
VÝROČNÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ KONSOLIDAČNEJ, A. S.

ZA ROK 2006 



OBSAH

Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa........................................3

1. Základné informácie o spoločnosti...........................................................................4

2. Charakteristika činnosti spoločnosti v roku 2006  ...................................................4

3. Výsledky hospodárenia v roku 2006........................................................................7

3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky výsledok ................................8

3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia..................................................................10

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)............................................................11

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere.................................................12

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka a dňom jej zostavenia....................................................................12

4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s.....................................................................13

5. Zloženie orgánov spoločnosti................................................................................15

6. Informácie zverejňované v súlade so stanovami SK, a. s......................................16

6.1. Informácia o prevode majetku.............................................................................16

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách......................................................................17

6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie v predstavenstve a v dozornej rade. .17

6.4. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku ...........................................................17

7. Informácie o predpokladanom vývoji činnosti SK, a. s. .........................................17



Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Vážený akcionár, Vážené dámy a páni,

rok 2006 bol pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. rokom organizačných a koncepčných 
zmien, ktoré vyplynuli z analýzy enormného počtu prevzatých pohľadávok a dlžníkov 
zo spoločnosti VERITEĽ, a. s.,  ako i z daňových a colných úradov. Nadobudnutím 
týchto pohľadávok vzrástol počet dlžníkov v SK, a. s. z cca 3 tis. na 79 tis. 

Z tohto  dôvodu  bolo  nevyhnutné  racionalizovať  vnútorné  predpisy  a  postupy, 
zefektívniť  a zdynamizovať činnosti  jednotlivých útvarov pri  zabezpečovaní  správy 
a vymáhania  spravovaného  portfólia  pohľadávok  a  zabezpečiť  nevykonané 
administratívne úkony súvisiace so zmenou v osobe oprávneného. Zároveň z dôvodu 
absentujúcich  informácií  o priebehu  jednotlivých  postupov  pri  vymáhaní  bolo 
nevyhnutné  aktualizovať  právne  stavy  jednotlivých  pohľadávok.  Všetky  uvedené 
zmeny  boli  realizované  s dôrazom  na  maximalizáciu  atribútov  transparentnosti 
a výnosnosti.     

Implementovaním nového kontrolného prvku, zameraného na interné ohodnotenie 
pohľadávok inštitúcií verejného sektora stanovením ich predpokladanej bonity, ako aj 
zameraním  sa  na  postupnú  úplnú  elektronizáciu  interného  obehu  dokladov, 
predstavenstvo očakáva pozitívne zmeny vo výsledkoch spoločnosti.  

V uplynulom  roku  sa  Slovenskej  konsolidačnej,  a.s.  podarilo  dosiahnuť  kladný 
hospodársky výsledok vo výške 38,3 mil.  Sk,  pričom vyššie  uvedené zmeny mali 
priaznivý vplyv na nákladovú oblasť.  Čerpanie prevádzkových nákladov dosiahlo  
ku  koncu  roka  veľmi  priaznivú  úroveň  87,3%  ročného  plánu  a spoločnosti  sa 
opätovne  podarilo  zabezpečiť  dostatočný  príjem na  krytie  svojich  prevádzkových 
nákladov. 

Slovenská  konsolidačná,  a.s.  od  svojho  primárneho  určenia,  t.j.  vysporiadavania 
pohľadávok,  prevzatých  v rámci  predprivatizačného  reštrukturalizačného  procesu 
vybraných  bánk  v SR,  sa  postupne  mení  na  organizáciu,  ktorá  má  materiálne 
a technické predpoklady na vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom viacerých inštitúcií 
z okruhu verejných financií. Novým hlavným cieľom Slovenskej konsolidačnej, a. s. 
vzhľadom  na  to,  že  bola  vládou  schválenou  koncepciou  určená  na  vymáhanie 
pohľadávok verejného sektora, je zjednotiť veriteľskú pozíciu štátu a v prípade, ak jej 
to bude umožnené, včas vstupovať do procesov vymáhania pohľadávok a pretvoriť 
tento synergický efekt na hodnoty, ktoré by nebolo možné doterajším roztriešteným 
a nesystémovým spôsobom dosiahnuť. 

Verím, že aj rok 2006 bol dôkazom opodstatnenosti vzniku a existencie Slovenskej 
konsolidačnej, a.s. na slovenskom finančnom trhu a že aj rok 2007 prinesie viacero 
pozitívnych  výsledkov  a spoločnosť  opätovne  obháji  svoju  existenciu  svojimi 
priaznivými hospodárskymi výsledkami. 

Mgr. Alexander Sako
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  zo  dňa  26.10.1999  v zmysle  ustanovení  Obchodného  zákonníka.  
Je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I.  zápisom zo dňa 
10.11.1999 v oddieli Sa vložka č. 2257/B, IČO: 35776005. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Základné imanie SK, a. s. k 31.12.2006 predstavovalo 6 784 960 338 Sk.   

2. Charakteristika činnosti spoločnosti v roku 2006  

V roku 2006 SK, a. s. pokračovala v procese preberania pohľadávok zo spoločnosti 
VERITEĽ, a. s., z colných a daňových úradov. 

Ministerstvo financií SR v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti  SK, a.  s. 
svojimi rozhodnutiami schválilo postúpenie pohľadávok spoločnosti VERITEĽ, a. s., 
ktorých pôvodným veriteľom boli Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.,  Všeobecná 
zdravotná  poisťovňa,  a.  s.,  Sidéria  zdravotná  poisťovňa  a.  s.,  Dôvera  zdravotná 
poisťovňa, a. s., Apollo zdravotná poisťovňa, a. s., Perspektíva družstevná zdravotná 
poisťovňa, resp. ich právny predchodca, na SK, a. s. 

Na  základe  zmlúv  o postúpení  pohľadávok  uzatvorených  so  spoločnosťou 
VERITEĽ, a.  s.  SK,  a.  s.  nadobudla  616  540  pohľadávok  voči  74  766  dlžníkom 
v celkovej nominálnej hodnote cca 12,3 mld. Sk. 

