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Príhovor
Vážený akcionár, vážené dámy a páni,
v uplynulom roku 2016 sme, ako poverená osoba pre konsolidáciu pohľadávok
verejného sektora, úspešne naplnili zámer zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach
štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a časť Programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2012-2016, ktorým sa vláda SR zaviazala vytvoriť podmienky na
zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich jednotného a centrálneho
vymáhania.
Komplexne pripravení, personálne aj technicky, s prepracovanými pracovnými
postupmi na efektívne zvládnutie našej hlavnej úlohy, sme počas roka uzatvorili 78
zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu a 92 dodatkov k zmluvám o vymáhaní
pohľadávok štátu so 65 inštitúciami verejnej správy a 93 zmlúv o postúpení
pohľadávok štátu s 81 inštitúciami verejnej správy. Prevzali sme tak 44 112
pohľadávok voči 35 532 dlžníkom na konsolidáciu a 36 901 pohľadávok voči 29 657
dlžníkom sme nadobudli odplatným postúpením.
Zároveň sme pokračovali, tak ako v predchádzajúcich rokoch, v preberaní
pohľadávok z Finančného riaditeľstva SR. Na základe zmluvy o postúpení daňových a
colných nedoplatkov a zmluvy o postúpení daňových nedoplatkov sme prevzali
118 549 pohľadávok voči 20 101 dlžníkom.
K 31. 12. 2016 tak Slovenská konsolidačná, a. s. spravuje vo svojom portfóliu 664 509
pohľadávok voči približne 229 700 dlžníkom v nominálnej hodnote 3 504 232 711 €.
Efektívnym spravovaním pohľadávok, ako aj dosiahnutím úspory v čerpaní
prevádzkových nákladov spoločnosti, sme opäť dosiahli kladný výsledok hospodárenia
z obchodnej činnosti. Naša spoločnosť dosiahla za rok 2016 zisk vo výške 2 346 tis.€,
čím prekročila podnikateľský plán o 5,44 %.
Našim cieľom v roku 2017 je konsolidovať pohľadávky
aktívne podieľať na ozdravovaní verejných financií.

štátu,

a tým

sa

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

Sídlo
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO
35 776 005

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

Právna forma
akciová spoločnosť

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

Základné imanie SK, a. s.
k 31. 12. 2016 predstavovalo 1 660 000 €
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti vedy a výskumu.
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2. Charakteristika činnosti spoločnosti
v roku 2016
V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov postúpilo do SK, a. s. Finančné riaditeľstvo SR na
základe zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov a zmluvy o postúpení
daňových nedoplatkov 118 549 pohľadávok voči 20 101 dlžníkom v nominálnej
hodnote 545 505 125 €.
V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 374/2017 Z. z. o pohľadávkach štátu SK, a.
s. uzatvorila 78 zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu a 92 dodatkov k zmluvám
o vymáhaní pohľadávok štátu so 65 inštitúciami verejnej správy. Na základe týchto
zmlúv a dodatkov SK, a. s. začala vykonávať konsolidáciu u 44 112 pohľadávok voči
35 532 dlžníkom v nominálnej hodnote 11 100 750 €.
V súlade s ustanoveniami § 22 tohto zákona SK, a. s. v roku 2016 uzatvorila 93 zmlúv
o postúpení pohľadávok štátu s 81 inštitúciami verejnej správy, na základe ktorých
nadobudla 36 901 pohľadávok voči 29 657 dlžníkom v nominálnej hodnote
44 836 128 €.

Charakteristika pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a. s. vo svojom portfóliu k 31.12.2016 spravovala cca
664 509 pohľadávok voči 229 700 dlžníkom v menovitej hodnote 3,5 mld. €
Prehľad portfólia k 31.12.2016

Menovitá
hodnota

Pohľadávok

Dlžníkov

Nadobudnuté pohľadávky
Bankové

281 711 115,17

787

568

2 238 189 741,03

62 158

41 305

3 904 277,90

53 115

26 725

Sociálna poisťovňa

489 622 069,27

56 797

23 589

Pohľadávky zdravotných poisťovní, Veriteľ, a. s.

