollection.sk
LEI: 097900BJGE0000199675
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika
Kontakt: verejna.ponuka@nbs.sk
15.12.2021
1) súhrn by sa mal čítať ako úvod k Prospektu;
2) každé rozhodnutie investovať do cenných papierov by sa malo
zakladať na investorovom posúdení Prospektu ako celku;
3) prípadné straty z investovaného kapitálu môžu byť vyššie ako
samotná investovaná suma;
4) v prípade, že je podaná žaloba na súd na základe informácie
uvedenej v prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi podľa
vnútroštátneho práva uložená povinnosť uhradiť náklady na
preklad prospektu pred začatím súdneho konania;
5) občianskoprávnu zodpovednosť nesú iba tie osoby, ktoré súhrn
vrátane jeho prekladu predložili, avšak len ak je súhrn
zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami
prospektu, alebo ak súhrn v spojení s ostatnými časťami
prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom
pomáhajú pri rozhodovaní, či do príslušných cenných papierov
investovať.

ODDIEL B – KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI
Pododdiel B.1. – Kto je emitentom cenných papierov?
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Sídlo a právna forma
emitenta, LEI, právne predpisy,
podľa ktorých emitent vykonáva
činnosť, a krajina registrácie

Hlavné činnosti Emitenta

BENCONT COLLECTION, a. s.
BENCONT COLLECTION, a. s.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Krajina registrácie: Slovenská republika
IČO: 47 967 692
Právna forma: akciová spoločnosť
LEI: 097900BJGE0000199675
Právne predpisy, na základe ktorých vykonáva Emitent svoju
činnosť:
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
• zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov
• zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách v znení neskorších predpisov
• zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších
predpisov
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
• zákon č. 5/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
Hlavná činnosť Emitenta je inkaso a správa pohľadávok a tiež
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia
rozsahu. Správa pohľadávok pre klientov sa zabezpečuje na
základe mandátnych zmlúv a správa pohľadávok vo vlastnom
portfóliu realizuje spoločnosť cez nákup balíkov zlyhaných
pohľadávok zo spotrebných úverov. Druhá časť podnikateľskej
činnosti Emitenta spočíva v poskytovaní spotrebiteľských
úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských
úverov (ďalej ako „spotrebiteľské úvery“) na základe licencie od
Národnej banky Slovenska (ďalej ako „NBS“) z roku 2016.

Štruktúra akcionárov Emitenta
Akcionár
Ing. Marek Reguli
BENCONT GROUP, a. s.

Výška vkladu
446 250 eur
78 750 eur

Podiel na ZI a HP*
85%
15%

(*ZI – Základné imanie, HP – hlasovacie práva)

Totožnosť
Emitenta
Totožnosť
Emitenta

Emitent je členom skupiny spoločnosti BENCONT GROUP, a. s.,
ktorá vlastní 15 % jej akcií.
výkonných riaditeľov Hlavným výkonným riaditeľom BENCONT COLLECTION, a.s. je
Ing. Marek Reguli od 29.11.2014. Zároveň je predsedom
predstavenstva spoločnosti.
štatutárneho audítora Štatutárnym audítorom Emitenta je spoločnosť FINECO spol. s
r.o., IČO: 31 356 206, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09
Bratislava, licencia SKAU č. 89.

Pododdiel B.2. – Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa emitenta ?
Emitent nižšie uvádza prehľad hlavných historických finančných údajov podľa všeobecne
aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie od 1.1.2018 do 31. 12.2018, od
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1.1.2019 do 31.12.2019, od 1.1.2020 do 31.12.2020 a priebežné údaje za obdobie od 1.1.2021 do
30.9.2021. Uvedené údaje pochádzajú z auditovaných účtovných závierok (* okrem priebežných
z roku 2021) Emitenta za uvedené obdobie. Emitent vyhlasuje, že auditované individuálne účtovné
závierky za uvedené obdobie poskytujú na účely prospektu pravdivý a verný obraz v súlade so
slovenskými účtovnými štandardmi.
AKTÍVA (vybrané ukazovatele)
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Ostatné pôžičky
Dlhové cenné papiere
Pôžičky a ostatný DFM so zost.
dobou splatnosti najviac 1 rok
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Časové rozlíšenie

30.9.2021*
30 077 475 €
12 675 974 €
11 779 377 €
0€
896 597 €
618 129 €
0€
278 468 €

31.12.2020
30 661 547 €
13 228 651 €
12 323 041 €
0€
905 610 €
627 142 €
0€
278 468 €

31.12.2019
31 626 286 €
13 776 006 €
13 047 926 €
0€
728 080 €
496 343 €
0€
231 737 €

31.12.2018
35 936 474 €
14 275 527 €
13 772 811 €
0€
502 716 €
377 048 €
100 000 €
25 668 €

17 399 241 €
16 796 639 €
14 336 317 €

17 432 634 €
17 147 745 €
15 487 606 €

17 848 633 €
17 520 929 €
16 492 001 €

21 657 829 €
21 440 471 €
20 227 561 €

1 046 €
2 459 276 €
0€
602 602 €
2 260 €

1 046 €
1 659 093 €
0€
284 889 €
262 €

10 667 €
1 018 261 €
0€
327 704 €
1 647 €

2 060 €
1 210 850 €
0€
217 358 €
3 118 €

PASÍVA (vybrané ukazovatele)
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonné rezervné fondy
Výsledky hospodárenia
minulých rokov
Výsledky hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

30.9.2021*
30 077 475 €

31.12.2020
30 661 547 €

31.12.2019
31 626 286 €

31.12.2018
35 936 474 €

456 749 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-277 511 €

324 689 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-519 859 €

82 341 €
525 000 €
2 500 €
74 223 €
-524 152 €

77 571 €
525 000 €
2 500 €
65 749 €
-600 421 €

132 060 €

242 348 €

4 770 €

84 743 €

29 620 726 €
15 557 678 €
14 078 000 €
1 794 €
1 477 884 €
0€
4 384 509 €
1 437 096 €
13 748 €
8 657 €
2 242 €
2 922 766 €
8 841 €
8 737 000 €
932 698 €

30 336 858 €
15 557 267 €
14 078 000 €
1 383 €
1 477 884 €
0€
5 233 814 €
2 845 262 €
9 107 €
6 139 €
4 966 €
2 368 340 €
13 880 €
7 737 000 €
1 794 897 €

31 543 945 €
15 493 811 €
14 078 000 €
785 €
1 415 026 €
0€
3 805 090 €
2 132 143 €
5 184 €
3 487 €
931 €
1 663 345 €
27 002 €
9 610 000 €
2 608 042 €

35 858 903 €
16 210 377 €
14 798 000 €
365 €
1 412 012 €
4 972 500 €
6 256 514 €
5 317 385 €
4 696 €
3 151 €
824 €
930 458 €
9 352 €
4 160 900 €
4 249 260 €
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Pro forma finančné
informácie

Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu
transakciu, ktorej dôsledkom by nastala významná celková
zmena oproti jednému alebo viacerých ukazovateľov rozsahu
jeho podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť
emitenta v budúcom období.
Stručný opis všetkých výhrad v Účtovné závierky boli schválené audítorom bez výhrad.
audítorskej správe týkajúcich sa
minulých finančných informácií
Pododdiel B.2. – Aké sú kľúčové riziká špecifické pre emitenta ?
Hlavné riziká, ktoré sú špecifické Z pohľadu Emitenta existujú najmä nasledujúce rizikové
pre Emitenta
faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jeho finančnú a
hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť
záväzky:
Riziko platobnej neschopnosti dlžníkov (vysoké riziko)
Na Emitenta a jeho finančnú kondíciu vplýva platobná
schopnosť dlžníkov z pohľadávok, ktoré vlastní alebo na základe
mandátnych zmlúv, ktoré spravuje. Zhoršenie tejto platobnej
morálky sa premietne do zhoršenia finančných výsledkov
Emitenta. Pri vysokej platobnej neschopnosti dlžníkov sa
zvyšuje miera zlyhaných poskytovaných úverov a tiež sa znižuje
inkaso z vymáhania pohľadávok. Tieto faktory majú priamy
dopad na tržby emitenta a návratnosť z realizovaných investícii
do nákupu pohľadávok či poskytovania nových úverov. Rastúca
platobná neschopnosť dlžníkov tak predstavuje najvyššie riziko
pre Emitenta.
Ekonomické riziko (stredné riziko)
Ekonomické prostredie kde pôsobí Emitent sa neustále mení a
vyvíja čo má vplyv na jeho činnosť. Tieto faktory môžu ovplyvniť
jeho finančné výsledky spôsobom, ktorý Emitent nemôže
predvídať. V rámci ekonomických rizík je v súvislosti s činnosťou
Emitenta najzásadnejší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vplývajú
na jeho stratégiu. Každá zmena pri úrokových sadzbách či
podmienkach na trhu s úvermi sa priamo dotýka činnosti
emitenta.
Riziko spojené s prípadnou insolventnosťou (stredné riziko)
V prípade ak by došlo k výpadku príjmu z dôvodu zhoršenia
platobnej schopnosti dlžníkov, mohlo by sa to negatívne
prejaviť na ekonomickom výsledku Emitenta a v najhoršom
prípade by to mohlo viesť k jeho insolventnosti. V zásade
existuje aj potenciálne riziko, že sa Emitent stane insolventným
v dôsledku zhody nezvyčajných udalostí. Možným rizikom je
sprenevera majetku podielnikmi, neočakávaná insolventnosť
zmluvných partnerov, alebo odmietnutie dlhodobého
financovania či spomínané celkové zníženie výnosov. V takomto
prípade by mohlo byť voči Emitentovi začaté konkurzné
konanie.
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Riziko vyplývajúce z legislatívnych zmien (NBS, NR SR)
(stredné riziko)
Emitent pôsobí na trhu správy pohľadávok a poskytovania
úverov na základe licencie, ktorú vydáva a schvaľuje NBS. V
prípade nových, neočakávaných zmien a nariadení NBS môže
dôjsť k narušeniu stratégie Emitenta, čo môže mať výrazný
vplyv na jeho ďalšie fungovanie. Rovnako na jeho činnosť
vplývajú aj zákony Slovenskej republiky a existuje riziko, že sa
tieto zákony zmenia čo môže mať negatívny dopad na
fungovanie spoločnosti.

ODDIEL C – KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH
Pododdiel C.1. -Aké sú hlavné charakteristiky cenných papierov ?
Druh, trieda a ISIN cenných
Druh a trieda cenného papiera: Kmeňová akcia
papierov Emitenta
Forma a podoba cenných papierov: Cenné papiere sú vo forme
na meno a majú podobu zaknihovaných cenných papierov.
Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje prostredníctvom
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s..
ISIN: SK1000021420
Mena, menovitá hodnota a
Cenné papiere sú vydané v mene Euro.
počet vydaných cenných
Menovitá hodnota: 1250 EUR
papierov
Ku dňu vyhotovenia prospektu je 420 kusov vydaných
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v celkovej
nominálnej hodnote 525 000 EUR. Všetky akcie boli plne
splatené. Počet: 420 kusov
Popis práv spojených s cennými Právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom
papiermi
zostatku, právo za podmienok ustanovených zákonom a
stanovami požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, právo
nazerať do zápisníc dozornej rady, právo na prednostné upísanie
novo vydaných akcií.
Potenciálny dopad na investíciu Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje
v prípade riešenia krízy podľa rámec pre ozdravenie a riešenie krízy úverových inštitúcií a
smernice
Európskeho investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu
parlamentu a Rady 2014/59/EÚ a Rady 2014/59/EÚ.
Opis všetkých obmedzení
Prevoditeľnosť akcií je bez obmedzení.
voľnej prevoditeľnosti
cenných papierov
Dividendová politika
O rozdelení zisku a výplate dividend rozhoduje valné
zhromaždenie emitenta po skončení príslušného účtovného
obdobia. Valné zhromaždenie nestanovila žiadnu strednodobú
alebo dlhodobú dividendovú politiku.
Pododdiel C.2. -Kde sa bude obchodovať s cennými papiermi ?
Prijatie cenných papierov na Emitent bude žiadať o prijatie cenných papierov na Regulovaný
regulovaný trh
voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave.
Pododdiel C.3. -Aké sú kľúčové riziká špecifické pre cenné papiere ?
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Hlavné
riziká,
ktoré
sú Riziko likvidity akciového trhu (vysoké riziko)
špecifické pre cenné papiere
Ak sa s akciami málo obchoduje, môže sa stať, že pri predaji sa
nenájde žiadny záujemca o kúpu akcie za primeranú cenu. Akcia
je v takom prípade predaná za nižšiu (menej výhodnú) cenu,
alebo nemôže byť predaná vôbec. Držiteľ tejto akcie tak v
takomto prípade utrpí stratu.
Zmena trhových a makroekonomických podmienok (vysoké
riziko)
Trhové prostredie, na ktorom má emitent záujem pôsobiť sa
neustále mení a vyvíja. Na jednotlivé lokálne, resp. aj na globálne
trhy, na ktorých môže emitent vykonávať svoju podnikateľskú
činnosť pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú
hospodársky rast, dopady globálnej ekonomickej krízy,
ekonomické, politické a legislatívne zmeny, vývoj inflácie a
úrokových sadzieb a podobne. Rovnako tak sa môže zmeniť
legislatíva z držby cenných papierov a daňových povinností z
toho vyplývajúcich.
Riziko pohybu trhovej ceny (stredné riziko)
Hodnota cenných papierov (akcií) sa odvíja od samotnej hodnoty
spoločnosti – Emitenta. Existuje viacero faktorov, ktoré môžu
negatívne pôsobiť na Emitenta a teda aj na trhovú cenu akcií.
Riziko nízkych/žiadnych dividend (stredné riziko)
Výplata dividend (očakávaného výnosu z akcie) závisí od
rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktorého rozhodnutia závisia
od akcionárskej štruktúry. V dôsledku toho môže nastať situácia,
kedy na základe schválenia Valného zhromaždenia nebudú
vyplácané dividendy, resp. bude ich hodnota nižšia ako
očakávania investorov.

ODDIEL D – KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV

Dôvody ponuky

Pododdiel D.2. -Prečo sa tento Prospekt vypracúva ?
Emitent vypracúva tento projekt za účelom žiadosti o prijatie na
obchodovanie na Regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov
v Bratislave.

Názov osoby alebo subjektu
ponúkajúceho cenný papier na
predaj na základe pevného
záväzku
Popis
najvýznamnejších
konfliktov záujmov týkajúcich
sa ponuky alebo prijatia na
obchodovanie

Ponuku realizoval Emitent. Emitent nemá vedomosť o žiadnych
dohodách o blokácii.