V mesiacoch  apríl  -  máj  2006  SK,  a.  s.  uzavrela  celkovo  8  zmlúv  o postúpení 
pohľadávok s Daňovým riaditeľstvom SR, na základe ktorých SK, a. s. nadobudla  
18 908 pohľadávok voči 1 223 dlžníkom v celkovej nominálnej hodnote cca 5,7 mld. 
Sk.  V mesiaci  jún  2006  bola  na  základe  Zmlúv  o postúpení  pohľadávok  medzi  
SK, a. s. a Colným riaditeľstvom SR prevzatá dokumentácia k 473 pohľadávkam voči 

55 dlžníkom v celkovej nominálnej hodnote 46 mil. Sk. 

Okrem rozhodnutia o postúpení pohľadávok spoločnosti VERITEĽ, a. s., Daňového 
riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR na SK, a. s. Ministerstvo financií SR, ako 
jediný  akcionár  SK,  a.  s.,  svojim  rozhodnutím  zo  dňa  21.12.2005  schválilo  
aj postúpenie pohľadávok SLOVENSKEJ INKASNEJ, spol. s r. o., z čoho sa v roku 
2006 zrealizovalo postúpenie v nominálnej hodnote 335,2 mil. Sk.   

Všetky  uvedené  pohľadávky  SK,  a.  s.  nadobudla  v súlade  s návrhom  koncepcie 
vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy, čím došlo k sústredeniu pohľadávok 
subjektov sektora verejnej správy do jednej organizácie, a tým k vyššej výťažnosti  
pri  realizácii  pohľadávok.  Pohľadávky  niektorých  dlžníkov  sa  už  nachádzali 
v existujúcom  portfóliu  SK,  a.  s.  a vytvorili  tak  prienikové  portfólio  pohľadávok  
SK, a. s. Z tohto dôvodu sa môže počet vykazovaných dlžníkov z rôznych pohľadov 
meniť. 
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Správa a vymáhanie pohľadávok boli realizované formou exekučných, konkurzných 
a likvidačných konaní, výkonom záložného práva formou dobrovoľných dražieb alebo 
formou  realizácie  záložného  práva  na  základe  aktuálnych  znaleckých  posudkov, 
reštrukturalizáciou  dlžníka  a inými  formami  v súlade  s vnútornými  predpismi 
spoločnosti tak, aby bol dosiahnutý maximálny výnos pri súbežnom minimalizovaní 
nákladov.
V prvom  polroku  bol  vykonaný  rozbor  pohľadávok  vymáhaných  v exekučných 
konaniach, z ktorého vyplynulo, že až 48,2% pohľadávok vymáhaných v exekúciách 
tvoria  pohľadávky,  pri  ktorých  povinný  už  nemá  žiadny  exekúciou  postihnuteľný 
majetok  alebo  jeho  majetok  nestačí  ani  na  úhradu  trov  exekúcie.  Jednalo  sa 
o pohľadávky postúpené do SK, a. s. v rámci reštrukturalizácie bankového sektora, 
pričom vo väčšine prípadov išlo o pohľadávky voči fyzickým osobám, kde exekučné 
konania prebiehali  5 a viac rokov. Počas nich bol vydražený nehnuteľný majetok  
vo  vlastníctve  povinných,  či  už  v rámci  exekučných  alebo  konkurzných  konaní 
vedených  na  majetok  povinných,  a  u týchto  povinných  neboli  zistené  ani  príjmy 
postihnuteľné  exekúciou.  Za  účelom  zabránenia  narastaniu  trov  exekúcie  
bez súčasného znižovania výšky vymáhanej pohľadávky bol vypracovaný materiál 
obsahujúci návrhy riešenia týchto pohľadávok.

V ostatných  exekučných  konaniach  boli  v  súlade  s exekučným  poriadkom 
a vnútornými predpismi SK, a. s. zabezpečované všetky úkony s tým súvisiace, ako 
prihlasovanie  pohľadávok  do  dražieb,  vypracovanie  návrhov  na  zriadenie 
exekučného  záložného  práva,  udelenie  súhlasu  alebo  nesúhlasu  s predajom 
nehnuteľnosti,  vypracovanie stanoviska SK, a.  s.  k návrhom súdnych exekútorov  
na zastavenie exekučných konaní a pod. 

Pokiaľ ide o portfólio pohľadávok vymáhaných v konkurzných konaniach, SK, a. s. 
zabezpečovala  predovšetkým  prihlasovanie  pohľadávok  alebo  doprihlasovanie 
doteraz neprihlásených pohľadávok do konkurzných konaní, preskúmanie konečných 
správ  za účelom podania  alebo nepodania  námietok  voči  nim a kontrolu  výťažku 
z konkurzného konania v zmysle rozvrhového uznesenia. Správcovia pohľadávok sa 
zúčastňovali  na  prieskumných  pojednávaniach, schôdzach  konkurzných  veriteľov, 
veriteľských výboroch,  otváraní  obálok pri  predaji  majetku úpadcu na príslušných 
súdoch.  V súlade so  schváleným plánom speňažovania  sa  SK,  a.  s.  vyjadrovala 
k jednotlivým predajom majetku úpadcu.

V rámci práce s pohľadávkami voči dlžníkom, na majetok ktorých prebieha likvidácia, 
pohľadávky SK, a. s. boli prihlasované do likvidačných konaní dlžníkov, požadovali 
sa  aktuálne  informácie  o priebehu  likvidácie  a zároveň  SK,  a.  s.  upozorňovala 
likvidátorov  na  ich  povinnosť  podať  návrh  na  vyhlásenie  konkurzu,  ak  je  dlžník 
v úpadku v zmysle ust. §11 ods.2/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

V oblasti výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby pokračoval trend ako 
po minulé roky. SK, a. s. pri existencii  zmluvného záložného práva uprednostňuje 
túto formu realizácie záložného práva pred inými vzhľadom na kratší časový horizont 
uspokojenia týchto pohľadávok.

Naďalej, vzhľadom na „vek pohľadávok“, pokračovala tendencia znižovania podaní 
na súd vo veci žalôb o zaplatenie, kde na strane navrhovateľa vystupuje SK, a. s.,  
čo sa prejavuje aj v poklese nákladov spojených so súdnymi konaniami. 
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V druhom  polroku  bolo  spravované  portfólio  rozšírené  o pohľadávky  vzniknuté  
zo zdravotného poistenia voči dlžníkom, ktoré SK, a. s. nadobudla zo spoločnosti 
VERITEĽ,  a.  s.  V prevažnej  miere  tieto  pohľadávky  boli  vymáhané v exekučných 
konaniach.  Nakoľko  SK,  a.  s.  z procesného  hľadiska  nebola  účastníkom  týchto 
konaní,  v prvom  rade  boli  zabezpečované  úkony  súvisiace  so  zmenou  v osobe 
oprávneného.  Zároveň  z dôvodu  absentujúcich  informácií  o priebehu  jednotlivých 
exekučných konaní, správcovia pohľadávok sa kontaktovali s príslušnými exekútormi 
a požiadali ich o zaslanie aktuálnych informácií o priebehu exekučných konaní.