310 826 278,54

323 578

123 382

ostatné

27 798 672,33

756

604

Postúpenie podľa § 22 zákona č.374/2014 Z. z.

67 415 586,77

99 447

62 879

Zastupovania správcov dane v konkurzoch

66 250 190,25

340

309

Vymáhanie podľa § 16 zákona č.374/2014 Z. z.

18 514 779,48

67 531

42 873

3 504 232 710,74

664 509

229 700

Finančné riaditeľstvo SR
Policajný zbor

Pohľadávky v správe

SPOLU
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SK, a. s. eviduje v portfóliu nevysporiadaných pohľadávok u 56 % dlžníkov viac ako
jednu pohľadávku, pričom voči 30 % dlžníkov eviduje pohľadávky nadobudnuté
z rôznych inštitúcií.
Vzhľadom na veľký počet pohľadávok nadobudnutých z daňových úradov a zo
zdravotných poisťovní, SK, a. s. eviduje v účtovníctve tieto pohľadávky zaúčtované
kumulatívne.
Nárast počtu pohľadávok v správe SK, a. s.
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3. Výsledky hospodárenia v roku 2016
V súlade s podnikateľským plánom na rok 2016, ktorý bol schválený Valným
zhromaždením spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. dňa 19.4.2016, bolo
primárnym cieľom spoločnosti v roku 2016 aktívne sústrediť svoju činnosť na
efektívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok, ktoré SK, a. s. nadobudla počas
svojho trvania do svojho majetku. Spoločnosť sa kontinuálne koncentrovala na
preberanie ďalších skupín pohľadávok, priamo do svojho portfólia alebo za účelom
ich vymáhania z inštitúcií verejného sektora. Na základe rozhodnutia jediného
akcionára MF SR sa SK, a. s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou na konsolidáciu
pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu č. 374/2014 Z. z.
V zmysle §14 uvedeného zákona SK, a. s. vykonávala konsolidáciu (vymáhanie)
pohľadávok, ktoré vznikli po 1.1.2014 vo vlastnom mene, na vlastný účet, v prospech
správcu za odplatu, pričom ich menovitá hodnota k 31.12.2016 bola 18 515 tis. €.
SK, a. s. vymohla v roku 2016 z danej skupiny pohľadávok 740 tis. €. Súčasne
spoločnosť, v zmysle §22 zákona o pohľadávkach štátu, preberala do svojho portfólia
pohľadávky, ktoré vznikli do 31.12.2013, pričom ich menovitá hodnota k 31.12.2016
bola 67 416 tis. €. SK, a. s. vymohla v roku 2016 z danej skupiny pohľadávok 1 228
tis. €.
Vzhľadom na rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a. s. sa každej skupine
pohľadávok venuje individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj
legislatívnu úpravu umožňujúcu ich spravovanie. Uvedenej skutočnosti bol
podriadený aj podnikateľský plán uvažujúci s realizáciou pohľadávok. Primárnym
zámerom podnikateľského plánu bolo dosiahnuť požadované výnosy z obchodnej
činnosti. Efektívnym spravovaním pohľadávok mala spoločnosť dosiahnuť kladný
výsledok hospodárenia vo výške 2 225 tis. €. Tento zohľadňoval adekvátne
prevádzkové náklady a tiež dosiahnuté výnosy, predovšetkým z realizácie
pohľadávok. V rámci peňažných tokov, mala SK, a. s. vytýčený cieľ dosiahnuť taký
čistý príjem, ktorý zabezpečí finančné krytie bežných prevádzkových výdavkov,
nevyhnutných na bezproblémový chod a fungovanie spoločnosti.
Podľa dosiahnutých finančných výsledkov je možné konštatovať, že vytýčené zámery
SK, a. s. sa podarilo naplniť. V čerpaní prevádzkových nákladov spoločnosti bola
dosiahnutá úspora a spoločnosť dosiahla v roku 2016 zisk vo výške 2 346 tis. €.
Na rokovanie valného zhromaždenia je pripravený návrh na rozdelenie zisku, ktorý
uvažuje s výplatou dividend akcionárovi vo výške 2 130 tis. €. Na ďalšie rozdelenie
podľa rozhodnutia valného zhromaždenia je určená suma 216 tis. €. O skutočnom
rozdelení zisku rozhodne akcionár na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený
predmetný výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2016.
Portfólio pohľadávok v aktívach bilancie celkovo pokleslo k 31.12.2016
o 7 903 tis. €, a to predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok evidovaných v súvahe,
ako aj odpisu nedobytných pohľadávok do strát, vrátenia postúpených pohľadávok
a pod.
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Celkové príjmy spoločnosti dosiahli 11 380 tis. €, pričom dominantnú časť príjmov
tvorili príjmy z realizácie a vymáhania pohľadávok (10 601 tis. €). Výdavky
predstavovali 10 683 tis. €. Čistý cash-flow bol dosiahnutý v objeme 697 tis. €.