Ku dňu vyhotovenia prospektu emitentovi nie je známy žiadny
konflikt záujmov týkajúci sa ponuky alebo prijatia na
obchodovania.
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Rizikové faktory

1 Rizikové faktory
Investor, ktorý má záujem o kúpu cenných papierov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako
celkom. Emitent predkladá v tejto kapitole informácie záujemcom o investovanie do cenných papierov
na zváženie, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú uvádzané v tomto Prospekte, by mali byť záujemcami
starostlivo a obozretne vyhodnotené pred samotným uskutočnením rozhodnutia o investovaní.
Nákup a vlastníctvo cenných paperov je spojené s radom rizík, z ktorých tie najpodstatnejšie z pohľadu
Emitenta sú uvedené nižšie v tejto kapitole. Tieto riziká považuje Emitent za významné a ktorých si je
momentálne vedomý. Poradie rizikových faktorov popísaných nižšie naznačuje ich význam pre
Emitenta, pravdepodobnosť ich výskytu a ich potenciálny vplyv na činnosť Emitenta. Niektoré
z uvedených rizík sú ovplyvnené vývojom nepredvídateľných udalostí, ktorých pravdepodobnosť
výskytu nie je možné určiť. Ďalšie riziká a neistoty vrátane tých, o ktorých Emitent v súčasnej dobe
nevie, alebo ktoré považuje za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho podnikanie, finančnú
situáciu alebo hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je vyčerpávajúci,
nenahrádza žiadnu odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek
práva alebo záväzky vyplývajúce z tohto Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným
odporúčaním.
Rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo investovanie do cenných papierov by malo byť založené na
dôkladnom zvážení uvedených rizík, uvahe o predpokladanom vývoji a ďalších možných rizikách
spojených so Slovenskou republikou a s emitentom, ako aj na informáciách obsiahnutých v tomto
Prospekte, na podmienkach ponuky cenných papierov a predovšetkým na vlastnej analýze výhod a
rizík investície. Na základe dôsledného ohodnotenia by sa mal záujemnca rozhodnúť o správnosti
budúcej investície.

1.1 Rizikové faktory spojené s Emitentom
1.1.1 Riziko platobnej neschopnosti dlžníkov (vysoké riziko)
Na Emitenta a jeho finančnú kondíciu vplýva platobná schopnosť dlžníkov z pohľadávok, ktoré vlastní
alebo ktoré spravuje na základe mandátnych zmlúv. Zhoršenie tejto platobnej morálky sa premietne
do zhoršenia finančných výsledkov Emitenta. Pri vysokej platobnej neschopnosti dlžníkov sa zvyšuje
miera zlyhaných poskytovaných úverov a tiež sa znižuje inkaso z vymáhania pohľadávok. Tieto faktory
majú priamy dopad na tržby emitenta a návratnosť z realizovaných investícii do nákupu pohľadávok či
poskytovania nových úverov. Rastúca platobná neschopnosť dlžníkov tak predstavuje najvyššie riziko
pre Emitenta.

1.1.2 Ekonomické riziko (stredné riziko)
Ekonomické prostredie kde pôsobí Emitent sa neustále mení a vyvíja čo má vplyv na jeho činnosť. Tieto
faktory môžu ovplyvniť jeho finančné výsledky spôsobom, ktorý Emitent nemôže predvídať. V rámci
ekonomických rizík je v súvislosti s činnosťou Emitenta najzásadnejší vývoj úrokových sadzieb, ktoré
vplývajú na jeho stratégiu. Každá zmena pri úrokových sadzbách či podmienkach na trhu s úvermi sa
priamo dotýka činnosti emitenta.
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1.1.3 Riziko spojené s prípadnou insolventnosťou (stredné riziko)
V prípade ak by došlo k výpadku príjmu z dôvodu zhoršenia platobnej schopnosti dlžníkov, mohlo by
sa to negatívne prejaviť na ekonomickom výsledku Emitenta a v najhoršom prípade by to mohlo viesť
k jeho insolventnosti. V zásade existuje aj potenciálne riziko, že sa Emitent stane insolventným v
dôsledku zhody nezvyčajných udalostí. Možným rizikom je sprenevera majetku podielnikmi,
neočakávaná insolventnosť zmluvných partnerov, alebo odmietnutie dlhodobého financovania či
spomínané celkové zníženie výnosov. V takomto prípade by mohlo byť voči Emitentovi začaté
konkurzné konanie.

1.1.4 Riziko vyplývajúce z legislatívnych zmien (NBS, NR SR) (stredné riziko)
Emitent pôsobí na trhu správy pohľadávok a poskytovania úverov na základe licencie, ktorú vydáva
a schvaľuje NBS. V prípade nových, neočakávaných zmien a nariadení NBS môže dôjsť k narušeniu
stratégie Emitenta, čo môže mať výrazný vplyv na jeho ďalšie fungovanie. Rovnako na jeho činnosť
vplývajú aj zákony Slovenskej republiky a existuje riziko, že sa tieto zákony zmenia čo môže mať
negatívny dopad na fungovanie spoločnosti.

1.1.5 Prevádzkové riziká (stredné riziko)
Prevádzkové riziko predstavuje možné riziko strát vyplývajúcich z nedostatočnosti alebo zlyhania
interných procesov Emitenta, ľudí a systémov alebo pôsobenia vonkajších udalostí. Emitent čelí
množstvu prevádzkových rizík, vrátane rizika vyplývajúceho zo závislosti na informačných
technológiách a telekomunikačnej infraštruktúre. Je závislý na systémoch spracovania, zdieľania,
archivácie dát, ktoré sú komplexným a sofistikovaným riešením a ktorých bezproblémová činnosť môže
byť ovplyvnená celým radom problémov, ako je nefunkčnosť hardwaru alebo softwaru, fyzické
poškodenie/zničenie dôležitých IT systémov, počítačové vírusy, útoky hackerov a iné. Emitent môže
následkom takýchto udalostí utrpieť významné finančné straty, môže dôjsť k narušeniu kontinuálnej
činnosti pracovísk, následnému nesplneniu záväzkov, prinajhoršom k poškodeniu dobrej povesti a
trhového postavenia Emitenta, ktoré by ešte významnejším spôsobom negatívne ovplyvnili
hospodárske výsledky.

1.1.6 Riziko súdnych a iných sporov (nízke riziko)
Emitent v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu Národnej banke
Slovenska nie je, nebol, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom akýchkoľvek vládnych, súdnych alebo
arbitrážnych konaní, ktoré by mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú
situáciu alebo ziskovosť Emitenta. Nie je však možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude Emitent
účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodárske
výsledky.

1.1.7 Potenciálny stret záujmov akcionárov (nízke riziko)
V prípade zmeny štruktúry akcionárov Emitenta môže dôjsť k zmene kontroly a úprave stratégie
Emitenta, čo môže mať vplyv na plnenie záväzkov si Emitenta a hodnotu spoločnosti.

1.2 Rizikové faktory spojené s cennými papiermi
1.2.1 Riziko likvidity akciového trhu (vysoké riziko)
Ak sa s akciami málo obchoduje, môže sa stať, že pri predaji sa nenájde žiadny záujemca o kúpu akcie
za primeranú cenu. Akcia je v takom prípade predaná za nižšiu (menej výhodnú) cenu, alebo nemôže
byť predaná vôbec. Držiteľ tejto akcie tak v takomto prípade utrpí stratu.
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1.2.2 Zmena trhových a makroekonomických podmienok (vysoké riziko)
Trhové prostredie, na ktorom má emitent záujem pôsobiť sa neustále mení a vyvíja. Na trhu kde
vykonáva emitent svoju podnikateľskú činnosť pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú
hospodársky rast, dopady globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny,
vývoj inflácie a úrokových sadzieb a podobne. Každá zmena na trhu (napr. rast nezamestnanosti,
zníženie hospodárskeho rastu, zvýšenie daní, nové zákony pre sektor kde pôsobí emitent, a iné) môže
spôsobiť zníženie príjmov emitenta a nutnosť prehodnotenia jeho cieľov a stratégie. Rovnako tak sa
môže zmeniť legislatíva z držby cenných papierov a daňových povinností z toho vyplývajúcich.

1.2.3 Riziko nízkych/žiadnych dividend (stredné riziko)
Výplata dividend (očakávaného výnosu z akcie) závisí od rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktorého
rozhodnutia závisia od akcionárskej štruktúry. V dôsledku toho môže nastať situácia, kedy na základe
schválenia Valného zhromaždenia nebudú vyplácané dividendy, resp. bude ich hodnota nižšia ako
očakávania investorov.
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2 Štatutárni audítori
2.1 Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické
finančné informácie
Emitent zostavil účtovné závierky ku dňu 31.12.2018, ku dňu 31.12.2019 a ku dňu 31.12.2020, ktoré
boli overené audítorom: FINECO spol. s.r.o., Mlynské Nivy č. 36, 821 09 Bratislava, Licencia SKAU č. 89,
IČO: 31 356 206, zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 5571/B.

2.2 Počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie nedošlo k
zmene audítora

3 Rizikové faktory
Rizikové faktory sú uvedené v časti 1. RIZIKOVÉ FAKTORY

4 Informácie o emitentovi
Obchodné meno:

BENCONT COLLECTION, a. s.

Miesto registrácie emitenta : Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B
Registračné číslo:

IČO: 47967692

LEI:

097900BJGE0000199675

Dátum registrácie emitenta : 29.11.2014
Doba trvania:

Emitent bol založený na dobu neurčitú

Spôsob založenia:

Zakladateľskou listinou zo dňa 29.10.2014 vo forme notárskej
zápisnice č. N 695/2014, Nz 40973/2014, NCRls 41761/2014 v zmysle
ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Sídlo:

Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Rozhodné právo:

Právo Slovenskej republiky

Krajina registrácie :

Slovenská republika

Adresa:

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Telefónne číslo:

+421 (0)2 2090 1233

Internetová stránka:

www.bencontcollection.sk

Email :

collection@bencont.sk

Mena finančného výkazníctva : Euro
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5 Prehľad podnikateľskej činnosti
5.1 Hlavné činnosti
5.1.1 Opis a kľúčové faktory týkajúce sa charakteru operácii emitenta
Emitent je založený a registrovaný v Slovenskej republike. Predmetom jeho činnosti podnikania sú
podľa článku III. zakladateľskej listiny :
a) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
b) Prenájom hnuteľných vecí
c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
d) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
e) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
f) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
g) Reklamné a marketingové služby
h) Prieskum trhu a verejnej mienky
i) Finančný leasing
j) Administratívne služby
k) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
l) Faktoring a forfaiting
m) Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských
úverov
Kľúčová činnosť emitenta je správa a vymáhanie pohľadávok (faktoring a forfaiting) a poskytovanie
spotrebiteľských úverov. Tieto dve činnosti tvoria hlavný príjem emitenta.

5.1.2 Nové produkty a služby
Emitent neponúka nové produkty a služby a od svojho vzniku sa venuje dvom hlavným aktivitám
uvedeným v bode 5.1.1.

5.2 Hlavné trhy
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s., ako nebankový subjekt vystupuje na finančnom trhu, kde
poskytuje spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,
spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku, odkupuje a manažuje
pohľadávky.
Z pohľadu zemepisných trhov je v súčasnosti považovaný pre emitenta trh Slovenskej republiky.
Koncom roka 2015 disponoval emitent bankovými pohľadávkami v celkovej nominálnej hodnote 100
miliónov eur. V roku 2016 po zlúčení so spoločnosťou PRO CIVITAS s.r.o. disponovala pohľadávkami
v celkovej hodnote 250 miliónov eur. Ku koncu roku 2020 sa objem pohľadávok v majetku spoločnosti
dostal na objem 394 mil. eur, čo predstavuje približne 15-20 % podiel na trhu. Ku koncu roku 2020
spoločnosť evidovala takmer 1 mil. eur v poskytnutých spotrebiteľských úveroch.
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5.3 Dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta
•
•

•
•

•
•

Emitent sa od svojho vzniku venoval najmä nákupu a správe pohľadávok zo spotrebiteľských
úverov.
Medzi dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta patrí získanie povolenia v roku 2016 na
základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez
obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov. Od tohto momentu spoločnosť
podlieha regulácii a dohľadu NBS.
S účinnosťou od 9.8. 2017 je emitent univerzálny právny nástupca spoločnosti PRO CIVITAS
s.r.o., s ktorou sa zlúčil a ktorý takto prebral portfólio pohľadávok.
Od roku 2018 sa emitent stal členom Asociácie slovenských inkasných spoločností
a v rovnakom čase diverzifikovala nákupy portfólií pohľadávok do telekomunikačného
segmentu.
V polovici roku 2019 sa emitent stal platcom DPH.
Vývoj podnikania a činnosť emitenta je aj výrazne ovplyvnená zákonmi a novelami zákonov
prijímanými na území Slovenskej republiky. Medzi takéto zmeny patrí aj zákon upravujúci
ochranu osobných údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR, prijatý v roku 2018. Alebo
v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou, emitenta ovplyvňuje aj možnosť odkladu
splácania úveru o ktorú môžu dlžníci požiadať podľa zákona č. 67/2020 Z.z.

5.4 Stratégie a ciele
Stratégia emitenta je rozširovanie primárnych aktivít spoločnosti kúpou nových portfólií pohľadávok
prostredníctvom bankového financovania a tiež rozvíjanie poskytovania spotrebiteľských úverov.
Pre ďalšie roky si emitent stanovil tieto ciele:
a) aktívne angažovanie v Asociácii slovenských inkasných spoločností s cieľom riešiť aktuálne
problémy v oblasti správy pohľadávok
b) automatizácia procesov v rámci správy a vymáhania pohľadávok

5.5 Závislosť emitenta na patentoch a licenciách
Podnikateľská činnosť a ziskovosť emitenta je závislá od licencie NBS na poskytovanie spotrebiteľských
úverov, ktorú získala na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODB-3475/2016-10.
Zároveň táto licencia umožňuje emitentovi nakupovať balíky pohľadávok do svojho majetku, ktoré
následne spravuje a vymáha. Emitent nie je závislý na žiadnych patentoch.

5.6 Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v
hospodárskej súťaži
Východiskom pre určenie konkurenčnej pozície emitenta na finančnom trhu Slovenskej republiky sú
informácie zverejňované na internetovej stránke Národnej banky Slovenska za bankový sektor.
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/faktoring-lizing-a-splatkovefinancovanie
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5.7 Investície
5.7.1 Opis (vrátane sumy) významných investícií emitenta za každý účtovný rok v období,
za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, až do dátumu registračného
dokumentu
Emitent v období, za ktoré sú uvedené historické finančné údaje až do dátumu prospektu, nerealizoval
žiadne významné investície ani nenadobudol žiadny majetok mimo svojej činnosti a to pohľadávok.