Dlžníkov, voči  ktorým pohľadávky príslušnými zdravotnými poisťovňami vymáhané 
neboli, SK, a. s. vyzvala na úhradu ich záväzkov. Časť dlžníkov si svoje záväzky  
na základe výzvy splnila a voči dlžníkom, ktorí na výzvy nereagovali, sa pohľadávky 
začali vymáhať, či už formou exekúcie alebo konkurzného konania. 

Pohľadávky  SK,  a.  s.,  ktoré  zostali  neuhradené  po  ukončení  jednotlivých  foriem 
vymáhania a ktoré už nie je možné vymáhať iným spôsobom, správcovia pohľadávok 
v zmysle vnútorných predpisov odpísali.

SK, a. s. okrem správy a vymáhania pohľadávok z portfólia SK, a. s. zabezpečovala 
aj  vymáhanie  pohľadávok,  ktoré  boli  v roku  2003 postúpené Slovenskej  záručnej 
a rozvojovej  banke,  a.  s.  (ďalej  aj  „SZRB,  a.  s.“)  na  základe  zmlúv  o  postúpení 
pohľadávok. Z postúpených pohľadávok bola ku dňu 31.12.2006 vymožená čiastka 
15 523  945,24 Sk,  o ktorú  sa  zároveň zvýšila  odplata  za  postúpené  pohľadávky. 
Vzhľadom  na  aktuálny  stav  v správe  a  vymáhaní  pohľadávok  voči  jednotlivým 
dlžníkom  Predstavenstvo  SK,  a.  s.  rozhodlo  o  ukončení  správy  a vymáhania 
pohľadávok  SZRB,  a.  s.  voči  trom dlžníkom z dôvodu,  že  boli  vyčerpané  všetky 
možnosti  vymáhania  pohľadávok  a už  nie  je  možné  predpokladať  akékoľvek  ich 
uspokojenie.

Odplatné postúpenie pohľadávok

V roku 2006 boli  na základe výberového konania odplatne postúpené pohľadávky 
voči 2 dlžníkom v nominálnej hodnote 55,4 mil. Sk za odplatu  3,751 mil. Sk. Verejné 
výberové  konanie  na  odplatné  postúpenie  pohľadávok  VVK P1  bolo  vyhlásené  
dňa  13.10.2005.  Zmluvy  o postúpení  pohľadávok  boli  uzavreté  medzi  SK,  a.  s.  
a spoločnosťami AFFES, a. s. a SIBERIA s. r. o.  dňa 12.1.2006. 

Ministerstvo financií SR ako jediný akcionár SK, a. s. schválilo rozhodnutím zo dňa 
18.7.2006  postúpenie  dvoch  pohľadávok  SK,  a.  s.  v nominálnej  hodnote  
cca  25  mil.  Sk  na  SZRB,  a.  s.  za  odplatu  vo  výške  1  Sk  s  tým,  že  výnos  
z postúpených pohľadávok SZRB, a. s. poukáže na účet SK, a. s. 

V roku  2006  neboli  zrealizované  žiadne  ďalšie  výberové  konania  na  odplatné 
postúpenie pohľadávok tretím subjektom.  

Oblasť informačných systémov, registratúry a archívu 

V oblasti informačných systémov bola zrealizovaná ďalšia etapa výmeny osobných 
počítačov,  čím  došlo  k vybaveniu  všetkých  zamestnancov  novou  generáciou 
počítačov  a monitorov.  Zrealizovaný  bol  aj  nákup  a výmena  elektronického 
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poštového systému a nasadenie systému pre blokovanie nevyžiadanej elektronickej 
pošty.  Do informačných systémov boli  naimportované všetky dostupné informácie 
o dlžníkoch prevzatých z inštitúcií verejného sektora.

Rok 2006 v oblasti spracovania a správy elektronických a papierových dokumentov 
bol  charakteristický  niekoľkonásobným  nárastom  papierových  dokumentov 
v registratúrnom  stredisku  pohľadávok,  ako  aj  výrazným  nárastom  bežnej 
korešpondencie.  V systéme  elektronického  archívu  bolo  v uvedenom  roku 
naskenovaných takmer 310 tisíc dokumentov a v systéme elektronickej registratúry 
bolo  zaznamenaných  25  tisíc  registratúrnych  záznamov.  V dôsledku  nasadenia 
informačných  systémov  pre  správu  a spracovanie  dokumentov  sa  dosiahla 
maximálna bezpečnosť spracovania papierových dokumentov a zefektívnil sa spôsob 
vyhľadávania elektronických dokumentov.

3. Výsledky hospodárenia v roku 2006

V podnikateľskom pláne na rok 2006, ktorý bol schválený Valným zhromaždením 
Slovenskej  konsolidačnej, a.  s.  dňa  17.5.2006,  si  SK,  a.  s.  vytýčila  popri 
pokračujúcom efektívnom spravovaní  prevzatých pohľadávok aj  ďalší  hlavný cieľ, 
a to  sústredenie  svojej  činnosti  na pokračujúce preberanie  pohľadávok z inštitúcií 
verejného sektora.  

Na  základe  uvedeného  boli  k 31.12.2006  do  SK,  a.  s.  postúpené  pohľadávky  
zo spoločnosti VERITEĽ, a. s. v celkovom objeme 12 224,8 mil.  Sk. V druhej vlne 
postúpenia  z daňových  úradov  sa  postúpili  pohľadávky  v celkovom  objeme 
5 691,5 mil.  Sk  a tiež  z colných  úradov  boli  postúpené  pohľadávky  v objeme 
46,3 mil. Sk.  Zároveň boli  do  SK,  a.  s.  postúpené  pohľadávky  zo  SLOVENSKEJ 
INKASNEJ, spol. s r. o. v nominálnej hodnote 335,2 mil. Sk.