3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti
a hospodársky výsledok
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali najmä vysporiadania a vymáhania
pohľadávok. Celkové výnosy z realizácie pohľadávok dosiahli k 31.12.2016 sumu
10 304 tis. € v nasledovnom členení:
-

výnosy z postúpenia pohľadávok 201 tis. €,
výnosy z daňových pohľadávok 2 775 tis. €,
výnosy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a. s. 474 tis. €,
výnosy z colných pohľadávok 6 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 1 600 tis. €,
výnosy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 118 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 3 500 tis. €,
výnosy z pohľadávok postúpených v zmysle (§22 zákona č.374/2014)1 208 tis.€,
výnosy z ostatných pohľadávok 422 tis. €.

Rezervy na náklady na vymáhanie pohľadávok k 31.12.2016 boli tvorené, použité,
resp. zrušené v zmysle zásad definovaných interným predpisom spoločnosti.
Ku koncu roku 2016 sa rozpustili rezervy na prebiehajúce súdne spory v čistom obrate
v sume 11 657 tis. €, na potencionálne spory z pohľadávok na TOZ v sume 488 tis. €
a súčasne sa dotvorili rezervy na trovy neúspešných exekúcií v sume 7 115 tis. €.
Jednalo sa o tvorbu rezerv najmä u pohľadávok, ktoré prichádzajú v exekúciách už
od Správcov, ktorí týmto prenášajú na SK, a. s. záväzok povinnosti zaplatiť trovy
exekúcie pri ich prípadnom vyúčtovaní.
Saldo tvorby a rozpustenia opravných položiek v sume 4 894 tis. € sa dosiahlo najmä
dotvorením opravných položiek k pohľadávkam zo zdravotných poisťovní na 100 % ich
bilančnej hodnoty. Uvedené vyplynulo z inventarizácie pohľadávok na základe
predpokladu klesajúcej tendencie ich výťažnosti a rastúceho rizika ich nevymoženia.
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Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31.12.2016 bol zisk vo výške 2 346 tis. €.
Výnosy celkom

10 522 tis. €

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti

10 515 tis. €
7 tis. €

Náklady celkom
Náklady z hospodárskej činnosti

8 172 tis. €
8 166 tis. €

v tom:

tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-)
náklady na vymáhanie a realizáciu pohľadávok
tvorba a rozpustenie rezerv (+/-)
ostatné všeobecné prevádzkové náklady

Náklady z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(pred zdanením)
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení)

4 894 tis. €
306 tis. €
-5 030 tis. €
7 996 tis. €

6 tis. €
2 349 tis. €
1 tis. €
2 350 tis. €
4 tis. €
2 346 tis. €

3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia
Celková brutto bilančná hodnota majetku SK, a. s. predstavovala k ultimu
hodnoteného obdobia výšku 158 293 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými
položkami v objeme 107 356 tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku
50 937 tis. €.
SK, a. s. spravovala k 31.12.2016 portfólio pohľadávok v celkovej brutto bilančnej
hodnote 102 889 tis. €.
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku bola v objeme
5 833 tis. €. V predošlých obdobiach bola v tejto položke zahrnutá opravná položka
k nadobudnutému majetku (kúpa KBB, š. p. ú. – prevzaté záporné vlastné imanie).
Opravná položka bola pravidelne od roku 2002 do konca roka 2016 odpisovaná do
nákladov. V roku 2016 bola opravná položka úplne odpísaná a súčasne bolo vykonané
jej vyradenie.
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Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU

Zostatková netto hodnota
k 31.12.2016 (tis. €)
846,1
262,9
257,6
49 558,2
12,0
50 936,8

Štruktúra majetku (%)
1,66 %
0,52 %
0,51 %
97,29 %
0,02 %
100,00 %

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2016 objem 21 432 tis. €. Celkový objem
záväzkov predstavoval ku koncu roka 2016 hodnotu 29 504 tis. €, pričom pozostával
najmä z rezerv na prebiehajúce a potenciálne súdne spory a tiež z krátkodobých,
resp. dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z obchodnej činnosti.

Zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
z toho: základné imanie
Zákonný rezervný fond
Oceňovacie rozdiely
VH minulých rokov
VH účtovného obdobia
Záväzky
z toho: rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU

Objem k 31.12.2016
(tis. €)

Štruktúra zdrojov (%)

21 432,2
1 660,0
18 210,3
-1 062,2
277,8
2 346,3
29 504,2
27 905,5
367,0
1 231,7
0,4

42,08 %

50 936,8

100,00 %

57,92 %

0,00 %

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku
697 tis. €. Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v roku
2016 narástol z 48 861 tis. € na 49 558 tis. €.
Primárnou čiastkou (93,2%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie
pohľadávok, pričom tento sa na celkovej hodnote podieľal objemom 10 601 tis. €.
Ostatné príjmy tvorené z výnosových úrokov z vkladov v bankách, prenájmu
kancelárií, vrátených súdnych poplatkov a preddavkov a tiež príjmu od dlžníkov
v konsolidácii dosiahli spolu 779 tis. €.
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Celkové výdavky spoločnosti za rok 2016 predstavovali 10 683 tis. €. Najväčšiu
výdavkovú položku tvorila výplata dividendy akcionárovi a ďalšie rozdelenie zisku
podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v objeme 2 321 tis. € a odoslanie časti
splátok z vymoženej sumy z pohľadávok v konsolidácii správcom (317 tis. €).
Ďalšie prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali bežné prevádzkové výdavky,
ako aj obstaranie majetku. SK, a. s. však dosiahla v priebehu roku 2016 také príjmy,
ktoré zabezpečili finančné krytie uvedených výdavkov.
Cash-flow

Objem k 31.12.2016 v tis. €

Stav peňažných prostriedkov k 1. 1. 2016

48 861

Príjmy
Príjem z realizácie pohľadávok
Príjem z výnosových bankových úrokov
Príjem iný (príjem z konsolidácie, prenájom, vrátené
súdne poplatky)
Spolu
Výdavky
Personálne výdavky
Ostatné prevádzkové výdavky
Obstaranie majetku
Rozdelenie zisku za rok 2015
Iné výdavky (obstaranie pohľadávok,
vymoženej sumy v konsolidácii)
Spolu