5.7.2 Opis všetkých významných investícií emitenta, vrátane zemepisného rozloženia
týchto investícií (doma a v zahraničí) a spôsobu financovania (interné alebo externé)
Investície emitenta prebiehajú v rámci územia Slovenskej republiky.
Hlavnou investičnou činnosťou emitenta je správa a vymáhanie pohľadávok, ktoré má vo svojom
majetku. Na to je naviazaná aj investičná činnosť, ktorá je primárne realizovaná pomocou bankového
financovania. Pokiaľ si spoločnosť vyhodnotí investíciu ako rentabilnú, rozhodne sa odkúpiť pohľadávky
cez bankový úver, ktorý následne spláca vymáhaním dlžôb od dlžníkov. Nákupná cena pohľadávok a
následné splácanie úveru je spravidla nižšie ako výsledný výnos pohľadávok, čím sa vytvára kapitál pre
kúpu nových balíkov. Tento cyklus vytvára pravidelný príjem peňažných tokov spoločnosti. Mimo
hlavnej činnosti emitent neeviduje významné investície.
Emitent odkupuje pohľadávky bánk a iných finančných inštitúcií z titulu poskytnutých úverov
a pôžičiek, ktoré sa stali pre pôvodných veriteľov nadbytočné a preto ich odpredali emitentovi. Emitent
uvedené pohľadávky kupuje ako balíky úverov a pôžičiek, v rámci balíkov sa vyskytujú pohľadávky
s rôznou bonitou klientov. Príslušenstvom pohľadávok sú úroky v zmysle pôvodných zmlúv, náhrady
trov súdnych konaní a náhrady právneho zastúpenia emitenta.

5.7.3 Informácie týkajúce sa spoločných podnikov a podnikov, v ktorých emitent drží
podiel na kapitáli, u ktorého je pravdepodobné, že bude mať významný vplyv na
posúdenie jeho vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie alebo ziskov a strát
Emitent nedrží podiel na kapitáli u iných podnikov, a teda nikto nemá vplyv na posúdenie jeho
vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie či ziskov a strát.

5.7.4

Opis všetkých environmentálnych otázok, ktoré môžu ovplyvniť využitie
dlhodobého hmotného majetku emitentom

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s platnou legislatívnou úpravou týkajúcou sa ochrany
životného prostredia a nie je si vedomá žiadnych ňou spôsobených negatívnych vplyvov.

6 Organizačná štruktúra
6.1 Pozícia emitenta
Emitent je súčasťou skupiny spoločnosti BENCONT, ktorú zastrešuje spoločnosť BENCONT GROUP, a.
s.. Tá drží 15 % podiel akcií Emitenta. V rámci spoločného zamerania na finančný a bankový segment
vystupuje aj spoločnosť Agentura Česká inkasní, s.r.o., ktorá pôsobí na českom trhu. Ostatné
spoločnosti v rámci skupiny majú poľnohospodárske zameranie (hydroponické pestovanie rajčín
v skleníkoch - ADANIK, s.r.o., KOGE HK, s.r.o., Farma Babindol, s.r.o., Agroenergo SK, s.r.o., SOLID
C.A.H., s.r.o. a CENUTAL, s.r.o.), developerské zameranie (RD MT, s.r.o., ARCAS, s.r.o.) a segment
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obchodovanie na vlastný účet (obchodovanie na finančných burzách) zastrešuje spoločnosť social net
s. r. o..

100 % podiel

ADANIK, s.r.o.

100 % podiel

KOGE HK, s.r.o.

100 % podiel

Farma Babindol,
s.r.o.

100 % podiel

Agroenergo SK
s.r.o.

100 % podiel

SOLID C.A.H., s.r.o.

15 % podiel

BENCONT
COLLECION, a. s.

85 % podiel

RD MT, s.r.o.

100 % podiel

ARCAS s.r.o.

100 % podiel

Agentura Česká
inkasní, s.r.o.

100 % podiel

CETUNAL, s.r.o.

100 % podiel

social net s. r. o.

100 % podiel

NOVÝ MARTIN, a. s.

6.2 Emitent nemá žiadne dcérske spoločnosti.

7 Prehľad prevádzkovej a finančnej situácie
7.1 Finančný stav
Finančné údaje sú uvedené v kapitole III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI, časť 18.1 Historické
finančné informácie.

7.2 Prevádzkové výsledky
7.2.1 Informácie o významných faktoroch, ktoré podstatne vplývajú na príjmy emitenta
z činností
Ako je spomínané v časti 5.3 Dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta, príjem emitenta môže
byť ovplyvnený Zákonom 67/2020 Z.z. o možnosti odkladu splátok úveru. Tento zákon bol schválený
v rámci reakcie na koronavírus a výpadku príjmov pre zamestnancov v zasiahnutých sektoroch. Zákon
umožňoval v dôsledku straty príjmu požiadať o odklad splátok pre dlžníka najviac po dobu 9 mesiacov,
čo by predstavovalo v tomto období výpadok príjmu pre emitenta. Ďalším faktorom na príjmy emitenta
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sú zákonom stanovené limity na možnosť vymáhania pohľadávok alebo stanovenia výšky úrokovej
miery pri poskytovaných úveroch.

7.2.2 Dôvody podstatných zmien v netto príjmoch
Emitent neeviduje podstatné zmeny čistých tržieb ani príjmov.

8 Zdroje kapitálu
8.1 Informácie o kapitálových zdrojoch emitenta
Hlavným zdrojom financovania Emitenta sú bankové zdroje. Prostredníctvom úverov Emitent nakupuje
nové balíky pohľadávok, z ktorých má následne príjem. Výška bankových zdrojov sa priebežne spláca
z príjmu z pohľadávok a ich výška sa mení v závislosti od nákupu nových balíkov (v čase sa líši objem
pohľadávok, ktorý je dostupný na trhu v tomto segmente na odpredaj). Druhým významným zdrojom
financovania sú krátkodobé finančné výpomoci, ktoré realizuje Emitent cez spoločnosti v rámci skupiny
spoločnosti BENCONT. Ide o pôžičky, ktoré slúžia na preklenutia času medzi nákupom nového balíka
pohľadávok na trhu a jeho prefinancovaním cez bankové zdroje. K dlhodobým záväzkom Emitenta
patrí tiež nesplatená časť kúpnej ceny za prevzatú spoločnosť PROCIVITAS, s.r.o.. Vlastné zdroje
Emitenta predstavovali ku koncu roku 2020 objem 324 tis. eur.
PASÍVA (vybrané ukazovatele)
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonné rezervné fondy
Výsledky hospodárenia minulých rokov
Výsledky hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

30.9.2021*
30 077 475 €
456 749 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-277 511 €
132 060 €

31.12.2020
30 661 547 €
324 689 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-519 859 €
242 348 €

31.12.2019
31 626 286 €
82 341 €
525 000 €
2 500 €
74 223 €
-524 152 €
4 770 €

31.12.2018
35 936 474 €
77 571 €
525 000 €
2 500 €
65 749 €
-600 421 €
84 743 €

29 620 726 €
15 557 678 €
14 078 000 €
1 794 €
1 477 884 €
0€
4 384 509 €
1 437 096 €
13 748 €
8 657 €
2 242 €
2 922 766 €
8 841 €
8 737 000 €
932 698 €

30 336 858 €
15 557 267 €
14 078 000 €
1 383 €
1 477 884 €
0€
5 233 814 €
2 845 262 €
9 107 €
6 139 €
4 966 €
2 368 340 €
13 880 €
7 737 000 €
1 794 897 €

31 543 945 €
15 493 811 €
14 078 000 €
785 €
1 415 026 €
0€
3 805 090 €
2 132 143 €
5 184 €
3 487 €
931 €
1 663 345 €
27 002 €
9 610 000 €
2 608 042 €

35 858 903 €
16 210 377 €
14 798 000 €
365 €
1 412 012 €
4 972 500 €
6 256 514 €
5 317 385 €
4 696 €
3 151 €
824 €
930 458 €
9 352 €
4 160 900 €
4 249 260 €

8.2 Vysvetlenie zdrojov a objemov a slovný opis peňažných tokov emitenta
Emitent je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla na základe zakladateľskej listiny v roku 2014. Na
základnom imaní emitenta vo výške 525 000 eur sa podieľa väčšinový akcionár 85% a zvyšných 15%
podielu patrí právnickej osobe, spoločnosti BENCONT GROUP, a. s.. Základné imanie bolo splatené
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v plnom rozsahu. Druhým a najväčším zdrojom majetku Emitenta sú záväzky za akvizíciu spoločnosti
PROCIVITAS. Tieto záväzky predstavovali k 30.9.2021 objem 14 mil. eur. Nákup nových balíkov
pohľadávok financuje Emitent cez bankové zdroje, kde k 30.9.2021 tvorili objem 8,7 mil. eur. Tieto
úvery sú priebežne splácané z príjmu zo správy pohľadávok a nové vznikajú až po nakúpení nových
balíkov pohľadávok. V období medzi nákupom nových balíkov pohľadávok a ich prefinancovaním cez
bankové zdroje slúžia krátkodobé finančné výpomoci od tretích spoločností. Hlavným zdrojom príjmov
je správa a vymáhanie pohľadávok, ktoré generovali za celý rok 2020 príjem cez 7,3 mil. eur. Ostatné
príjmy v objeme cez 393 tis. eur tvorili úroky zo spotrebiteľských úverov či iných úverov a tiež vrátky
súdnych poplatkov. Z týchto príjmov a tiež nových úverov financuje nákupy nových balíkov pohľadávok
a tiež z toho poskytuje spotrebiteľské úvery. Najväčšie výdavky emitenta predstavovali služby spojené
s vymáhaním pohľadávok a to v objeme 2,28 mil. eur. Bankové poplatky, bankové úroky a záruky za
čerpané úvery tvorili výdavky v objeme 590 tis. eur. Emitent vyplatil za rok 2020 aj úrok vo výške
takmer 900 tis. za postupne splácaný záväzok z prevzatia spoločnosti PROCIVITAS.

8.3 Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta
Štruktúra financovania Emitenta a informácie o požiadavkách na pôžičky sú popísané v bode 8.1
Informácie o kapitálových zdrojoch emitenta.

8.4 Informácie týkajúce sa obmedzení používania zdrojov kapitálu, ktoré podstatne
ovplyvnili alebo mohli podstatne ovplyvniť, či už priamo alebo nepriamo činnosť
emitenta
Na emitenta sa nevzťahujú žiadne iné obmedzenia používania kapitálových zdrojov nad rámec
štandardných regulačných pravidiel.

8.5 Informácie týkajúce sa predpokladaných zdrojov finančných prostriedkov
potrebných na splnenie záväzkov z budúcich hlavných investícií emitenta
Hlavným zdrojom Emitenta je príjem zo správy pohľadávok v majetku Emitenta a tiež príjem v podobe
úroku z poskytnutých spotrebiteľských úverov. Výška príjmu sa bude líšiť v závislosti od možnosti
Emitenta rozšíriť objem pohľadávok vo svojom majetku, čo závisí od objemu zlyhaných úverov na trhu.
Rovnako tak budúce príjmy závisia aj od dopytu po spotrebiteľských úveroch, ktoré Emitent poskytuje.

9 Regulačné prostredie
9.1 Informácie o vládnej, ekonomickej, rozpočtovej, menovej alebo všeobecnej
politike alebo faktoroch, ktoré môžu podstatne ovplyvniť činnosť alebo prevádzku
emitenta
Činnosť emitenta môže byť ovplyvnená zmenami v zákone č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o doplnení niektorých zákonov; zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zákonom 67/2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
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10 Informácie o trendoch
10.1 Najvýznamnejšie trendy
Dôležitým krokom pre emitenta bolo plne zautomatizovať proces správy a vymáhania pohľadávok, čím
dokáže pri rovnakom počte ľudského kapitálu spravovať násobne vyšší objem pohľadávok. Nový trend
sa prejavil najmä v možnosti hromadných elektronických podaniach na súdy či automatické
vyťažovanie údajov z dokumentácie do informačného systému.
Emitent zároveň vyhlasuje, že od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré boli uverejnené
finančné výkazy overené audítorom, nedošlo k rozhodujúcim významným zmenám, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho vyhliadky.

10.2 Informácie o známych trendoch a neistotách
Negatívnym trendom pre činnosť emitenta je rastúca miera nesplatených úverov, ktorá sa prejavuje
ako pri vymáhaní odkúpených pohľadávok tak aj pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Najväčším
zdrojom neistoty v čase zostavenia prospektu emitenta predstavuje pandémia koronavírusu, ktorá
prináša výrazné zmeny v pomerne krátkom čase.

11 Prognózy alebo odhady zisku
Emitent sa rozhodol nezahrnúť do prospektu žiadnu prognózu ani odhad zisku. Ku dňu vyhotovenia
tohto prospektu emitent nezverejnil a rozhodol sa ani v budúcnosti nezverejňovať žiadnu prognózu ani
odhad zisku.

12 Správne, riadiace a dozorné orgány a vrcholový manažment
12.1 Mená, obchodné adresy a funkcie u emitenta členov správnych, riadiacich alebo
dozorných orgánov a informácia o hlavných aktivitách nimi vykonávaných mimo
emitenta, ak sú vzhľadom na emitenta významné
Predstavenstvo :
Ing. Marek Reguli, predseda predstavenstva a majoritný vlastník spoločnosti BENCONT COLLECTION,
a. s. Pracoval na vybudovaní a riadení systému správy pohľadávok z bankového sektora ako projekt
manažér v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Pôsobí aj ako
finančný riaditeľ v spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o..
-

-

-

ako štatutárny orgán, spoločnosť riadi, koná v jej mene a zastupuje voči tretím osobám, pred
súdom a inými orgánmi,
ako predstavenstvo vykonáva zamestnávateľské práva, zvoláva valné zhromaždenie,
vypracováva obchodný a investičný plán a finančný rozpočet spoločnosti, zabezpečuje vedenie
účtovníctva
je štatutárny orgán v spoločnosti SOLID C.A.H., s.r.o., KOGE HK s.r.o., Farma Babindol, s.r.o.,
BENCONT GROUP, a. s., Agroenergo SK s.r.o., ADANIK, s.r.o., CETUNAL, s.r.o., spoločníkom
a štatutárnym orgánom v spoločnosti HEADLING, s.r.o.,
nebol odsúdený za žiadne podvodné priestupky,
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nie je v súvislosti s konaním/vykonávaním funkcie v žiadnej spoločnosti v konkurznom konaní,
likvidácii ani nútenej správe,
nie je verejne úradne obvinený ani sa na neho nevzťahuje žiadna sankcia, nebol súdom
vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
emitenta alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta.