V rámci pôvodného portfólia, prevzatého z reštrukturalizovaných bánk, podnikateľský 
plán  uvažoval  s ich  ďalšou  realizáciou  s cieľom  zníženia  ich  celkového  objemu. 
SK, a.  s.  plánovala  dosiahnuť  adekvátne  výnosy  z obchodnej  činnosti  
a  tiež primeraný  čistý  príjem,  ktorý  zabezpečí  finančné  krytie  všeobecných 
prevádzkových nákladov nevyhnutných na chod spoločnosti. 

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia možno konštatovať,  že zámery 
podnikateľského plánu sa splnili:

- portfólio pohľadávok v aktívach bilancie pokleslo k 31.12.2006 predovšetkým 
v dôsledku príjmov a odpisov pohľadávok o 1 036,9 mil. Sk, čím sa ročný plán 
splnil  na  172,4%.  Pokles  sa  týka  hlavne  pohľadávok  „starého  portfólia“ 
(prevzatých  z reštrukturalizovaných  bánk).  Nominálna  hodnota  portfólia 
prevzatých  pohľadávok  však  vzrástla  v priebehu  roka  o 12 228,2 mil. Sk 
v dôsledku  spomínaného  ďalšieho  postúpenia  pohľadávok  z daňových 
a colných  úradov, zo  spoločnosti  VERITEĽ,  a.  s.  a zo  SLOVENSKEJ 
INKASNEJ, spol. s r. o., 

- čerpanie  prevádzkových  nákladov  bolo  veľmi  priaznivé  (87,3%  ročného 
plánu),
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- celkové  cash  príjmy  spoločnosti  dosiahli  745,8  mil.  Sk,  z toho  príjmy  z 
vysporiadania  a vymáhania pohľadávok 703,5 mil. Sk. Výdavky predstavovali 
272,0  mil.  Sk.  Napriek  skutočnosti,  že  po  vyčíslení  navýšenia  odplaty  
za  postúpené  pohľadávky  sa  časť  výnosov  z daňových  pohľadávok  
po odpočítaní  nákladov nevyhnutných na ich vymáhanie  odvedie daňovým 
úradom, sa v uplynulom roku v dostatočnej miere zabezpečilo finančné krytie 
personálnych a iných prevádzkových nákladov spoločnosti.

3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky výsledok 

Skutočne uhradené príjmy na bankové účty SK, a. s. dosiahli  k 31.12.2006 sumu 
745,8  mil.  Sk. Z celkových  príjmov  najvýznamnejšiu  časť  tvorili  príjmy  
z vysporiadania pohľadávok v objeme 703,5 mil. Sk, v nasledovnom členení:
- príjmy z postúpenia pohľadávok 13,1 mil. Sk, 
- príjmy z konkurzných konaní pôvodného portfólia pohľadávok 86,7 mil. Sk,
- príjmy z konkurzných konaní daňových pohľadávok 415,6 mil. Sk,
- príjmy dlžníkov zo spoločnosti VERITEĽ, a. s. 54,6 mil. Sk,
- príjmy z colných pohľadávok 1,7 mil. Sk, 
- príjmy z exekučných konaní 23,8 mil. Sk,
- príjmy z vlastných splátok dlžníkov, ručiteľov, z likvidácií, dobrovoľných dražieb 

a realizácie záložného práva 108 mil. Sk.

Ostatné  príjmy  z výnosových  úrokov  z vkladov  v  bankách,  prenájmu,  predaja 
prebytočného  majetku,  vrátených  súdnych  poplatkov  a preddavkov  dosiahli 
42,3 mil. Sk.

príjmy z konkurzných konaní 
daňových pohľadávok

príjmy z colných pohľadávok

príjmy od dlžníkov z Veriteľ, a.s.

príjmy z exekučných konaní

príjmy z vlastných splátok 
dlžníkov, ručiteľov, z likvidácií, 

dobr. dražieb a realizácie ZP
príjmy z postúpenia pohľadávok

príjmy z konkurzných konaní 
pôvodného portfólia
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Do vyhodnotenia  dosiahnutých  príjmov  z  vysporiadania   pohľadávok  spoločnosti 
vstupujú aj  platby týkajúce sa daňových a colných pohľadávok v správe SK,  a.  s. 
zaplatené dlžníkmi nesprávne na účty daňových a colných úradov vo výške 15,7 mil. 
Sk (tieto SK, a. s. eviduje ako pohľadávku voči daňovým a colným úradom, ktorá sa 
zúčtuje  pri  ročnom vysporiadaní  zvyšnej  časti  odplaty  za postúpené pohľadávky). 
V nadväznosti na uvedené príjmy z vysporiadania  a vymáhania pohľadávok dosiahli 
719,2  mil.  Sk  a celkové  príjmy  spoločnosti  761,5  mil.  Sk.  Plánované  príjmy  z 
vysporiadania  a vymáhania pohľadávok boli týmto splnené na 230%.

Výdavky k 31.12.2006 predstavovali  272,0 mil.  Sk (89,5% ročného plánu),  pričom 
úspora sa prejavila v dôsledku nevyčerpania prostriedkov na obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku. SK, a. s. dosiahla teda v priebehu roku 2006 také 
príjmy, ktoré zabezpečili finančné krytie jej personálnych a ostatných prevádzkových 
nákladov.

Výsledkom  hospodárenia  spoločnosti  k 31.12.2006  bol  zisk  vo  výške  
38,3 mil.  Sk.  Dominantný  vplyv  na  dosiahnutý  zisk  mali  výnosy  z  vysporiadania 
a vymáhania  pohľadávok,  rozpustenie  opravných  položiek  k vymoženým 
pohľadávkam, rozpustenie  opravných  položiek  vytvorených  k podielovým  cenným 
papierom  Poštovej  banky,  a.  s.  (z titulu  zmeny  účtovnej  evidencie  predmetných 
cenných papierov) a tiež rozpustenia časti zákonných rezerv. 