odoslanie

Čisté peňažné toky
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016

10 601
7
772
11 380
6 202
1 083
261
2 321
816
10 683
697
49 558

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné
papiere
SK, a. s. vlastní majetkové účasti (listinné akcie v počte 32 000 ks v menovitej
hodnote jednej akcie 33,2 €, t. j. v celkovej hodnote 1 062 400 €) spoločnosti
Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a. s. v konkurze. Spoločnosť bola v konkurze
a na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. Správca konkurznej podstaty
podal dňa 9.10.2012 návrh na zrušenie konkurzu. Okresný súd Bratislava I
v konkurznej veci úpadcu zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2013.
Do dnešného dňa nebola spoločnosť vymazaná z obchodného registra.
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3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi
dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia
Žiadne objektívne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej závierky,
v tomto období nenastali.
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4. Systém vnútornej kontroly
Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo
v roku 2016 realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným
útvarom pre výkon vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru. Jeho činnosť bola
v hodnotenom období riadená plánom kontrolnej činnosti schváleným dozornou
radou, pokynmi predsedu dozornej rady, predstavenstva a generálneho riaditeľa.
Zameranie vnútornej kontroly bolo orientované na rozhodujúce oblasti činnosti
SK, a. s. v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy.
Na úseku správy pohľadávok boli preverené postupy právnikov SK, a. s. pri vymáhaní
pohľadávok voči dlžníkom v súdnych konaniach o zaplatenie, v určovacích a
incidenčných konaniach a tiež postupy pri uplatňovaní nárokov z pohľadávok
v dedičských a v trestných súdnych konaniach. Auditom konsolidácie pohľadávok
štátu, ktorú SK, a. s. vykonáva v prospech správcov spravujúcich majetok štátu na
základe s nimi uzatvorených zmlúv o vymáhaní, bolo vyhodnotené zabezpečenie
personálnych a materiálno – technických predpokladov na výkon konsolidácie,
preverené dodržiavanie povinností uložených SK, a. s., ako poverenej osobe,
zákonom č. 374/2014 Z. z. a tiež realizácia samotného procesu konsolidácie
pohľadávok štátu. Dodržiavanie vnútorných predpisov pri realizácii individuálnych
nedaňových odpisov pohľadávok bolo monitorované procesnou kontrolou
vykonávanou pred ich schválením kompetentným orgánom spoločnosti.
Na ekonomickom úseku bolo predmetom kontroly dodržiavanie povinností SK, a. s.
v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. s cieľom preveriť postupy pri vedení finančných
prostriedkov v hotovosti a realizácii platobného styku prostredníctvom Štátnej
pokladnice.
V oblasti verejného obstarávania boli vykonané kontroly dvoch nadlimitných zákaziek
týkajúcich sa zabezpečenia úprav a rozšírenia funkcií ekonomického informačného
systému a stravných poukážok pre zamestnancov SK, a. s. Preverené boli štyri
podlimitné zákazky v hodnote nad 20 tis. €, pri ktorých išlo o obstaranie mobilných
regálových systémov do registratúrneho strediska; služieb spracovania hromadnej
tlače, balenia a distribúcie zásielok; rozšírenie kapacity diskového úložiska v
primárnej a záložnej lokalite; modernizáciu hlasového komunikačného systému
Alcatel – Lucent. Kontroly boli zamerané aj na priebeh verejného obstarávania
ďalších podlimitných zákaziek realizovaných prostredníctvom elektronického
trhoviska a zákaziek nízkych hodnôt na dodávky tovarov, uskutočňovanie stavebných
prác a poskytnutie služieb vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
Odporučenia preverujúcich a prijaté opatrenia z vykonaných kontrol mali za cieľ
najmä skvalitniť systém činnosti v preverovaných oblastiach, dopracovať pracovné
postupy a spresniť povinnosti zamestnancov upravené vo vnútorných predpisoch.
Vyhodnotené bolo aj plnenie opatrení prijatých na základe výsledku kontroly
Hospodárenie SK, a. s. vykonanej kontrolnou skupinou Najvyššieho kontrolného úradu

13

Výročná správa 2016
SR. Výsledné materiály o vykonaných kontrolách boli predložené predstavenstvu a
dozornej rade.
Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, prerokovala výsledné
materiály z vykonaných kontrol, potvrdila navrhnuté opatrenia smerujúce
k zlepšeniu činnosti preverovaných úsekov, resp. k odstráneniu zistených
nedostatkov, následne sa oboznámila s plnením prijatých opatrení a hodnotila ich
účinnosť.
Ďalšia činnosť dozornej rady v hodnotenom období bola ovplyvnená operatívnymi
potrebami spoločnosti pri realizovaní jej obchodných cieľov. Predmetom jej rokovaní
boli najmä materiály týkajúce sa obchodných aktivít SK, a. s. a jej hospodárenia.
V rámci kontroly podnikateľskej činnosti a finančného hospodárenia spoločnosti
dozorná rada prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský
plán na rok 2016 a pravidelne hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím valného
zhromaždenia dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku
k 31.12. 2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 a posúdila Výročnú správu
SK, a. s. za rok 2015. Dozorná rada sa v štvrťročných intervaloch zaoberala
výsledkami vo vymáhaní a stavom pohľadávok v portfóliu spoločnosti.
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5. Zloženie orgánov spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Jediným akcionárom
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