Ing. Zlatica Minarovjechová, člen predstavenstva spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. a výkonná
riaditeľka spoločnosti od roku 2020. V rokoch 2011 až 2020 pôsobila v Poštovej banke, a.s. na pozícii
vedúcej oddelenia riadenia rizík firemných úverov a na pozícii vedúcej referátu spracovania pasívnych
produktov.
-

-

ako štatutárny orgán, spoločnosť riadi, koná v jej mene a zastupuje voči tretím osobám, pred
súdom a inými orgánmi,
ako predstavenstvo vykonáva zamestnávateľské práva, zvoláva valné zhromaždenie,
vypracováva obchodný a investičný plán a finančný rozpočet spoločnosti, zabezpečuje vedenie
účtovníctva
nebola odsúdená za žiadne podvodné priestupky,
nie je v súvislosti s konaním/vykonávaním funkcie v žiadnej spoločnosti v konkurznom konaní,
likvidácii ani nútenej správe
nie je verejne úradne obvinená ani sa na ňu nevzťahuje žiadna sankcia, nebola súdom
vyhlásená za neschopnú konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
emitenta alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta

Dozorná rada:
Pavol Jakubov, predseda dozornej rady,
pracoval ako projektový manažér v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v spoločnosti Majetkový
Holding, a.s. a úspešne sa podieľal na vymáhaní pohľadávok v exekučnom, konkurznom konaní a
realizácii záložného práva prostredníctvom dobrovoľných dražieb. Aktuálne pôsobí v spoločnosti
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. na vedúcej pozícii právneho oddelenia.
-

-

ako najvyšší kontrolný orgán dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie
podnikateľskej činnosti spoločnosti. Kontroluje plnenie úloh uložených predstavenstvu
valným zhromaždením, dodržiavanie Stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti
spoločnosti, stav vedenia účtovníctva, stav majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
je spoločníkom a štatutárnym orgánom v spoločnosti Čergov, s.r.o.,
nebol odsúdený za žiadne podvodné priestupky,
nie je v súvislosti s konaním/vykonávaním funkcie v žiadnej spoločnosti v konkurznom konaní,
likvidácii ani nútenej správe
nie je verejne úradne obvinený ani sa na neho nevzťahuje žiadna sankcia, nebol súdom
vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
emitenta alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta

Pavol Prekop, člen dozornej rady
-

-

je spoločníkom v spoločnosti ANTIS s.r.o., spoločníkom a štatutárnym orgánom v spoločnosti,
VOMADE s.r.o., FEOX s.r.o., štatutárnym orgánom v spoločnosti SPEROX a.s., SEVIS a.s., SEVIS
energia a odpady, a.s., SBF a.s., člen dozornej rady v spoločnosti BIOBA, a.s., ANTECO s.r.o.,
nebol odsúdený za žiadne podvodné priestupky,

21

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA
-

BENCONT COLLECTION, a. s.

nie je verejne úradne obvinený ani sa na neho nevzťahuje žiadna sankcia, nebol súdom
vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
emitenta alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta

Ing. Ivan Boledovič, člen dozornej rady
-

je spoločníkom a štatutárnym orgánom v spoločnosti IBT s.r.o, štatutárnym orgánom
v spoločnosti HOLE, s.r.o.,
nebol odsúdený za žiadne podvodné priestupky,
nie je v súvislosti s konaním/vykonávaním funkcie v žiadnej spoločnosti v konkurznom konaní,
likvidácii ani nútenej správe,
nie je verejne úradne obvinený ani sa na neho nevzťahuje žiadna sankcia, nebol súdom
vyhlásený za neschopného konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
emitenta alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta.

Uvedené osoby medzi sebou nemajú žiadne príbuzenské vzťahy.

12.2 Konflikty záujmov riadiacich, správnych a kontrolných orgánov a vrcholového
vedenia
Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami
členov predstavenstva a dozornej rady voči emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými
povinnosťami.
Okrem toho, na zmenu alebo zvolenie nových členov predstavenstva, dozornej rady je potrebný
predchádzajúci súhlas NBS. Žiadne iné dohody o výbere člena orgánu nie sú emitentovi známe.

13 Odmeňovanie a výhody
13.1 Výška vyplatenej odmeny
Členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov uvedených v bode 12.1. nebola za obdobie od
založenia Emitenta vyplatená odmena ani vecné plnenia.

13.2 Celkové čiastky ako rezervy na penzijné, dôchodkové alebo podobné dávky
Od založenie emitenta ku dňu vyhotovenia tohto prospektu neboli a nie sú členom predstavenstva ani
členom dozornej rady vyplatené, rezervované ani akumulované žiadne príspevky. Rovnako emitent
neeviduje žiadne rezervy na penzijné, dôchodkové alebo podobné dávky.

14 Postupy vedúcich orgánov
14.1 Dátum uplynutia súčasného funkčného obdobia a obdobie, počas ktorého daná
osoba pracovala v danej funkcii
Meno a priezvisko
Ing. Marek Reguli
Ing. Marek Reguli
Ing. Peter Huňor

Predstavenstvo
Funkcia
predseda
člen
predseda

od
02.07.2020
29.11.2014
29.11.2014

do
01.07.2020
30.01.2016
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Ing. Juraj Minarovjech
Ing. Zlatica Minarovjechová

Meno a priezvisko
Pavol Prekop
Ing. Ivan Boledovič
Pavol Jakubov
Pavol Prekop
Ing. Ivan Boledovič
Pavol Jakubov
Mgr. Ján Huňor
Mgr. Ján Huňor
MVDr. Pavol Huňor
Ing. Štefánia Huňorová
Ing. Peter Huňor

BENCONT COLLECTION, a. s.
člen
člen
Dozorná rada
Funkcia
člen
člen
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

29.11.2014
24.11.2020

30.01.2016

od
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
31.01.2016
31.01.2016
05.04.2016
31.01.2016
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
16.02.2016

do

23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
15.02.2016
30.01.2016
30.01.2016
30.01.2016
04.04.2016

14.2 Informácie o pracovných zmluvách členov správnych, riadiacich alebo dozorných
orgánov s emitentom alebo s ktoroukoľvek z jeho dcérskych spoločností
poskytujúcich výhody pri ukončení zamestnania, alebo príslušné negatívne
vyhlásenie
V pracovných zmluvách členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov nie sú dohodnuté
výhody pri ukončení zamestnania.

14.3 Informácie o audítorskom výbore a výbore pre odmeňovanie emitenta, vrátane
mien členov výboru a súhrnu právomocí tohto výboru
Emitent nemá zriadený výbor pre odmeňovanie ani audítorský výbor.

14.4 Vyhlásenie o tom, či emitent dodržiava režim/režimy správy a riadenia spoločnosti,
ktoré sa na emitenta vzťahujú. Ak emitent takýto režim nedodržiava, musí sa v tom
zmysle priložiť vyhlásenie spolu s vysvetlením toho, prečo emitent takýto režim
nedodržiava
Emitent sa v súčasnosti spravuje a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré
stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Emitent sa ďalej riadi
Kódexom správy spoločností na Slovensku vytvorený Slovenskou asociáciou corporate governance
(SACG) a prijatý Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s..

14.5 Potenciálne významné vplyvy na správu a riadenie spoločnosti vrátane budúcich
zmien zloženia vedúcich orgánov a výborov (ak sa o nich už rozhodlo na
zasadnutiach vedúcich orgánov a/alebo akcionárov)
Emitentovi nie sú známe žiadne významné vplyvy na správu a riadenie spoločnosti vrátane budúcich
zmien v zložení správnej rady a výborov o ktorých rozhodla správna rada a/alebo valné zhromaždenie
akcionárov.
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15 Zamestnanci
15.1 Stav zamestnancov
Emitent ku dňu vyhotovenia prospektu evidoval 10 zamestnancov, v nasledujúcej štruktúre:
-

Riaditeľ - jeden zamestnanec

-

Vedúci útvaru vnútornej kontroly - jeden zamestnanec

-

Referent spracovania úverov – jeden zamestnanec

-

Špecialista pre riadenie rizika analytik – dvaja zamestnanci

-

Právnik - dvaja zamestnanci

-

Schvaľovateľ úverov - dvaja zamestnanci

-

Projekt manager - jeden zamestnanec

15.2 Dražby akcií a opcie na akcie
Emitentovým väčšinovým akcionárom je člen štatutárneho orgánu – Ing. Marek Reguli, ktorý vlastní 85
% akcií Emitenta. Ostatní členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov nemajú v držbe žiadne
akcie emitenta ani nemajú žiadne opcie na akcie.

15.3 Opis všetkých dohôd o účasti zamestnancov na kapitáli emitenta
Emitent nemá mechanizmus zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta.

16 Hlavní akcionári
16.1 Osoby, ktoré majú priamo alebo nepriamo podiel na kapitáli alebo hlasovacích
právach emitenta, podľa vnútroštátnych právnych predpisov emitenta
Najväčším akcionárom Emitenta je Ing. Marek Reguli, s podielom 85% na akciách, pričom zároveň je
predsedom predstavenstva Emitenta. Druhým minoritným akcionárom je spoločnosť BENCONT
GROUP, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, s podielom 15% na akciách Emitenta.
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16.2 Rozdelenie hlasovacích práv emitenta
Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, pričom hlasovacie práva sa upravujú výškou menovitej
hodnoty akcií, pričom každá akcia v nominálnej hodnote 1250 EUR predstavuje jeden hlas.

16.3 Kontrola nad emitentom
Ovládajúce osoby vo vzťahu k emitentovi sú uvedené v bode 16.1.
Charakter kontroly emitenta zo strany akcionárov vyplýva z práv a povinností spojených s obchodným
podielom v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve emitenta a príslušných všeobecne
záväzných predpisoch. Kontrolné mechanizmy vykonávania práv a povinností spoločníka emitenta
a opatrenia na zabezpečenie eliminácie zneužitia týchto práv vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Emitentovi teda nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ktoré by mohli viesť k zneužitiu kontroly
nad emitentom zo strany ovládajúcej osoby. Emitentom neboli prijaté žiadne opatrenia proti zneužitiu
takejto kontroly.

16.4 Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatňovanie môže mať neskôr
za následok zmenu ovládania emitenta.
Ku dňu vyhotovenia prospektu nie sú emitentovi známe žiadne mechanizmy ani dojednania, ktoré by
mohli viesť ku zmene ovládania a kontroly nad emitentom.

17 Transakcie s prepojenými subjektmi
Emitent vyhlasuje že v období od jeho vzniku (29.11.2014) do dátumu vyhotovenia prospektu
nerealizoval žiadne transakcie s prepojenými subjektmi.

18 Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie
a ziskov a strát emitenta
18.1 Historické finančné informácie
Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad hlavných historických finančných údajov emitenta podľa
všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky za obdobie 1.1.2018-31.12.2018,
1.1.2019-31.12.2019, 1.1.2020-31.12.2020 a 1.1.2021–30.9.2021.
Finančné informácie sú zostavené v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi. Emitent podľa
novely Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 17a, ods. 1 a ods.2 nemá povinnosť účtovať podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS a ani nikdy nezverejnil účtovné závierky podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS.
Samostatné audítorské správy za každý rok zverejnených historických finančných údajov tvoria prílohu
tohto prospektu.
Emitent nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.
Finančné údaje zo súvahy
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AKTÍVA (vybrané ukazovatele)
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Ostatné pôžičky
Dlhové cenné papiere
Pôžičky a ostatný DFM so zostatkovou
dobou splatnosti najviac 1 rok
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA (vybrané ukazovatele)
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonné rezervné fondy
Výsledky hospodárenia minulých
rokov
Výsledky hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

BENCONT COLLECTION, a. s.
30.9.2021*
30 077 475 €
12 675 974 €
11 779 377 €
0€
896 597 €
618 129 €
0€
278 468 €

31.12.2020
30 661 547 €
13 228 651 €
12 323 041 €
0€
905 610 €
627 142 €
0€

31.12.2019
31 626 286 €
13 776 006 €
13 047 926 €
0€
728 080 €
496 343 €
0€

31.12.2018
35 936 474 €
14 275 527 €
13 772 811 €
0€
502 716 €
377 048 €
100 000 €

278 468 €

231 737 €

25 668 €

17 399 241 €
16 796 639 €
14 336 317 €
1 046 €
2 459 276 €
0€
602 602 €
2 260 €

17 432 634 €
17 147 745 €
15 487 606 €
1 046 €
1 659 093 €
0€
284 889 €
262 €

17 848 633 €
17 520 929 €
16 492 001 €
10 667 €
1 018 261 €
0€
327 704 €
1 647 €

21 657 829 €
21 440 471 €
20 227 561 €
2 060 €
1 210 850 €
0€
217 358 €
3 118 €

30.9.2021*
30 077 475 €
456 749 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-277 511 €

31.12.2020
30 661 547 €
324 689 €
525 000 €
2 500 €
74 700 €
-519 859 €

31.12.2019
31 626 286 €
82 341 €
525 000 €
2 500 €
74 223 €
-524 152 €

31.12.2018
35 936 474 €
77 571 €
525 000 €
2 500 €
65 749 €
-600 421 €

132 060 €

242 348 €

4 770 €

84 743 €

29 620 726 €
15 557 678 €
14 078 000 €
1 794 €
1 477 884 €
0€
4 384 509 €
1 437 096 €
13 748 €
8 657 €
2 242 €
2 922 766 €
8 841 €
8 737 000 €
932 698 €

30 336 858 €
15 557 267 €
14 078 000 €
1 383 €
1 477 884 €
0€
5 233 814 €
2 845 262 €
9 107 €
6 139 €
4 966 €
2 368 340 €
13 880 €
7 737 000 €
1 794 897 €

31 543 945 €
15 493 811 €
14 078 000 €
785 €
1 415 026 €
0€
3 805 090 €
2 132 143 €
5 184 €
3 487 €
931 €
1 663 345 €
27 002 €
9 610 000 €
2 608 042 €

35 858 903 €
16 210 377 €
14 798 000 €
365 €
1 412 012 €
4 972 500 €
6 256 514 €
5 317 385 €
4 696 €
3 151 €
824 €
930 458 €
9 352 €
4 160 900 €
4 249 260 €

Finančné údaje z výkazov ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
(vybrané ukazovatele)
Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Spotreba materiálu
Služby

30.9.2021*

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

3 538 013 €
3 618 489 €
0€

4 497 790 €
4 801 558 €
13 377 €

5 230 475 €
5 381 909 €
0€

5 133 999 €
5 229 000 €
4 661 €

3 618 489 €

4 788 181 €

5 381 909 €

5 224 339 €

3 671 944 €
3 754 €
1 246 912 €

3 110 439 €
1 776 €
1 680 911 €

3 885 503 €
1 275 €
2 081 210 €

3 417 912 €
1 263 €
2 099 346 €
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Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k DNM a
DHM
Ostatné náklady na hospodársku
činnosť
Výsledok hospodárenia z
hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Výnosové úroky
Náklady na finančnú činnosť
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
Výsledok hospodárenie za účtovné
obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení

BENCONT COLLECTION, a. s.
220 894 €
524 414 €

180 123 €
268 327 €

163 535 €
799 749 €

115 239 €
427 036 €

543 664 €

724 885 €

724 885 €

724 885 €

132 306 €

254 417 €

114 849 €

50 143 €

946 545 €

1 691 119 €

1 496 406 €

1 811 088 €

-1 250 666 €
140 478 €

-1 669 310 €
119 297 €

-2 082 485 €
211 900 €

-2 095 948 €
51 880 €

0€

0€

100 440 €

0€

49 653 €

65 693 €

47 981 €

29 437 €

90 825 €
954 959 €
0€
879 479 €
44 289 €

53 604 €
1 501 896 €
0€
1 268 401 €
216 558 €

63 479 €
1 697 630 €
100 000 €
1 357 206 €
236 668 €

22 443 €
1 705 913 €
0€
1 443 437 €
262 476 €

-814 481 €

-1 382 599 €

-1 485 730 €

-1 654 033 €

132 064 €

308 520 €

10 676 €

157 055 €

4€
4€
0€

66 172 €
3 315 €
62 857 €

5 906 €
2 892 €
3 014 €

72 312 €
13 558 €
58 754 €

132 060 €

242 348 €

4 770 €

84 743 €

18.2 Priebežné a iné finančné informácie
Emitent nemá povinnosť zverejňovať štvrťročné alebo polročné finančné informácie a ani tak neurobil.