Výnosy celkom 3 476,5 mil. Sk
Výnosy z hospodárskej činnosti 2 004,0 mil. Sk
v tom: rozpustenie OP k pohľadávkam 1 120,1 mil. Sk
Výnosy z finančnej činnosti 1 472,5 mil. Sk

Náklady celkom 3 438,2 mil. Sk
Náklady z hospodárskej činnosti  2 182,8 mil. Sk
v tom: tvorba rezerv a opravných položiek 274,1 mil. Sk
          odpis postúpených a nedobyt.pohľadávok 958,1 mil. Sk
          tvorba oprávky k nadobudnutému majetku 768,3 mil. Sk
          všeobecné prevádzkové náklady 182,3 mil. Sk
Náklady z finančnej činnosti 1 255,4 mil. Sk
Daň z príjmov z bežnej činnosti -

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti - 178,8 mil. Sk
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti 217,1 mil. Sk

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 38,3 mil. Sk

Výsledok hospodárenia z mimor. činnosti 0 mil. Sk

Výsledok  hospodárenia  za  účtovné 
obdobie

38,3 mil. Sk
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3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia

Celková  brutto  bilančná  hodnota  majetku  SK,  a.  s.  predstavovala  k ultimu 
hodnoteného  obdobia  výšku  24  433,5  mil.  Sk.  Po  korekcii  opravnými  položkami 
v objeme 14 285,1 mil. Sk dosiahla výsledná netto  bilančná  hodnota výšku 10 148,4 
mil. Sk. 

SK, a. s  spravovala k 31.12.2006 portfólio pohľadávok SK, a. s. v  celkovej bilančnej 
brutto hodnote vo výške 10 350,8 mil. Sk.  

Brutto  hodnota  dlhodobého  hmotného  a nehmotného  majetku  v objeme 
11 725,3 mil. Sk je daná prevzatým záporným vlastným imaním KBB, š. p. ú., ktoré je 
korigované opravnou položkou k nadobudnutému majetku KBB, š.  p.  ú.  Táto bola 
vytvorená  v roku  2002,  a to  vo  výške  11 524,2 mil. Sk,  pričom  sa  rozpúšťa  
do nákladov čiastkou 768,3 mil. Sk ročne.

Dlhodobý  finančný  majetok  v brutto hodnote  0,2  mil.  Sk  pozostával  z dlhopisov 
Irackej republiky, ktoré SK, a. s. získala výmenou za časť pohľadávok voči irackým 
dlžníkom. Celkovo dlhodobý finančný majetok poklesol v dôsledku úbytku cenných 
papierov  BPT Invest,  a.  s.  z majetku spoločnosti  (umorenie  majetkových účastín) 
a tiež zmeny účtovnej evidencie cenných papierov Poštovej banky, a. s. a RVS, a. s. 
(aktuálne účtovne evidované ako krátkodobý finančný majetok).

Druh majetku
Zostatková netto 

hodnota  k 31.12.2006 
(mil. Sk)

Štruktúra majetku (%)

Dlhodobý hmotný majetok 7 753,4 76,40%
Dlhodobý nehmotný majetok 1,7 0,02%
Dlhodobý finančný majetok 0,2 0,00%
Pohľadávky 35,9 0,35%
Finančné účty 1 148,5 11,32%
Krátkodobý fin. majetok 1 201,1 11,84%
Časové rozlíšenie 7,6 0,07%

AKTÍVA SPOLU 10 148,4 100%

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2006 objem 6 791,7 mil. Sk.

V roku 2006 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania 
SK, a. s. Zvýšenie základného imania bolo realizované kapitalizovaním pohľadávok 
MF  SR -  nepeňažným vkladom  sumou  5 719,3  mil.  Sk.  Na  základe  uvedeného 
narástlo základné imanie z 1 065,6 mil.  Sk na 6 784,9 mil.  Sk.  Zároveň vložením 
pohľadávok  MF  SR  do  základného  imania  SK,  a.  s.  poklesli  dlhodobé  záväzky 
spoločnosti o predmetnú sumu.

Celkový  objem  záväzkov  a rezerv  dosiahol  ku  koncu  roka  2006  hodnotu 
1 651,0 mil. Sk. Krátkodobé záväzky vyplývajúce z obchodnej činnosti predstavovali 
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14,8  mil.  Sk,  rezervy  na  straty  z  prebiehajúcich  a potenciálnych  súdnych  sporov 
a krátkodobé rezervy tvorili  1 635,2 mil. Sk.

Zdroje krytia majetku Objem k 31.12.2006
(mil. Sk) Štruktúra zdrojov (%)

Vlastné imanie 6 791,7 66,92%
z toho základné imanie 6 785,0
           kapitálové fondy -32,0
           HV minulých rokov 0,4
            HV účtovného obdobia 38,3
Záväzky 1 651,0 16,27%
z toho rezervy 1 635,2
          dlhodobé záväzky 1,0
          krátkodobé záväzky 14,8
           bank. úvery, výpomoci  -
Časové rozlíšenie 1 705,7 16,81%

PASÍVA SPOLU 10 148,4 100%

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)

Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia 473,8 mil. Sk. 

Celkový  objem  peňažných  prostriedkov  a peňažných  ekvivalentov  v  roku  2006 
narástol  z 674,7  mil.  Sk  na  1 148,5  mil.  Sk.  Peňažný  tok  zo  základných 
podnikateľských činností sa na uvedenej hodnote podieľal objemom 506,9 mil. Sk, 
investičné  aktivity  tvorili  -1,2 mil.  Sk  a čistý  peňažný  tok  z finančných  činností 
dosiahol hodnotou -31,9 mil. Sk. 

v mil. Sk
Zisk 38,3
  
nepeňažné operácie vplývajúce na HV z bežnej činnosti 635,8
zmeny stavu pracovného kapitálu 1 204,4
nákladové úroky 0,3
výnosové úroky -38,8
položky vylúčené zo základných podnik. činností -1 062,6
ostatné položky -270,5
  
čistý peňažný tok zo základných podnik. činností 506,9
  
výdavky spojené s obstaraním stálych aktív -3,4
príjmy z predaja stálych aktív 0
peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí 2,2
  
čistý peňažný tok z investičných činností -1,2
  
zmena stavu dlhodobých záväzkov -5 718,4
peňažné toky v oblasti vlastného imania 5 719,0
alternatívne vykazované položky -32,5
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čistý peňažný tok z finančných činností -31,9

zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov 473,8
  
stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 674,7
  
stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 1 148,5

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere

V súlade so schválenou dlhodobou koncepciou rozvoja spoločnosti,  SK,  a.  s.  má 
záujem priebežne  vytvárať  také  podmienky  vo  vzťahu  k subjektom,  v ktorých  má 
majetkový podiel, ktoré budú viesť k čo najefektívnejšiemu predaju. 