PREDSTAVENSTVO Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2016 nasledovné zloženie:

Ing. Michal Pôbiš, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Roman Balko
podpredseda predstavenstva

JUDr. Martin Lipovský
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2016 nasledovné zloženie:

Ing. Radko Kuruc, PhD.
predseda dozornej rady

Ing. Dušan Argaláš
podpredseda dozornej rady

Mgr. Pavol Gregorčok
člen dozornej rady

Mgr. Marek Ročkár
člen dozornej rady

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

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

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách
Za hodnotené obdobie nebol poskytnutý úver, pôžička, nebol prevedený majetok,
ani užívaný majetok spoločnosti osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka
a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady
spoločnosti.
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7. Informácie o predpokladanom
vývoji činnosti SK, a. s.
Hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti v roku 2017 bude spravovanie a
vymáhanie pohľadávok štátu, ktoré boli v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z.
v znení neskorších predpisov postúpené na našu spoločnosť tými správcami majetku
štátu, ktorí v zákonom stanovenej lehote z rôznych dôvodov neboli schopní
pohľadávky štátu vymôcť.
Napriek uplynutiu zákonnej lehoty na postupovanie pohľadávok štátu na poverenú
osobu do 31.12.2016 bude naša spoločnosť naďalej pokračovať v komunikácii so
správcami majetku štátu a preberaní ďalších pohľadávok tak, aby bol celý proces
postupovania pohľadávok ukončený do konca roka 2017. Zároveň budeme s odbornou
starostlivosťou a zlepšenou efektivitou podporenou skvalitnením príslušných
softvérov a IT vymáhať tie pohľadávky štátu, ktoré nám v rámci zákona zverili a
zveria správcovia majetku štátu na konsolidáciu.
Do prevádzkovaných informačných systémov plánujeme v roku 2017 dopracovať nové
funkcionality spojené s integráciou na Centrálny register pohľadávok štátu, Register
a identifikátor právnických osôb, Register fyzických osôb, Register úpadcov
a Centrálny register exekúcií. V systéme pre správu a vymáhanie pohľadávok CDT2
navrhujeme vykonať komplexný technologický upgrade, vrátane nasadenia nových
funkcionalít súvisiacich s elektronizáciou verejnej správy, v súlade s požiadavkami
Zákona o e-Governmente. V zmysle požiadaviek novely Exekučného poriadku je
potrebné obstarať nový systém pre zasielanie návrhov na exekúciu elektronickými
prostriedkami prostredníctvom e-formulárov.
SK, a. s. plánuje v období 2017 – 2020 realizovať projekt vytvorenia nového
informačného systému správy pohľadávok v rámci Operačného programu efektívna
verejná správa (OPEVS) a Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII).
Reformný zámer sa zameriava na vytvorenie informačného systému správy
pohľadávok, ktorý zabezpečí komplexnú správu pohľadávok, čím spoločnosť získa
lepší prehľad o portfóliu postúpených ako i konsolidovaných (spravovaných)
pohľadávok. Systém zabezpečí komplexný manažment pri správe pohľadávok a po
úspešnej implementácii získa verejnosť možnosť vyhľadania, špecifikácie
a následnej úhrady svojich záväzkov priamo prostredníctvom bezpečného prístupu
do systému. Systém bude slúžiť aj podnikateľskej verejnosti a obchodným
spoločnostiam za účelom overenia si platobnej schopnosti svojich obchodných
partnerov. Systém bude komplexne prepojený s dostupnými registrami verejnej
správy ako aj s ostatnými dostupnými funkcionalitami podporujúcimi elektronizáciu
služieb, čo bude mať za následok efektívnu modernizáciu služieb zameraných na
správu a vymáhanie pohľadávok.
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Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2016 sú:
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2016
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