18.3 Audit historických ročných finančných informácií
18.3.1 Vyhlásenie o audite historických finančných zdrojov
Emitent vyhlasuje, že historické finančné informácie uvedené v bode 18.1. sú vybrané z auditu
podrobených účtovných závierok emitenta.

18.3.2 Ostatné informácie
Ostatné informácie uvedené v tomto prospekte neboli overené audítorom.

18.3.3 Vyhlásenie o zdroji údajov
Historické finančné informácie za obdobie, 1.1.2018-31.12.2018, 1.1.2019-31.12.2019 a 1.1.202031.12.2020 sú vybraté z auditu podrobených účtovných závierok.

18.4 Pro-forma finančné informácie
Emitent nezaznamenal vo svojich ukazovateľoch žiadnu transakciu, ktorej dôsledkom by nastala
významná celková zmena oproti jednému alebo viacerým ukazovateľom rozsahu jeho podnikateľskej
činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť činnosť emitenta v budúcom období.
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18.5 Dividendová politika emitenta
18.5.1 Opis politiky emitenta pre rozdeľovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia
Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa
výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného
prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň
na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň,
deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné
zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

18.5.2 Výška dividend na akciu za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické
finančné informácie
Emitent za obdobie, za ktoré uvádza historické finančné údaje, nevyplatil žiadne dividendy.

18.6 Súdne a rozhodcovské konania
18.6.1 Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach
Emitent od svojho vzniku ku dňu podania žiadosti o schválenie tohto prospektu Národnej banke
Slovenska neviedol, v súčasnosti nevedie, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom významného
súdneho sporu, správneho alebo arbitrážneho konania, ktoré malo alebo by mohlo mať v nedávnej
minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta. V súčasnosti nie je možné
vylúčiť, že v budúcnosti nebude emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych sporov, ktoré by mohli mať
negatívny vplyv na jeho hospodársku činnosť.

18.7 Významná zmena finančnej situácie emitenta
18.7.1 Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca
posledného finančného obdobia, za ktoré bola uverejnená auditovaná účtovná závierka
emitenta
V období od založenia emitenta do dátumu vyhotovenia tohto prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej
zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii emitenta, ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na
finančnú situáciu alebo obchodnú situáciu, budúce prevádzkové výsledky, peňažné toky či celkové
vyhliadky emitenta.

19 Doplňujúce informácie
19.1 Akciový kapitál
Základné imanie emitenta tvoria nasledujúce akcie :
menovitá hodnota : 1250 eur (slovom: tisícdvestopäťdesiat)
druh: akcia kmeňová
forma: na meno
podoba: zaknihovaná
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počet akcií: 420 kusov
opis práv:
•

•

•

•
•

Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie
podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom
samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku
akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie
rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň, deň uplatnenia práva na dividendu
akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
rozdelení zisku.
Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na
ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb
ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a
uplatňovať na ňom návrhy.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imaní, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných
informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
V prípade zániku spoločnosti má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku
spoločnosti.

podiel na základnom imaní: 100%
prijaté na obchodovanie: nie

19.1.1 Výška vydaného kapitálu a pre každú triedu akciového kapitálu
Základné imanie Emitenta je 525 000 EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc EUR)
a) celková výška schváleného akciového kapitálu: 525 000 EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc EUR)
b) počet akcií emitovaných a splatených úplne / emitovaných splatených neúplne: k dátumu
vyhotovenia prospektu sú všetky akcie vydané a splatené v plnej výške
c) menovitá hodnota akcie: 1250 EUR (slovom jedentisícdvestopäťdesiat EUR)
d) zosúhlasenie počtu nesplatených akcií na začiatku roka a na konci roka: všetky akcie sú splatené

19.1.2 Akcie nepredstavujúce kapitál
Emitent nevydal žiadne akcie ktoré nereprezentujú základné imanie.

19.1.3 Počet, účtovná a menovitá hodnota akcií držaných emitentom
Emitent nenadobudol ani nedrží žiadne vlastné akcie.
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19.1.4 Množstvo akýchkoľvek konvertibilných cenných papierov, vymeniteľných cenných
papierov alebo cenných papierov s opčnými listami (warantami), s uvedením
podmienok, ktorými sa riadia a postupov konverzie, výmeny alebo upisovania
Emitent nevydal žiadne konvertibilné cenné papiere alebo vymeniteľné cenné papiere ani cenné
papiere s opačnými listami (warantami).

19.1.5 Informácie o podmienkach akýchkoľvek nadobúdacích práv a/alebo záväzkov na
schválené ale nevydané základné imanie alebo na záväzok zvýšiť základné imanie
Riadne valné zhromaždenie emitenta neschválilo navýšenie základného imania a vydanie nových akcií
a tak všetky vydané akcie sú splatené.

19.1.6 Informácie o akomkoľvek kapitále každého člena skupiny, ktorý sa podľa opcie alebo
podmienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie a podrobné údaje o
takýchto opciách, vrátane osôb, ktorých sa takéto opcie týkajú
Neexistuje žiaden kapitál akéhokoľvek člena skupiny emitenta, ktorý sa podľa opcie alebo
podmienečne alebo bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie.

19.1.7 História akciového kapitálu, so zdôraznením informácií o všetkých zmenách pre obdobie
zabezpečené historickými finančnými informáciami
Emitent má k dňu vyhotovenie tohto prospektu zapísané základné imanie vo výške 525 000 EUR, ktoré
je tvorené kmeňovými zaknihovanými akciami na meno v menovitej hodnote 1250 EUR na akcii v
celkovom počte 420 kusov.
Dňa 10.11.2020 rozhodlo Valné zhromaždenie o zjednotení nominálnej hodnoty svojich akcií nakoľko
dovtedy evidovala spoločnosť 2 druhy kmeňových akcií a to:
•
•

20 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote 1 akcie 1250 EUR
(slovom jedentisícdvestopäťdesiat EUR)
100 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote 1 akcie 5000 EUR
(slovom päťtisíc EUR)

Pre účely vypracovania Prospektu a následného požiadania o prijatie na regulovaný voľný trh sa
rozhodli akcionári zjednotiť nominálnu hodnotu akcií spoločnosti.
Historický vývoj akcií spoločností:
počet
akcií
20
100
20
100
420

druh

podoba

forma

kmeňové
kmeňové
kmeňové
kmeňové
kmeňové

listinné
listinné
zaknihované
zaknihované
zaknihované

akcie na meno
akcie na meno
akcie na meno
akcie na meno
akcie na meno

menovitá
hodnota
1 250 €
5 000 €
1 250 €
5 000 €
1 250 €

OD

DO

29.11.2014 29.7.2019
31.1.2016 29.7.2019
30.7.2019 23.11.2020
30.7.2019 23.11.2020
24.11.2020
-
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19.2 Zakladateľský dokument a stanovy
19.2.1 Register a číslo položky a stručný popis cieľov a zámerov emitenta a kde ich možno nájsť
v aktuálnom zakladateľskom dokumente
Emitent- spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 47 967 692 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6058/B.
Ciele a zámery emitenta vychádzajú z predmetu podnikania emitenta, ktorý je uvedený
v zakladateľskej zmluve a stanovách emitenta. V zmysle článku III. Stanov Emitenta predmetom
podnikania emitenta sú činnosti uvedené v bode 5.1.1. tohto prospektu.
Primárnym účelom založenia spoločnosti je jej činnosť zameraná na poskytovanie spotrebiteľských
úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov a správa pohľadávok.
Emitent plánuje ďalšie investície za účelom efektívneho hospodárenia a rozvoja spoločnosti, sú
uvedené v bode 5.7. tohto prospektu
Hlavným zdrojom príjmov Emitenta je príjem zo správy a vymáhania pohľadávok v jeho majetku a tiež
z poskytovania spotrebiteľských úverov.

19.2.2 Opis práv, výhod a obmedzení spojených s každou triedou existujúcich akcií
Emitent vydal len kmeňové akcie, s ktorými sú spojené základné práva v zmysle Obchodného
zákonníka.
Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo:
• Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie
podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom
samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku
akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie
rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň, deň uplatnenia práva na dividendu
akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
rozdelení zisku.
• Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na
ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb
ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a
uplatňovať na ňom návrhy.
• Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imaní, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
• Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných
informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
• V prípade zániku spoločnosti má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku
spoločnosti.
Počet hlasov majiteľov akcií na meno sa spravuje výškou menovitej hodnoty akcií, pričom každá akcia
menovitej hodnoty 1250 EUR predstavuje jeden hlas.
O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie 75%- tnou väčšinou hlasov všetkých
akcionárov.
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19.2.3 Stručný popis každého ustanovenia stanov, štatútov, zakladateľskej listiny alebo
interných predpisov, ktorých následkom je oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene
v ovládaní emitenta
Zakladateľská zmluva, stanovy, štatúty ani iné interné predpisy emitenta neobsahujú žiadne
ustanovenie, ktorého následkom je oneskorenie, odklad alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta.

20 Významné zmluvy
20.1 Významné zmluvy, odlišnej od zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri zvyčajnom výkone
obchodnej činnosti, ktorých je emitent alebo ktorýkoľvek člen skupiny účastníkom,
za dva roky bezprostredne predchádzajúce uverejneniu registračného dokumentu
Emitent neeviduje významné zmluvy, ktoré by boli uzatvorené mimo zvyčajného výkonu obchodnej
činnosti.

21 Dostupné dokumenty
Počas platnosti tohto prospektu je možné v prípade potreby nahliadnuť v sídle emitenta do
nasledujúcich dokumentov.
a) zakladateľská zmluva emitenta a stanovy emitenta,
b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na
žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v
registračnom dokumente odkazuje,
c) Prospekt vrátane prílohy - Auditovaná individuálna účtovná závierka za obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2020,
Prospekt je všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu v sídle emitenta na adrese
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 15:30.
Zakladateľská zmluva a stanovy emitenta sú uložené v zbierke listín vedené Okresným súdom
Bratislava I.

III.

Ostatné informačné položky

1 Zodpovedné osoby
Zodpovedné osoby a ich vyhlásenie sú uvedené v časti III. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA K EMITENTOVI bod
1.3 – Zodpovedné osoby.

2 Rizikové faktory
Rizikové faktory sú uvedené v časti II. RIZIKOVÉ FAKTORY
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3 Nevyhnutné informácie
3.1 Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli
Emitent týmto vyhlasuje, že výška prevádzkového kapitálu postačuje na realizáciu jeho súčasne
známych prevádzkových potrieb. Emisia nových akcií súvisí s posilnením kapitálovej pozície emitenta v
súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

3.2 Kapitalizácia a zadlženie
Záväzky:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

31.12.2020
15 557 267 €
5 233 814 €
13 880 €
7 737 000 €
1 794 897 €

ukazovatele
Dlh/EBITDA
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív (EBIT)

2020
3,95
3,83
12,56
74,64%
5,14%

31.12.2019
15 493 811 €
3 805 090 €
27 002 €
9 610 000 €
2 608 042 €

31.12.2018
16 210 377 €
6 256 514 €
9 352 €
4 160 900 €
4 249 260 €

2019
5,50
5,35
14,20
5,79%
4,33%

2018
5,28
5,19
14,14
109,25%
4,45%

Zaručený kapitál Emitenta prestavujú bankové úvery, ktoré sú zabezpečené nakúpenými pohľadávkami
v majetku Emitenta. Ostatný kapitál Emitenta je nezabezpečený a predstavuje najmä krátkodobé
finančné výpomoci a nesplatenú časť prevzatia spoločnosti PROCIVITAS, s.r.o.

3.3 Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke
Existujúci akcionári emitenta má záujem na tom, aby bola emisia úspešná na zabezpečenie ďalšieho
financovania emitenta. Emitentovi nie je známy žiaden iný záujem, vrátane konfliktných záujmov, ktoré
by boli podstatné z hľadiska predmetnej emisie akcií.

3.4 Dôvody ponuky a použitie výnosov
Emitent má plne umiestnenú emisiu akcií a vypracovanie Prospektu slúži na prijatie týchto akcií na
Burzu cenných papierov v Bratislave. Dôvodom žiadosti o prijatie na obchodovanie na burze je možný
odpredaj časti akcií pre ďalších investorov, pričom pre Emitenta sa z finančného hľadiska nič nemení.
Z prijatia akcií na burzu neplynie Emitentovi žiaden výnos. Do budúcna v prípade záujmu nie je
vylúčené ďalšie navýšenie počtu akcií čím by sa zabezpečila dodatočná likvidita pre Emitenta na
rozširovanie svojej činnosti.
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Informácie týkajúce sa cenných papierov

4.1 Druh a trieda cenného papiera, označenie cenného papiera
medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

podľa

Akcie Emitenta:
•
•
•
•
•
•

druh: kmeňové
forma: akcie na meno
podoba: zaknihované
menovitá hodnota: 1250 EUR
počet: 420
ISIN: SK1000021420

4.2 Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vystavené
Akcie Emitenta boli vystavené na základe Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4.3 Forma a podoba cenných papierov, subjekt zodpovedný za vedenie záznamov
Akcie Emitenta sú kmeňové znejúce na meno v zaknihovanej podobe. Zoznam akcionárov vedie
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO:
31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B.

4.4 Mena emisie cenných papierov
Akcie Emitenta sú vydane v mene EURO.

4.5 Popis práv spojených s cenným papierom, vrátane akýchkoľvek obmedzení
takýchto práv a postup vykonávania takýchto práv
Práva akcionára:
•

•

•

Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie
podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom
samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku
akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie
rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň, deň uplatnenia práva na dividendu
akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
rozdelení zisku.
Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na
ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb
ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a
uplatňovať na ňom návrhy.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imaní, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
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Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných
informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
V prípade zániku spoločnosti má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku
spoločnosti.
Akcionári majú právo prednostnej kúpy (ďalej len „predkupné právo“) na akcie akcionára,
ktorý chce previesť svoje akcie na tretiu osobu (ďalej len „prevodca“).