Majetkové účasti SK, a. s.  v jednotlivých spoločnostiach k 31.12.2006:

Spoločnosť Vzťah spoločnosti 
k SK, a. s.

% podiel SK, a. s. 
na ZI spoločnosti

Poštová banka, a. s. pridružená spoločnosť 37,14 %
Dopravná banka, a.s. „v konkurze“ pridružená spoločnosť 45 %
RVS, a. s. majetková účasť 0,67 %
Považské strojárne – Letecké 
motory, a. s. majetková účasť 2,19 %

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

1.  Zmluvy uzatvorené so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.
a)  Dodatok  č.  1  bol  podpísaný  dňa  15.2.2007  k  Zmluve  o  postúpení 

pohľadávok zo dňa 30.10.2006 uzatvorený medzi SK, a. s. a SZRB, a. s., ktorým sa 
zvýšila odplata za pohľadávky postúpené touto zmluvou o 190 000,- Sk.

b)  Dodatok  č.  4  bol  podpísaný  dňa  15.2.2007  k  Zmluve  o  postúpení 
pohľadávok zo dňa 13.5.2004 uzatvorený medzi SK, a. s. a SZRB, a. s., ktorým sa 
zvýšila odplata za pohľadávky postúpené touto zmluvou o 12 157 780,43 Sk.

c)  Dodatok  č.  15  bol  podpísaný  dňa  15.2.2007  k  Zmluve  o  postúpení 
pohľadávok zo dňa 24.6.2003 uzatvorený medzi SK, a. s. a SZRB, a. s., ktorým sa 
zvýšila odplata za pohľadávky postúpené touto zmluvou o 983 601,81 Sk.

2.  Zmluvné  vzťahy  uzatvorené  v  súvislosti  s riešením  pohľadávok,  ktoré  vznikli 
z exportu slovenských subjektov do Iraku a do portfólia SK, a. s. sa dostali kúpou 
KBB, š. p. ú.:

a) Dohoda zo dňa 27.2.2007 o vysporiadaní dlhopisov v menovitej hodnote 
2.918.000,-  USD  uzatvorená  medzi  SK,  a.  s.,  ZTS  TEES,  a.  s.  v konkurze 
a JHC, s.r.o.  Touto  dohodou si  účastníci  ako oprávnení  veritelia  rozdelili  dlhopisy, 
ktorými  boli  nahradené  pôvodné  pohľadávky  v  rámci  medzinárodného 
rekonciliačného  procesu.  Dlhopisy  boli  vedené  na  majetkovom  účte  cenných 
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papierov  spoločnosti  MOTOKOV,  a.  s.  Praha,  ktorá  ich  nadobudla  v  mene 
oprávnených  veriteľov.  Rokovaniami  so  spoločnosťou  MOTOKOV,  a.  s.  Praha  
za  účelom  vysporiadania  a  prevodu  dlhopisov  na  majetkové  účty  oprávnených 
veriteľov bola poverená SK, a. s.

b)  Dohoda zo dňa 28.02.2007 medzi SK, a.  s.  a MOTOKOV, a.  s.  Praha  
o vysporiadaní dlhopisov v úhrnej menovitej hodnote 2.918.000,- USD. Na základe 
tejto dohody zabezpečila Slovenská konsolidačná, a. s. prevod dlhopisov v objeme 
1.142.000,-  USD  na  svoj  majetkový  účet.  Prevod  dlhopisov  v  objeme  
1.773.000,-USD, resp. 3.000,- USD Slovenská konsolidačná, a. s. zabezpečila podľa 
pokynov JHC, s.r.o. a ZTS TEES, a. s. v konkurze.   

c) Mandátna zmluva zo dňa 8.3.2007 medzi SK, a. s. a ZTS TEES, a. s.  
v konkurze, na základe ktorej SK, a. s. prevedie dlhopisy ZTS TEES, a. s. na svoj 
majetkový účet a tu ich bude viesť až do ich predaja (objem dlhopisov patriacich ZTS 
TEES, a.s. nie je samostatne obchodovateľný).

3. Dňa 7.2.2007 uzavrela Slovenská konsolidačná, a. s. s AK BIZON & PARTNERS 
zmluvu o poskytovaní právnych služieb na zastupovanie SK, a. s. ako žalovaného 
v spore proti žalobcovi Hydree Financial Slovakia, s.r.o. o zaplatenie náhrady škody 
vo výške  281 854 tis. Sk vedenom na KS BA pod. sp. zn. 7 Cbi 238/06.

4. Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená dňa 9.3.2007 na dobu troch 
mesiacov s advokátskou kanceláriou JUDr.  Kataríny Kalabovej  na vykonanie due 
dilligence  pohľadávok  nadobudnutých  zo  spoločnosti  VERITEĽ,  a.  s.  Zoznam 
dlžníkov, ktorí sú zaradení do due dilligence, v súčasnosti obsahuje pohľadávky voči 
32 665 dlžníkom.

5. Rozhodnutím akcionára SK, a. s.  zo dňa 19.1.2007 bol schválený predaj akcií 
RVS,  a.  s.  (o  udelení  súhlasu  na  prevod  akcií  rozhoduje  Valné  zhromaždenie
RVS, a. s.) 

6.  SK, a. s. v r.2007 pripravuje ukončenie akcionárskej účasti v Poštovej banke, a. s. 
v zmysle Memoranda o spoločnom postupe pri vysporiadavaní majetkového podielu 
SK, a. s. v PB, a. s. 

7. Mimoriadne Valné zhromaždenie SK, a.  s.  dňa 11.12.2006 schválilo uznesenie 
o zvýšení základného imania nepeňažným vkladom na 6 784 960 338 Sk a vydanie 
novej  hromadnej  akcie.  Ku  koncu  roka  toto  zvýšenie  nebolo  ešte  zapísané 
v obchodnom  registri  ani Centrálnom  depozitári  cenných  papierov.  Zápis
v  obchodnom  registri  bol  vykonaný  dňa  13.1.2007  a  registrácia  v  Centrálnom 
depozitári cenných papierov dňa  21.2.2007 s označením emisie LP0000705134.

4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s.

Uplatňovanie  vnútorného  kontrolného  systému  v podmienkach  spoločnosti  bolo 
v roku 2006 realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným 
garantom 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 
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spoločnosti  v nadväznosti  na  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  a vnútorné 
predpisy.

V oblasti  správy  a vymáhania  pohľadávok boli  kontroly  smerované na overovanie 
zabezpečenia  odbornej  starostlivosti  a dodržiavanie  vnútorných  predpisov  najmä  
pri pohľadávkach voči dlžníkom v konkurze, likvidácii a exekúcii. Revidované boli tiež 
postupy  pri  súdnych  sporoch  rozhodnutých  v neprospech  SK,  a.  s.  a  pri  výbere 
spolupracujúcich externých subjektov. Popri  týchto kontrolách boli  vykonané užšie 
špecializované  tematické  kontroly,  na  podklade  ktorých  bola  hodnotená  úplnosť 
a aktuálnosť údajov zaevidovaných v informačnom systéme týkajúcich sa daňových 
pohľadávok a monitoringu konkurzných konaní.  Analyzované boli  taktiež  postupy  
pri  prevzatí  a úroveň  dokumentácie  k pohľadávkam  postúpeným  od  spoločnosti 
VERITEĽ, a. s. 

Na ekonomickom úseku spoločnosti boli vykonané kontroly, ktorými bolo preverené 
účtovanie  nákladov  a  výnosov  súvisiacich  s prevádzkou  spoločnosti,  so  správou 
a vymáhaním  pohľadávok  a tiež  bola  overená  správnosť  vykonania  riadnej 
inventarizácie pohľadávok prevzatých od spoločnosti, a. s.
 
Výsledné správy o vykonaných kontrolách vrátane navrhovaných opatrení na riešenie, 
resp. odstránenie zistených nedostatkov boli predložené predstavenstvu a dozornej 
rade  spoločnosti.  Na  základe  výsledkov  kontroly  boli  prijaté  opatrenia  smerujúce 
k precizovaniu  postupov  pri  vymáhaní  a riešení  pohľadávok  v oblasti  metodického 
a programového  zabezpečenia  a odporúčané  boli  tiež  konkrétne  úkony  
pre zabezpečenie efektívneho uspokojenia z pohľadávok. Účinnosť prijatých opatrení 
bola overovaná následnými kontrolami, pričom bolo zistené, že prijaté opatrenia boli 
splnené, resp. sa plnia.

Vo  vzťahu  k vnútornej  kontrole  sa  dozorná  rada  zaoberala  výsledkami  činnosti 
odboru  vnútorného dozoru.  Prerokovala  výsledné materiály  z vykonaných kontrol, 
pričom navrhnuté opatrenia smerujúce k skvalitneniu činnosti preverovaného úseku 
potvrdila.

Ďalšia  činnosť  dozornej  rady  bola  v hodnotenom  období  realizovaná  v  zmysle 
polročných plánov a bola tiež ovplyvnená operatívnymi potrebami spoločnosti. 

V rámci  obchodnej  činnosti  spoločnosti  schválila  novelizované  vnútorné  predpisy 
upravujúce  niektoré  postupy  práce  s  pohľadávkami.  V zmysle  Kompetenčného 
poriadku SK, a. s. rozhodovala o uzatvorení troch mimosúdnych dohôd s dlžníkmi 
o vysporiadaní  pohľadávky  a  mimosúdnej  dohody  s postupníkom  o urovnaní 
záložných  práv.  Mimosúdne  urovnanie  právnych  vzťahov  schválila  aj  v prípade 
spoločnosti  SZRB,  a.  s.  Dozorná  rada  ďalej  prerokovala  a doporučila  valnému 
zhromaždeniu schváliť postúpenie vybraných pohľadávok do SZRB, a.  s.  a predaj 
majetkových  účastí  SK,  a.  s.  v spoločnosti  RVS,  a.  s.  Predmetom  rokovaní  boli 
taktiež  najmä  informácie  predstavenstva  o realizovaných  formách  vymáhania 
pohľadávok,  o  aktuálnom  stave  pohľadávok  reštrukturalizovaných  splátkovým 
kalendárom a pohľadávok prevzatých z verejných inštitúcií SR. 

V otázkach  finančného  hospodárenia  prerokovala  a odporučila  valnému 
zhromaždeniu schválenie podnikateľského plánu na rok 2006 a pravidelne hodnotila 
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jeho plnenie. V oblasti ekonomickej agendy a účtovníctva spoločnosti dozorná rada 
pred  schválením  valným  zhromaždením  preskúmala  účtovnú  závierku 
k 31.12.2005, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a posúdila výročnú 
správu SK, a. s. za rok 2005. 

5. Zloženie orgánov spoločnosti

Najvyšším  orgánom  spoločnosti  je  valné  zhromaždenie.  Jediným  akcionárom  
je MF SR.

Rozhodnutím jediného akcionára prijatého v pôsobnosti valného zhromaždenia  boli 
dňa 25.7.2006 odvolaní dovtedajší a zvolení noví členovia predstavenstva:

• predseda - Mgr. Alexander Sako
• podpredseda - JUDr. Roman Ožvold
• člen - JUDr. Maroš Karšňák

Dňa  14.11.2006  boli  prijaté  nové  stanovy  spoločnosti.  Na  ich  základe  prišlo 
k zmenám v orgánoch spoločnosti.

Nové stanovy už nepočítajú s existenciou Investičného výboru, ktorý bol poradným 
orgánom predstavenstva a dozornej rady. K zmene prišlo aj na úrovni dozornej rady, 
keď bol  zrušený inštitút  pozorovateľov dozornej  rady.  Počet  členov dozornej  rady 
klesol z pôvodných 14 členov na 6 členov.

Jediný akcionár spoločnosti zvolil  dňa 14.11.2006 nových členov dozornej rady:

• Ing. Vladimír Dvořáček - predseda
• Ing. Dušan Halgaš
• Ing. Marián Podolák
• Mag. Miroslav Janík

Členka dozornej  rady  za zamestnancov Ing.  Soňa Kolláriková bola zvolená dňa 
4.12.2006.

Voľba druhého člena dozornej rady voleného zamestnancami prebieha.

Dozorná rada na svojom zasadnutí  dňa 11.12.2006 zvolila Ing. Dušana Halgaša  
za podpredsedu dozornej rady.