4.6 Vyhlásenie v prípade novej emisie
Súčasná emisia akcií Emitenta je vydaná a plne umiestnená.

4.7 Dátum očakávania novej emisie
Emitent neočakáva novú emisiu akcií.

4.8 Popis akýchkoľvek obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov
Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

4.9 Vyhlásenie o existencii akýchkoľvek vnútroštátnych právnych predpisov
o prevzatiach uplatniteľných na emitenta, ktoré môžu zabrániť takémuto
prevzatiu
V prípade Emitenta neexistujú žiadne povinné ponuky na prevzatie, ani práva na povinný odpredaj
alebo právo na odkúpenie akcií emitenta. Takéto práva môžu vzniknúť a uplatňovať sa najmä v súlade
s § 118 a nasl., §118i a §118j zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.10 Uvedenie verejných ponúk na prevzatie tretími stranami
Neboli realizované žiadne ponuky na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie
Emitenta, počas posledného finančného roka a bežného finančného roka.

4.11 Upozornenie, že daňové právne predpisy členského štátu investora a krajiny
registrácie emitenta môžu mať vplyv na príjem z daných cenných papierov
Daňové právne predpisy členského štátu registrácie investora a členského štátu registrácie Emitenta
môžu mať vplyv na príjem z akcií. Emitent neposkytne majiteľom akcií žiadnu kompenzáciu alebo
navýšenie v súvislosti s vykonaním akejkoľvek zrážky dane.
Daň z príjmu z výnosu
Podľa príslušných ustanovení slovenského Zákona o dani z príjmov:
•
•

•

dividendy z akcií plynúce slovenskému daňovému rezidentovi, ktorý je fyzickou osobou, budú
zdanené sadzbou zrážkovej dane vo výške 7 %;
dividendy z akcií plynúce slovenskému daňovému nerezidentovi, ktorý je fyzickou osobou,
budú zdanené sadzbou zrážkovej dane vo výške 7 % a môžu byť ďalej znížené na základe zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia. V prípade daňového rezidenta v nespolupracujúcej krajine sa
uplatňuje sadzba zrážkovej dane vo výške 35 %;
dividendy z akcií plynúce slovenskému daňovému rezidentovi alebo daňovému nerezidentovi,
ktorý je právnickou osobou, nie sú vo všeobecnosti na Slovensku zdaňované. V prípade
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daňového rezidenta v nespolupracujúcej krajine sa uplatňuje sadzba zrážkovej dane vo výške
35 %.
Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti akcií zmeniť, dividendy z akcií budú
zdaňované v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania.
Daň z príjmu z predaja
Zisky z predaja akcií realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo
slovenskou stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta – právnickej osoby so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu zdaneniu príslušnou
sadzbou dane z príjmov právnických osôb. Straty z predaja akcií kalkulované kumulatívne za všetky
akcie predané v jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo odpočítateľné s
výnimkou špecifických prípadov stanovených zákonom.

4.12 Potenciálny vplyv na investície v prípade riešenia krízovej situácie podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ
Na emitenta sa nevzťahujú obmedzenia, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízy
úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/59/EÚ.

4.13 Totožnosť a kontaktné údaje subjektu ponúkajúceho cenné papiere vrátane LEI
kódu
Emitent zabezpečuje všetky činnosti spojené so žiadosťou o prijatie akcií na obchodovanie na
regulovaný voľný trh vo vlastnej réžií. LEI kód Emitenta: 097900BJGE0000199675

5 Podmienky verejnej ponuky cenných papierov
5.1 Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované
kroky pri podávaní žiadostí na ponuku
5.1.1 Podmienky, ktorým ponuka podlieha
Emitent: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
47 967 692, zapísaný v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 6058/B.
Menovitá hodnota akcií : 1250 EUR
Podoba akcií: zaknihovaný cenný papier
Forma akcií : akcia na meno
Druh akcií : kmeňové akcie

5.1.2 Celková výška emisie/ponuky
Celková výška emisie je 525 000 EUR.

5.1.3 Lehota, vrátane všetkých možných zmien počas ktorej bude ponuka otvorená, a opis
postupu pre žiadosť :
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.
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5.1.4 Uvedenie toho, kedy a za akých okolností možno ponuku odvolať alebo pozastaviť a či
možno ponuku odvolať po začatí obchodovania
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.5 Opis všetkých možností znížiť upisovanie a spôsob náhrady poplatku, ktorý žiadatelia
zaplatili
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.6 Podrobnosti o minimálnej a/alebo maximálnej sume žiadosti
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.7 Lehota, počas ktorej možno od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že sa investorom
povolí odstúpiť, za predpokladu, že dostanú povolenie odstúpiť od svojho upísania
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.8 Spôsob a lehoty na zaplatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.9 Úplný popis spôsobu a času zverejnenia výsledkov ponúk
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.1.10 Postup uplatňovania akéhokoľvek predkupného práva
Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné
upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške
doterajšieho základného imania.

5.2 Plán distribúcie a prideľovania
5.2.1 Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú.
Pre žiadnu kategóriu potenciálnych investorov nie je rezervovaná žiadna časť emisie – všetky akcie boli
vydané.

5.2.2 Vedomosť o upisovaní akcií hlavnými akcionármi, členmi riadiacich, dozorných alebo
správnych orgánov
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške vydané a umiestnené.

5.2.3 Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie
Emitent nerealizuje novú emisiu akcií.
a) ponuka akcií nebola rozdelená na žiadne časti
b) späť vzatie (claw-back) nebolo možné
c) neprideľovala sa pre maloobchodnú alebo zamestnaneckú časť
d) nebol stanovený žiadny preferenčný režim okrem práva na prednostné upisovanie akcii akcionármi
e) neboli stanovené žiadne režimy upisovania alebo ponúk na upisovanie pre firmy realizujúce
upisovanie
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f) neexistovalo minimálne pridelenie v rámci maloobchodnej časti emisie
g) ponuka je uzatvorená
h) nebolo povolené viacnásobné upisovanie

5.2.4 Postup notifikácie množstva, prideleného žiadateľom, a informácia o tom, či je možné
začať obchodovanie pred realizáciou notifikácie
Neuplatňuje sa. Akcie Emitenta boli v plnej výške umiestnené.

5.3 Stanovovanie cien
5.3.1 Cena, za ktorú sa budú cenné papiere ponúkať a výška nákladov a daní, ktoré budú
účtované kupujúcemu
Pri založení Emitenta v roku 2014 bolo emitovaných 20 kusov akcií v nominálnej hodnote 1250 EUR.
Základné imanie tak tvorilo 25 000 EUR. V roku 2016 sa na základe schválenia Valným zhromaždením
odsúhlasilo navýšenie základného imania na 525 000 EUR a to cez emisiu nových akcií. Nová emisia
akcií bola v počte 100 kusov a nominálnej hodnote 5000 EUR čo predstavovalo navýšenie o 500 000
EUR. Na konci roku 2020 sa Emitent rozhodol zjednotiť 2 druhy akcií do jednej a tak bola realizovaná
emisia kmeňových zaknihovaných akcií na meno s nominálnou hodnotou 1250 EUR v počte 420 kusov
– spolu 525 000 EUR. Celá emisia bola umiestnená a plne splatená oboma akcionármi.

5.3.2 Postup zverejnenia ceny ponuky
Emitent nezverejňoval cenu ponuky akcií.

5.3.3 Ak držitelia akcií emitenta majú predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa
od neho odstúpilo, uvedenie základu pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu
s dôvodmi a osoby, oprávnené ťažiť z takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia
Emitent nerealizuje novú emisiu akcií a všetky jeho akcie boli upísané.

5.3.4 Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou
cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo
dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pre pridružené osoby, na
cenné papiere nimi nadobudnuté v rámci transakcií počas posledného roka, alebo na
ktorých nadobudnutie majú právo, zahrnie sa porovnanie verejného príspevku v
navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb
Emitent nerealizuje novú emisiu akcií a všetky jeho akcie boli upísané.

5.4 Umiestňovanie a upisovanie
5.4.1 Meno a adresa koordinátora (koordinátorov) globálnej ponuky a jednotlivých častí
ponuky a, pokiaľ sú známe emitentovi alebo ponúkajúcemu, umiestňovateľov v rôznych
krajinách, v ktorých sa ponuka realizuje
Emitent neevidoval koordinátora ani nerealizoval ponuku v rôznych krajinách.

5.4.2 Názvy a adresy všetkých platobných agentov a depozitných zástupcov v každej krajine
Emitent neevidoval platobných agentov ani depozitných zástupcov.
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5.4.3 Názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie
Emitent neevidoval subjekty, s ktorými by si dohodol upisovanie emisie.

6 Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní
6.1 Informácia o tom, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti
o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu alebo
iných rovnocenných trhoch s označením predmetných trhov
Akcie Emitenta sú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovaný voľný trh BCPB, a.s..

6.2 Všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých, na základe vedomostí
emitenta, sú cenné papiere rovnakej triedy ako sú cenné papiere, ktoré sa majú
ponúknuť alebo prijať na obchodovanie, už prijaté na obchodovanie
Akcie Emitenta nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom alebo rovnocennom trhu.

6.3 Ak súčasne alebo skoro súčasne s vystavením cenných papierov, na ktoré sa žiada
o prijatie na regulovaný trh, sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo
umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané
na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uvedú sa podrobnosti o povahe
takýchto operácií a o počte a charakteristikách cenných papierov, ktorých sa to
týka
Neuplatňuje sa. Všetky akcie Emitenta boli vydané a upísané.

6.4 Podrobnosti o subjektoch, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia
v sekundárnom obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a
predajných cenových ponúk a popis základných podmienok ich dohody
Emitent neeviduje subjekty, ktoré by mali pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom
obchodovaní s jeho akciami. V prípade používania prospektu cenného papiera finančnými
sprostredkovateľmi, je povinný každý finančný sprostredkovateľ uviesť na svojej webovej lokalite, že
prospekt používa v súlade so súhlasom a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

6.5 Stabilizácia v súlade s bodmi 6.5.1 až 6.6 v prípade prijatia na obchodovanie na
regulovanom trhu, trhu tretej krajiny alebo v inom obchodnom systéme, ak
emitent alebo predávajúci akcionár poskytol opciu na nadmerné prideľovanie akcií
alebo ak sa inak navrhuje, aby sa v spojení s ponukou mohli vykonávať činnosti
zamerané na stabilizáciu ceny
Neuplatňuje sa.
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7 Predávajúci držitelia cenných papierov
Emitent nemá vedomosť o akýchkoľvek osobách ponúkajúcich akcie emitenta na predaj. Emitent nemá
vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.

8 Výdavky emisie/ ponuky
8.1 Celkové netto výnosy a odhad celkových výdavkov emisie/ponuky
Emitent má plne umiestnenú emisiu akcií a celkový príjem z nej predstavoval 525 000 EUR. S emisiou
mal Emitent len základné administratívne výdavky.

9 Zriedenie
Emisia akcií Emitenta bola plne umiestnená a nemôže tak prísť k zriedeniu akcií.

10 Dodatočné informácie
10.1 Ak sa v opise cenných papierov uvádzajú poradcovia v súvislosti s emisiou,
vyhlásenie o funkcii v akej poradcovia boli činní
Emitent v opise cenných papierov neuvádza poradcov v súvislosti s emisiou.

10.2 Zverejnenie iných informácií v opise cenných papierov, ktoré boli podrobené
auditu alebo ich preskúmali štatutárni audítori a kde audítori vypracovali správu
V tomto prospekte cenných papierov sa nachádzajú informácie, ktoré boli auditované, alebo kde
audítori vypracovali správu. Informácie, ktoré pochádzajú od audítora sú uvedené v prílohe prospektu,
jedná sa o auditovanú účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, za účtovné
obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zverejnené
predbežné finančné údaje za obdobie od 1.1.2021 do 30.9.2021 neboli do dátumu zverejnenia
prospektu predmetom auditu.

IV.

Prílohy

1 Auditovaná individuálna účtovná závierka
Auditovaná individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018, Auditovaná individuálna
účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019 a Auditovaná individuálna účtovná závierka za
obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 a neauditovaná priebežná účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 –
30.9.2021.
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Zostavené podľa opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrení MF SR č. MF/19927/2015-74
a MF/14774/2017-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
ČL. I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO Spoločnosti:

BENCONT COLLECTION, a. s.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
47967692

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe
zakladateľskej listiny dňa 29.10.2014 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.11.2014
(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6058/B.)
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:
• Nákup a vymáhanie pohľadávok.
• Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania
spotrebiteľských úverov.
• Správa pohľadávok.

2.

DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením dňa 26.06.2018.

3.

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od
1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

4.

ÚDAJE O SKUPINE
A.

NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
C.

MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D.

OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ
A KONOSLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ

ZÁVIERKU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

5.

POČET ZAMESTNANCOV

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2018 bol 5 (v účtovnom
období 2017 bol 5).

ČL. II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Spoločnosti sa netýka.

ČL. III
INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1.

VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej
závierke k 31.12.2018 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a
v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a
verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia
majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.
2.

INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce
riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné
položky, rezervy).
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3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom
je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a
v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto
skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom
období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob
ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so
zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na
zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková
doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so
zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.
2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY
2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov
spoločnosti v roku jeho obstarania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena
obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na
dopravu, poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo
účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie,
zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie
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v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady
na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti
v roku jeho obstarania.
e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g) Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na
základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podiely voči prepojeným jednotkám,
pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti v rámci
podielovej účasti iné ako voči prepojeným jednotkám. Ostatné podielové cenné papiere a podiely
a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako
realizovateľné cenné papiere a podiely.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.
Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou
než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich
nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou
položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
h) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.
Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu B.
Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.
i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vlastnej výroby spoločnosť ku koncu roka ocenila vlastnými nákladmi podľa operatívnych
(plánovaných) kalkulácií. Nákladmi podľa operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú náklady stanovené
v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených
4
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technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonu. Spoločnosť v rámci vlastných nákladov
začlenila priame náklady ako aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vynaložili v súvislosti s výrobnou
činnosťou podniku.
Súčasťou priamych nákladov je priamy materiál, polotovary vlastnej výroby, priame mzdy, náklady na
sociálne zabezpečenie, výrobné obaly.
j)

Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
l)

Pohľadávky

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sú účtované ako tzv. balíky nakúpených pohľadávok a sú
ocenené obstarávacou cenou. K balíkom nakúpených pohľadávok spoločnosť netvorí opravné
položky, riziko ich vymoženia bolo zohľadnené v ich obstarávacej cene, ktorá je nižšia ako ich
nominálna hodnota.
Pohľadávky ktoré vznikli v spoločnosti sú v ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných
a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu
v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota). Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet
súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
o) Rezervy
Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a
zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
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p) Dlhopisy
Ako krátkodobý finančný majetok sa dlhopis účtuje, ak je určený na obchodovanie a ak je držaný do
doby splatnosti, pričom splatnosť je do jedného roka. Ako dlhodobý finančný majetok sa dlhopis
účtuje, ak je držaný do doby splatnosti a jeho splatnosť je dlhšia ako jeden rok.
Dlhopisy sa pri ich obstaraní oceňujú obstarávacou cenou.
Ku dňu ocenenia sa dlhopisy určené na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou. Ocenenie
dlhopisov držaných do splatnosti sa odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa ich splatnosti postupne
zvyšuje o úrokové výnosy.
q) Záväzky
Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií
záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj
v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi
zabezpečený majetok alebo záväzky.
t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným
obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.
Spoločnosť účtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný
leasing) tak, že predmet leasingu je vykázaný v majetku spoločnosti a je aj odpisovaný. Úrok
z leasingu je podľa splátkového kalendára zahrňovaný do nákladov.
u) Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani
z príjmov.
Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných
rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a
6
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ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť
nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta
s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.
v) Majetok nadobudnutý privatizáciou
Spoločnosti sa netýka.
w) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne
a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä výnosy z inkasa postúpených (nakúpených) pohľadávok.
2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku
v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený
v účtovníctve a to do jej výšky.
Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe
odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Dlhodobý nehmotný majetok:
Druh dlhodobého nehmotného
majetku

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

20,5

rovnomerne

4,88%

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu
stanovenej životnosti odpisovaného majetku.
Dlhodobý hmotný majetok:
Druh dlhodobého nehmotného
majetku

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Iný dlhodobý hmotný majetok

2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK
a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosť nemá zásoby a preto opravnú položku k zásobám netvorí.
b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným pohľadávkam z obchodného styku nasledovne:
Kritériá

Opravná položka v
%

Po s pl a tnos ti vi a c a ko 360 dní

100

Pochybné a s porné pohľa dá vky

100

V konkurze

100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota
pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
Spoločnosť na odkúpené pohľadávky opravnú položku netvorí.
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným pohľadávkam na zosplatnené pôžičky nasledovne:
Kritériá

Po zosplatnení viac ako 360 dní
Po zosplatnení viac ako 720 dní
Po zosplatnení viac ako 1 080 dní

Opravná položka v
%

20
50
100
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2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom
určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro
majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku
a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného
účtovného obdobia.
2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU
Spoločnosti sa netýka.
2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA,
ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV
Účtovná jednotka podľa analýzy vymáhania pohľadávok vzhľadom na očakávanú výšku inkasa
zmenila spôsob účtovania inkasa odkúpených balíkov pohľadávok tak, že od 01.01.2018 v prospech
výnosov účtuje 35% hodnoty z inkasovaných pohľadávok. Do 01.01.2018 v prospech výnosov
účtovala 25% hodnoty z inkasovaných pohľadávok.
Účtovná jednotka v účtovnej závierke vykázala záväzok za minulé obdobie v celkovej výške
14 942 000 EUR ako dlhodobý, v súlade s dodatkom k zmluve, ktorou sa predĺžila lehota splatnosti
záväzku. V účtovnej závierke roku 2017 bol uvedený záväzok vykázaný ako krátkodobý.
Účtovná jednotka v roku 2018 identifikovala nesprávne stanovenú životnosť goodwillu. Z uvedeného
dôvodu prehodnotila a zmenila dobu odpisovania goodwillu z pôvodných 14 rokov na 20,5 roka.
V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili okrem vyššie uvedených iné zmeny spôsobov
oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani
obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je
uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.
2.2.7. VLASTNÉ IMANIE
Spoločnosť má vytvorené emisné ážio z vkladov spoločníkov vo výške 2 500 €, čo predstavovalo 10 %
z hodnoty základného imania, ako tvorba kapitálového fondu spoločnosti ku dňu jej vzniku.
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2.2.8. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ
Spoločnosť vykonala v bežnom účtovnom období opravu odpisu goodwillu za rok 2017 v celkovej
čiastke 168 277 EUR vyplývajúcu z opravy životnosti goodwillu. O uvedenej oprave účtovala na účte
nerozdeleného zisku minulých období.
Účtovnej jednotke v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve §
10 ods. 4) vznikla povinnosť prvý krát v roku 2018 účtovať o odloženej dani. Z uvedeného dôvodu,
hodnotu odloženého daňového záväzku týkajúcu sa predchádzajúcich období účtovala na účte
neuhradených strát minulých období v celkovej čiastke 1 353 258 EUR.

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1.

GOODWILL

Akcionári spoločnosti rozhodli o zlúčení spoločností PRO CIVITAS s.r.o. a spoločnosti BENCONT
COLLECTION, a.s. nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. Zmluva
o zlúčení bola spísaná formou notárskej zápisnice dňa 20. júla 2017 a účinky zlúčenia nastali dňa
01. júla 2017.
Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná
hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento
majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu
sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v
súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických
úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill,
príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje
na účte 015-Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na
reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. nadobudla v priebehu roka 2017 kúpou podniku PRO CIVITAS
s.r.o., pri zlúčení s ktorou vznikol goodwill. Podľa doterajšej praxe spoločnosti, priemerná doba
životnosti (doby splácania) postúpených pohľadávok je 20,5 rokov, preto v tejto lehote bola
stanovená aj životnosť goodwillu a ten je odpisovaný 20,5 rokov. Hodnota goodwillu bola vypočítaná
ako rozdiel medzi hodnotou finančnej investície (cena za podiel v spoločnosti PRO CIVITAS s.r.o.)
a čistým majetkom zanikajúcej spoločnosti poníženým o precenenie majetku v zanikajúcej
spoločnosti.
2.

DERIVÁTY

Spoločnosti sa netýka.
a) Významné položky derivátov a vplyv ich precenenia
Spoločnosti sa netýka.
10
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b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosti sa netýka.
3.

INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH

a)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Spoločnosti sa netýka.
b)

Zabezpečené záväzky

Spoločnosti sa netýka.
4.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosti sa netýka.
5.

NÁKLADY A VÝNOSY, KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.
6.

VLASTNÉ IMANIE

Spoločnosť má vytvorené emisné ážio z vkladov spoločníkov vo výške 2 500 €, čo predstavovalo 10 %
z hodnoty základného imania, ako tvorba kapitálového fondu spoločnosti ku dňu jej vzniku.
ČL. V
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. PODMIENENÝ MAJETOK A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
Spoločnosti sa netýka.
2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných
povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch nakúpené postúpené pohľadávky v ich
pôvodnej nominálnej hodnote navýšené o príslušenstvo pohľadávok. Spoločnosť odkupuje
11
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pohľadávky bánk a iných finančných inštitúcií z titulu poskytnutých úverov a pôžičiek, ktoré sa stali
pre pôvodných veriteľov nadbytočné a preto ich odpredali spoločnosti. Spoločnosť uvedené
pohľadávky kupuje ako balíky úverov a pôžičiek, v rámci balíkov sa vyskytujú pohľadávky s rôznou
bonitou klientov. Príslušenstvom pohľadávok sú úroky v zmysle pôvodných zmlúv, náhrady trov
súdnych konaní a náhrady trov právneho zastúpenia spoločnosti.
ČL. VI
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená
účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2018,
resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných
obdobiach.
ČL. VII
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosť v roku 2019 nahradila čerpané splátkové úvery jedným krátkodobým úverom
s dohodnutou prolongáciou. Uvedená skutočnosť ovplyvní časovú štruktúru záväzkov spoločnosti pre
účtovné obdobie roku 2019.
Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom
záujme.
Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje §23d ods. 6 zákona o účtovníctve.
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Zostavené podľa opatrenia č.MF/389/2014 Z. z. a 25/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
ČL. I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov spoločnosti: BENCONT COLLECTION, a.s.
Sídlo:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO Spoločnosti: 47967692
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe
zakladateľskej listiny dňa 29.10.2014 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.11.2014
(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6058/B.)
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:
• Nákup a vymáhanie pohľadávok.
• Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských
úverov.
• Správa pohľadávok.

2.

DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením dňa 20.6.2019.

3.

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od
1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého
trvania účtovnej jednotky a pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok k účtovnej
závierke.

4.

ÚDAJE O SKUPINE
A.

NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
C.

MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D.

OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ
A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ

ZÁVIERKU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

5.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

2019

2018

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

4,5

5,0

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

6,0

6,0

počet vedúcich zamestnancov

3,0

3,0

ČL. II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Spoločnosti sa netýka.

ČL. III
INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1.

VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej
závierke k 31.12.2019 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a
v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a
verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia
majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.
2.

INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
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2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce
riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné
položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je
nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej
závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto
skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom
období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob
ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so
zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky
účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková
doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so
zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.
2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY
Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu
vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené
na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na
základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré
nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú
vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia
ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje
toto aj budúce obdobia.
Úsudky
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky,
ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.
Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo
signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.
2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
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Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov
spoločnosti v roku jeho obstarania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje
cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu,
poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo
účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie,
zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie
v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na
prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku
jeho obstarania.
e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g) Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na
základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podiely voči prepojeným jednotkám,
pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti v rámci
podielovej účasti iné ako voči prepojeným jednotkám. Ostatné podielové cenné papiere a podiely
a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako
realizovateľné cenné papiere a podiely.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.
Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou
než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich
nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou
položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
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Podľa § 25 ZoÚ sa CP a podiely oceňujú v čase ich nadobudnutia obstarávacími cenami (vrátane
emisného ážia). Nadobúdacia cena pre účely účtovníctva pozostáva:
• z ceny, za ktorú boli CP a podiely nadobudnuté,
• z nákladov, ktoré súvisia s nadobudnutím CP a podielov, ako sú poplatky a provízie burze,
resp. inému verejnému trhu, odmeny maklérom, právnikom, poradcom, odborným firmám,
znalecké posudky a audity a pod.
Do nadobúdacej ceny sa nezahŕňajú výdavky spojené s financovaním nákupu, ako sú napr. úroky z
úveru na nákup CP, náklady na uloženie listinných CP.
Pri dlhopisoch je súčasťou nadobúdacej ceny aj úrokový výnos uplatnený do doby jeho nadobudnutia
(tzv. alikvotný úrokový výnos).
h) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.
i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
j)

Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
l)

Pohľadávky

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sú účtované ako tzv. balíky nakúpených pohľadávok a sú
ocenené obstarávacou cenou. K balíkom nakúpených pohľadávok spoločnosť netvorí opravné položky,
riziko ich vymoženia bolo zohľadnené v ich obstarávacej cene, ktorá je nižšia ako ich nominálna
hodnota.
Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných
pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu
v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
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o) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť tvorí rezervy v súlade so zákonom o účtovníctve na predpokladané riziká, straty a zníženia
hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Spoločnosť vytvorila
rezervy najmä na náklady na účtovnú závierku, spracovanie dane z príjmov právnickej osoby, audit,
odmeny a nevyčerpané dovolenky.
p) Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
q) Záväzky
Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií
záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj
v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
r) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka
a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa
účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
s) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
t) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený
majetok alebo záväzky.

6

Poznámky Úč PODV 3 - 01

BENCONT COLLECTION, a.s.
Poznámky k 31.12.2019

IČO
DIČ

2

0

4

7

9

6

7

6

9

2

2

4

1

6

7

2

6

6

u) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným
obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania leasingovej
zmluvy.
v) Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v
priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo sadzby ustanovenej Zákonom č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov a základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením,
ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav
daňového základu a umorenia straty. Výsledný daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na
daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň
z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú
daňovú pohľadávku.
Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri:
a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba
dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
w) Majetok nadobudnutý privatizáciou
Spoločnosť nenadobudla majetok privatizáciou.
x) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne
a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z inkasa postúpených pohľadávok.
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2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku
v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený
v účtovníctve a to do jej výšky.
Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe
odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.
Dlhodobý nehmotný majetok:
Druh dlhodobého nehmotného
majetku
Goodwill

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

20,5

rovnomerne

4,88%

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu
stanovenej životnosti odpisovaného majetku. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého
majetku do používania.
2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK
a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosti sa netýka.
b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným
vnútropodnikovej smernice nasledovne:
Kritériá

pohľadávkam

z obchodného

styku

podľa

Opravná položka v %

Po splatnosti viac ako 360 dní

100

Pochybné a sporné pohľadávky

100

V konkurze

100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota
pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
Spoločnosť na odkúpené pohľadávky opravnú položku netvorí.
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným pohľadávkam na zosplatnené pôžičky nasledovne:
Kritériá

Opravná položka v %

Po zosplatnení viac ako 360 dní

20

Po zosplatnení viac ako 720 dní

50

Po zosplatnení viac ako 1 080 dní

100
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2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom
určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok
a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku
a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného
obdobia.
2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU
Spoločnosti sa netýka.
2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA,
ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV
Účtovná jednotka podľa analýzy vymáhania pohľadávok vzhľadom na očakávanú výšku inkasa zmenila
spôsob účtovania inkasa odkúpených balíkov pohľadávok tak, že od 1.1.2019 v prospech výnosov
účtuje 40% hodnoty z inkasovaných pohľadávok. Do 31.12.2018 v prospech výnosov účtovala 35%
hodnoty z inkasovaných pohľadávok.
V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili okrem vyššie uvedených iné zmeny spôsobov
oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani
obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je
uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.
2.2.7. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ
Spoločnosť nevykonala v bežnom účtovnom období žiadne významné opravy chýb minulých období.
ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1.

GOODWILL

Akcionári spoločnosti rozhodli o zlúčení spoločností PRO CIVITAS s.r.o. a spoločnosti BENCONT
COLLECTION, a.s. nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. Zmluva
o zlúčení bola spísaná formou notárskej zápisnice dňa 20. júla 2017 a účinky zlúčenia nastali dňa
01. júla 2017.
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Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná
hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento
majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu sa
zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so
záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť
goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje na účte 015 Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote
obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. nadobudla v priebehu roka 2017 kúpou podniku PRO CIVITAS
s.r.o., pri zlúčení s ktorou vznikol goodwill. Podľa doterajšej praxe spoločnosti, priemerná doba
životnosti (doby splácania) postúpených pohľadávok je 20,5 rokov, preto v tejto lehote bola stanovená
aj životnosť goodwillu a ten je odpisovaný 20,5 rokov. Hodnota goodwillu bola vypočítaná ako rozdiel
medzi hodnotou finančnej investície (cena za podiel v spoločnosti PRO CIVITAS s.r.o.) a čistým
majetkom zanikajúcej spoločnosti poníženým o precenenie majetku v zanikajúcej spoločnosti.
2.

DERIVÁTY

Spoločnosti sa netýka.
a) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosti sa netýka.
3.

INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH

a)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Spoločnosti sa netýka.
b)

Zabezpečené záväzky

Spoločnosti sa netýka.
4.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosti sa netýka.
5.

VLASTNÉ IMANIE

Spoločnosť má vytvorené emisné ážio z vkladov spoločníkov vo výške 2 500 €, čo predstavovalo 10 %
z hodnoty základného imania, ako tvorba kapitálového fondu spoločnosti ku dňu jej vzniku.
6.

NÁKLADY A VÝNOSY, KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosti sa netýka.
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ČL. V
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. PODMIENENÝ MAJETOK A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
a) Podmienený majetok
Spoločnosti sa netýka.
b) Podmienené záväzky
Spoločnosti sa netýka.
c) Najatý majetok
Spoločnosť má administratívne priestory (173 m²) a hnuteľný majetok v nájme od tretej osoby.
Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede v určených prípadoch.
Výpovedná lehota je 1 mesiac. Ročné nájomné predstavuje 25 tis. EUR. Spoločnosť má prenajaté
motorové vozidlá – osobné automobily v hodnote cca 20 tis EUR. Nájomná zmluva je uzatvorená na
dobu neurčitú Ročné nájomné predstavuje zhruba 10 tis EUR.
d) Prenajatý majetok
Spoločnosť neprenajíma žiaden svoj majetok.

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných
povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch pohľadávky nadobudnuté na základe zmluvy o postúpení
pohľadávky v ich pôvodnej nominálnej hodnote navýšené o príslušenstvo pohľadávok. Spoločnosť
odkupuje pohľadávky bánk a iných finančných inštitúcií z titulu poskytnutých úverov a pôžičiek, ktoré
sa stali pre pôvodných veriteľov nadbytočné a preto ich odpredali spoločnosti. Spoločnosť uvedené
pohľadávky kupuje ako balíky úverov a pôžičiek, v rámci balíkov sa vyskytujú pohľadávky s rôznou
bonitou klientov. Príslušenstvom pohľadávok sú úroky v zmysle pôvodných zmlúv, náhrady trov
súdnych konaní a náhrady trov právneho zastúpenia spoločnosti.
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ČL. VI
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa
vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v účtovnej
závierke zostavenej k 31.12.2019 vedenie účtovnej jednotky v súvislosti s koronavírusom
nezaznamenalo významný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že situácia sa neustále vyvíja, vedenie
účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu
súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná
jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky
na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
Okrem hore uvedeného spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku
ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej
závierky za rok 2019, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich
účtovných obdobiach.
ČL. VII
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom
záujme.
Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje §23d ods. 6 zákona o účtovníctve.
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Zostavené podľa opatrenia č.MF/389/2014 Z. z. a 25/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
ČL. I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov spoločnosti: BENCONT COLLECTION, a.s.
Sídlo:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO Spoločnosti: 47967692
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe
zakladateľskej listiny dňa 29.10.2014 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.11.2014
(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6058/B.)
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:
• Nákup a vymáhanie pohľadávok.
• Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských
úverov.
• Správa pohľadávok.

2.

DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením dňa 05.06.2020

3.

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od
1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého
trvania účtovnej jednotky a pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok k účtovnej
závierke.

4.

ÚDAJE O SKUPINE
A.

NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

C.

MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D.

OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ
A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ

ZÁVIERKU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

5.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

2020

2019

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

5,4

4,5

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

8,0

6,0

počet vedúcich zamestnancov

4,0

3,0

6.

POSÚDENIE VPLYVU AKTUÁLNEJ EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ SITUÁCIE NA SPOLOČNOSŤ

Začiatkom roka 2020 bola potvrdená existencia nového koronavíru spôsobujúceho ochorenie COVID19, ktorá sa globálne rozšírila. Pandémia a najmä opatrenia prijaté na zamedzenie jej dopadov
spôsobili narušenie mnoho podnikateľských a hospodárskych aktivít v roku 2020 a ovplyvnili
podnikanie Spoločnosti. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia
Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho
vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné.

ČL. II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne
pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné
účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2019: žiadne).
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ČL. III
INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1.

VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej
závierke k 31. decembru 2020 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti
spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej
závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastného imania, predstavujúce súhrn
vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

2.

INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky Spoločnosť berie za základ všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce
riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné
položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je
nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej
závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto
skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom
období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob
ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so
zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky
účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková
doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so
zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY
2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
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Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov
spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje
cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu,
poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo
účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie,
zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie
v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na
prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku
jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na
základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podiely voči prepojeným jednotkám,
pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti v rámci
podielovej účasti iné ako voči prepojeným jednotkám. Ostatné podielové cenné papiere a podiely
a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako
realizovateľné cenné papiere a podiely.
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Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním
Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou
ako jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich
nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou
položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

h) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby Spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.
Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu B.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.
Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou štandardných cien pri tovare a metódou váženého
aritmetického priemeru u materiálu.
Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi
ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je
predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady
súvisiace s ich predajom.

i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

j)

Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l)

Pohľadávky

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sú účtované ako tzv. balíky nakúpených pohľadávok a sú
ocenené obstarávacou cenou. K balíkom nakúpených pohľadávok spoločnosť netvorí opravné položky,
riziko ich vymoženia bolo zohľadnené v ich obstarávacej cene, ktorá je nižšia ako ich nominálna
hodnota.
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Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných
pohľadávok Spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu
v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
o) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť tvorí rezervy v súlade so zákonom o účtovníctve na predpokladané riziká, straty a zníženia
hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Spoločnosť vytvorila
rezervy najmä na náklady na účtovnú závierku, spracovanie dane z príjmov právnickej osoby, audit,
odmeny a nevyčerpané dovolenky.
p) Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
q) Dlhopisy
Spoločnosť neeviduje dlhopisy v sledovanom účtovnom období.
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r) Záväzky
Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií
záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj
v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

s) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka
a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa
účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

t) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.

u) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený
majetok alebo záväzky.

v) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným
obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania leasingovej
zmluvy.

w) Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v
priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo sadzby ustanovenej Zákonom č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov a základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením,
ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav
daňového základu a umorenia straty. Výsledný daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na
daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň
z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú
daňovú pohľadávku.
Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri:
a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.
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Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba
dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
x) Majetok nadobudnutý privatizáciou
Spoločnosť nenadobudla majetok privatizáciou.

y) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne
a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z inkasa postúpených pohľadávok.

2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku
v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený
v účtovníctve a to do jej výšky.
Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe
odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Dlhodobý nehmotný majetok:
Druh dlhodobého nehmotného
majetku
Goodwill

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

20,5

rovnomerne

4,88%

Dlhodobý hmotný majetok Spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu
stanovenej životnosti odpisovaného majetku. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého
majetku do používania.
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2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK
a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosti sa netýka.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným
vnútropodnikovej smernice nasledovne:
Kritériá

pohľadávkam

z obchodného

styku

podľa

Opravná položka v %

Po splatnosti viac ako 360 dní

100

Pochybné a sporné pohľadávky

100

V konkurze

100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota
pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
Spoločnosť na odkúpené pohľadávky opravnú položku netvorí.
Spoločnosť tvorí opravnú položku k vlastným pohľadávkam na zosplatnené pôžičky nasledovne:
Kritériá

Opravná položka v %

Po zosplatnení viac ako 360 dní

20

Po zosplatnení viac ako 720 dní

50

Po zosplatnení viac ako 1 080 dní

100

2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom
určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok
a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku
a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného
obdobia.
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2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU
Spoločnosti sa netýka.

2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA,
ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

Účtovná jednotka podľa analýzy vymáhania pohľadávok vzhľadom na očakávanú výšku inkasa zmenila
spôsob účtovania inkasa odkúpených balíkov pohľadávok tak, že od 1.1.2019 v prospech výnosov
účtuje 40% hodnoty z inkasovaných pohľadávok. Na balíky odkúpené po 1.1.2020 v prospech výnosov
spoločnosť účtuje 25% hodnoty z inkasovaných pohľadávok.
Do 31.12.2018 v prospech výnosov účtovala 35% hodnoty z inkasovaných pohľadávok.
V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania,
postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto
položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré
vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

2.2.7. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ
Spoločnosť nevykonala v bežnom účtovnom období žiadne významné opravy chýb minulých období.

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1.

GOODWILL

Akcionári spoločnosti rozhodli o zlúčení spoločností PRO CIVITAS s.r.o. a spoločnosti BENCONT
COLLECTION, a.s. nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. Zmluva
o zlúčení bola spísaná formou notárskej zápisnice dňa 20. júla 2017 a účinky zlúčenia nastali dňa
01. júla 2017.
Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná
hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento
majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu sa
zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so
záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť
goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje na účte 015 Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote
obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.
Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. nadobudla v priebehu roka 2017 kúpou podniku PRO CIVITAS
s.r.o., pri zlúčení s ktorou vznikol goodwill. Podľa doterajšej praxe spoločnosti, priemerná doba
10
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BENCONT COLLECTION, a.s.
Poznámky k 31.12.2020
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životnosti (doby splácania) postúpených pohľadávok je 20,5 rokov, preto v tejto lehote bola stanovená
aj životnosť goodwillu a ten je odpisovaný 20,5 rokov. Hodnota goodwillu bola vypočítaná ako rozdiel
medzi hodnotou finančnej investície (cena za podiel v spoločnosti PRO CIVITAS s.r.o.) a čistým
majetkom zanikajúcej spoločnosti poníženým o precenenie majetku v zanikajúcej spoločnosti.

2.

DERIVÁTY

Spoločnosti sa netýka.
a) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosti sa netýka.

3.

INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH

a)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Spoločnosti sa netýka.

b)

Zabezpečené záväzky

Spoločnosti sa netýka.

4.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosti sa netýka.

5.

VLASTNÉ IMANIE

Spoločnosť má vytvorené emisné ážio z vkladov spoločníkov vo výške 2 500 €, čo predstavovalo 10 %
z hodnoty základného imania, ako tvorba kapitálového fondu spoločnosti ku dňu jej vzniku.

6.

NÁKLADY A VÝNOSY, KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosti sa netýka.

ČL. V
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. PODMIENENÝ MAJETOK A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
a) Podmienený majetok
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BENCONT COLLECTION, a.s.
Poznámky k 31.12.2020
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Spoločnosti sa netýka.
b) Podmienené záväzky
Spoločnosti sa netýka.

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných
povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch nakúpené postúpené pohľadávky v ich
pôvodnej nominálnej hodnote navýšené o príslušenstvo pohľadávok. Spoločnosť odkupuje pohľadávky
bánk a iných finančných inštitúcií z titulu poskytnutých úverov a pôžičiek, ktoré sa stali pre pôvodných
veriteľov nadbytočné a preto ich odpredali spoločnosti. Spoločnosť uvedené pohľadávky kupuje ako
balíky úverov a pôžičiek, v rámci balíkov sa vyskytujú pohľadávky s rôznou bonitou klientov.
Príslušenstvom pohľadávok sú úroky v zmysle pôvodných zmlúv, náhrady trov súdnych konaní
a náhrady trov právneho zastúpenia spoločnosti.

ČL. VI
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
V súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 prijíma vláda Slovenskej republiky ďalšie
reštriktívne opatrenia s cieľom znižovať riziko šírenia choroby, ktoré vedú k zníženiu ekonomickej
aktivity . Vedenie Spoločnosti sa domnieva, že tieto opatrenia nemajú a nebudú mať významný vplyv
na finančnú pozíciu a finančné výsledky Spoločnosti.
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná
závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2020, resp. by
významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť Spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom
záujme.
Na Spoločnosť sa rovnako nevzťahuje §23d ods. 6 zákona o účtovníctve.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

30 .09 . 2 0 21

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2024167266

X

IČO

X

riadna

47967692

mimoriadna

SK NACE

priebežná

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

x

od

1 2 0 20

do

12 2 0 20

Za obdobie

(vyznačí sa x)

(v celých eurách)

do

1 2 0 21
9 2 0 21

od

malá
veľká

64 .92 . 0
Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

(v celých eurách)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

BENCONT

COLLECTION,

a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

VAJNORSKÁ

100/A

Obec

PSČ

83104 BRATISLAVA
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný

súd

Vložka

Bratislava

Œíslo¦

Telefónne číslo

I,

Oddiel¦

Sa,

6058/B

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

11 .11 . 2 0 21

.

.

2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

TlaŒivo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
vytlaŒené

z

Portálu

FS
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

A.I.

02

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

1

47967692

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

30077475

3132645
15808619

30661547
12675974

3132645

13228651

14860138

14860138
3080761

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

2

33210120

3080761

5.

Netto

11779377
12323041

11779377
12323041

10

11

12

13

14
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

47967692

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

19

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

948481

896597

51884

905610

670013
51884

618129
627142

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014

26

27

28
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

29

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

Netto

3

278468

17399241

17399241
17432634

36

3.

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

2

31

B.I.

B.II.

278468

Netto

30

33

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

278468

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

2.

1

47967692

42
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

47967692

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

16796639

16796639
17147745

54

14336317

14336317
15487606

55

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014

56
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

14336317

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

14336317

Netto

60

6.

B.IV.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

15487606

2.

4.

1

47967692

1046

1046
1046

2459276

2459276
1659093

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

47967692

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Netto

602602

3

602602
284889
759

759

72

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

792
2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

601843

601843
284097

C.

2260

74

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

2260
262

C.1.

2.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

2260

2260
262

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

30077475

30661547

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

456749

324689

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

525000

525000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

525000

525000

2500

2500

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

74700

74700

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

88

74700

74700

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

47967692

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

–277511

–519859

98

1075747

833399

99

–1353258

–1353258

Výsledok hospodárenia za účtovné obdoA.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

132060

242348

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

29620726

30336858

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

15557678

15557267

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

14078000

14078000

1794

1383

1477884

1477884

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2024167266 IČO

47967692

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

4384509

5233814

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

1437096

2845262

1437096

2845262

131

13748

9107

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

8657

6139

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

2242

4966

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

2922766

2368340

Krátkodobé rezervy

136

8841

13880

137

1089

1089

138

7752

12791

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
124
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

126

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

8737000

7737000

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

932698

1794897

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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Výkaz ziskov a strát DIČ
2024167266 IČO
Úč POD 2 - 01

47967692
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

3538013

4497790

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

3618489

4801558

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

E.

13377

3618489
2671944

4788181
3110439

3754

1776

14

1246912

1680911

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

220894

180123

Mzdové náklady (521, 522)

16

158603

129107

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

55826

44583

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

6465
524414

6433
268327

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

543664

724885

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

543664

724885

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

132306

254417

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

946545

1691119

E.1.

G.1.
2.

***
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Výkaz ziskov a strát DIČ
2024167266 IČO
Úč POD 2 - 01

47967692
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

–1250666
140478

–1669310
119297

49653

65693

49653

65693

90825

53604

90825

53604

954959

1501896

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

31191

16937

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

879479

1268401

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

879479

1268401

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

44289

216558

N.1.
2.
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Výkaz ziskov a strát DIČ
2024167266 IČO
Úč POD 2 - 01

47967692
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

–814481

–1382599

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

132064

308520

57

4

66172

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

4

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

3315
62857

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

132060

242348

R.
R.1.
2.
S.
****

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)
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