Štatutárny  orgán  spoločnosti,  predstavenstvo, malo  do  25.7.2006  nasledovné 
zloženie:

• predseda - Ing. Viliam Vaškovič, CSc. 
• podpredseda - Ing. Zoltán Gyurász 
• člen - Ing. Juraj Minarovjech

Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti,  mala v roku 2006 týchto 
členov:
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• predseda Ing. František Palko (do 14.11.2006)
• člen Ing. Štefan Čarný (do 14.11.2006)
• člen Ing. Stanislav Malík (do 14.11.2006)
• členka Ing. Sylvia Lengyelová (12.9.2006)
• člen Ing. Günter Furin (do 14.11.2006)
• člen Ing. Stanislav Péli (do 14.11.2006
• členka Mgr. Miriam Mihoková ( do 30.11.2006)
• členka JUDr. Henrieta Kollárová  (do 30.11.2006)
• člen Ing. Roman Balko (do 30.11.2006)
• členka Ing. Beáta Kutáková  (do 30.11.2006)
• člen JUDr. Radoslav Mazúch (do 30.11.2006)
• člen Mgr. Radovan Stretavský (do 14.11.2006)
• člen Mgr. Miroslav Neviďanský (do 6.3.2006)
• člen Mgr. Peter Farkas (do 14.11.2006)
• člen Mgr. Branislav Pospíšil ( od 6.3. – 14.11.2006)

Pozorovateľmi dozornej rady  do 14.11.2006 boli: 

• Ing. Juraj Borovský
• Ing. Pál Farkaš
• Ing. Ján Rusnák 
• Ing. Juraj Borgula 

 

Investičný  výbor ako  poradný  orgán  dozornej  rady  a predstavenstva  pracoval  
do 14.11.2006 v nasledovnom zložení:

• predseda - Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. 
• člen - Ing. Eugen Jurzyca 
• člen - Doc. Dr. Ing. Vladimír Valach (do marca 2006) 

6. Informácie zverejňované v súlade so stanovami SK, a. s.

6.1. Informácia o prevode majetku

RVS, a. s.
Slovenská konsolidačná, a. s. má v súčasnosti vo svojom vlastníctve 14 kusov akcií 
na  meno  v listinnej  podobe  emitovaných  spoločnosťou  RVS,  a.  s.,  ktoré  tvoria
0,67 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. 

Dňa 12.10.2006 Predstavenstvo SK, a. s. schválilo návrh na predaj 14 kusov akcií 
emitenta RVS, a. s. v menovitej hodnote jednej akcie 100 000,- Sk, výberové konanie 
bolo vyhlásené dňa 6.11.2006. Výberové konanie bolo vyhodnotené dňa 22.11.2006, 
výberová  komisia  odporučil  kompetentnému  orgánu  prijať  ponuku
Poštovej  banky,  a.  s.  na kúpu  14  kusov  listinných  akcií  na  meno  spoločnosti  
RVS, a. s. za kúpnu cenu v celkovej výške 1 120 000,- Sk. Ministerstvo financií SR 
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svojím  rozhodnutím  zo  dňa  19.1.2007  vykonaným  v pôsobnosti  Valného 
zhromaždenia SK, a. s. schválilo predaj 14 kusov akcií emitenta RVS, a. s. víťazovi 
výberového konania,  spoločnosti  Poštová banka, a.  s.,  za ponúknutú kúpnu cenu 
80 000,- Sk za jednu akciu. 

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti RVS, a. s. o udelení súhlasu na prevod akcií 
rozhoduje  valné  zhromaždenie  spoločnosti.  Po  udelení  súhlasu  Valného 
zhromaždenia  RVS,  a.  s.  s prevodom  akcií,  SK,  a.  s.  vyzve  víťaza  výberového 
konania na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov.

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách

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

6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie v predstavenstve 
a v dozornej rade

Členom predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva boli vyplatené v roku 2006 
odmeny vrátane podielu na zisku v celkovej výške 4 989 tis. Sk. 
 
Predseda  dozornej  rady  nepoberal  odmenu  počas  celého  roka  2006,  nakoľko 
sa na neho vzťahoval  zákon o štátnej  službe.  Členom dozornej  rady,  ktorí  neboli, 
respektíve  nie  sú  štátnymi  zamestnancami,  boli  za  rok  2006  vyplatené  odmeny 
vrátane podielu na zisku v celkovej výške 2 580 tis. Sk. 
 
Členom  investičného  výboru  boli  vyplatené  v roku  2006  odmeny  v celkovej 
výške 245 tis. Sk. 

6.4. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku 

Hospodársky výsledok pred zdanením 38,3 mil. Sk
Daňová povinnosť 0 Sk
Hospodársky výsledok na rozdelenie 38,3 mil. Sk
z toho:
Doplnenie do sociálneho fondu 2,4 mil. Sk
Výplata dividend 30,0 mil. Sk
Iné použitie a iné účely podľa rozhodnutia 
valného zhromaždenia 5,9 mil. Sk

7. Informácie o predpokladanom vývoji činnosti SK, a. s. 
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Hlavným  cieľom  SK,  a. s.  v  roku  2007  je  sústrediť  svoju  činnosť  na  efektívne 
spravovanie a vymáhanie pohľadávok, ktoré prevzala v uplynulých rokoch do svojho 
majetku  z reštrukturalizovaných bánk, z daňových a colných úradov, zo spoločnosti 
VERITEĽ, a. s. a SLOVENSKEJ INKASNEJ, spol. s r. o.  

Spravovaním pohľadávok by SK, a. s. mala dosiahnuť:
- kladný hospodársky výsledok z obchodnej činnosti (z vysporiadania  pohľadávok 

po zohľadnení prevádzkových nákladov a výnosov),
- v cash-flow primeraný čistý príjem, ktorý zabezpečí finančné krytie personálnych 

nákladov  a ostatných  prevádzkových  nákladov  nevyhnutných  
na chod spoločnosti.

SK,  a.  s.  po  analýze  možných  výnosov  a očakávaných  nákladov  prijala  úlohu 
dosiahnuť  v roku  2007  zisk  z obchodnej  činnosti  (z  vysporiadania   pohľadávok
po zohľadnení prevádzkových nákladov a výnosov) vo výške 178,6 mil. Sk. 

Prílohou Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2006 je:

Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2006
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