PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA
Dlhopisy BENCONT GROUP 01
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 12 000 000 EUR splatné v 2025
ISIN: SK4120014838
Dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 12 000 000 EUR (slovom dvanásť miliónov
eur), splatné v roku 2025 (ďalej len „Dlhopisy“ alebo „Emisia“), ktorých emitentom je spoločnosť
BENCONT GROUP, a. s., IČO: 44 119 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4456/B, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika (ďalej len „Emitent“), sú vydávané podľa slovenského práva v zaknihovanej
podobe na doručiteľa. Emitent po vydaní dlhopisov požiada o ich prijatie na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“), ale nemožno
zaručiť, že žiadosť bude prijatá. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 100 000 EUR (slovom stotisíc
eur). Deň vydania Dlhopisov (dátum emisie) bol stanovený na 17.12.2018. Emisia Dlhopisov bola
vydaná v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..Výnos z Dlhopisu je daný ako
rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera a jeho emisným kurzom.
Za záväzky Emitenta z Dlhopisov zodpovedá len Emitent a žiadna iná osoba. Dlhopisy sú vydané
s emisným kurzom 45,23 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku vydávania dlhopisov.
Dlhopisy sú splatné jednorazovo 17.12.2025. Platby z Dlhopisov budú vykonávané výlučne v mene euro
a z platieb Majiteľom dlhopisov budú zrážané príslušné dane a poplatky, ak sú požadované právnymi
predpismi. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby Majiteľom dlhopisov náhradou za takéto
zrážky.
Tento prospekt Dlhopisov (ďalej len „Prospekt“) bol vypracovaný 9. októbra 2019 pre účely prijatia
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Osoby, do ktorých dispozície sa tento
Prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých štátoch vzťahujú
na ponuku, nákup alebo predaj Dlhopisov, alebo na držanie a rozširovanie akýchkoľvek materiálov
týkajúcich sa Dlhopisov (vrátane tohto Prospektu).
Tento Prospekt bol zostavený v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo o ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej “Nariadenie
o Prospekte“) a v súlade s Delegovaným nariadením komisie (EÚ) 2019/980 ktorým sa dopĺňa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a
schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004.
Prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) ako príslušným orgánom podľa
Nariadenia o Prospekte dňa 17. októbra 2019.
NBS schvaľuje tento Prospekt iba ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a
konzistentnosti uvedené v Nariadení o Prospekte. Schválenie NBS by sa nemalo považovať za
potvrdenie Emitenta alebo za potvrdenie kvality Dlhopisov, ktoré sú predmetom tohto Prospektu.
Informácie uvedené v Prospekte sú aktuálne iba ku dňu jeho vyhotovenia. Platnosť tohto Prospektu
skončí dňa 17. októbra 2020 vo vzťahu k Dlhopisom, ktoré majú byť prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v Európskom hospodárskom priestore. Povinnosť vypracovať dodatok k Prospektu v
prípade významného nového faktora, podstatnej chyby alebo podstatnej nepresnosti sa neuplatňuje po
skončení platnosti Prospektu.
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1 RIZIKOVÉ FAKTORY
Investor, ktorý má záujem o investovanie do Dlhopisov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako
celkom. Emitent predkladá v tejto kapitole informácie záujemcom o investovanie do Dlhopisov 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 Dlhopisov sú 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. 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.
Rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo investovanie do Dlhopisov by malo byť založené na
informáciách obsiahnutých v tomto Prospekte, na podmienkach ponuky Dlhopisov a predovšetkým na
vlastnej analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov vykonanej prípadným nadobúdateľom Dlhopisov.
Táto Kapitola Prospektu je vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo o ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES – článok 16 a podľa
Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2019/980 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2017/1129 – článok 24, bod 1c.

1.1 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi
Z pohľadu Emitenta a Skupine existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na jeho/jej finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z
Dlhopisov:
• Rizikové faktory spojené s finančnou situáciou Emitenta:
Kreditné riziko
Kreditné riziko predstavuje najvýznamnejšie riziko, ktorému je samotný Emitent vystavený z pohľadu
alokácie finančných prostriedkov pri uskutočňovaní svojich podnikateľských aktivít. Jedná sa o prípad,
keď zmluvné strany nesplnia svoje záväzky voči Emitentovi vyplývajúce z finančných alebo
obchodných vzťahov s ním uzavretých a teda môže dôjsť k situácii kedy Emitent utŕži stratu. V takomto
prípade môže nastať situácia keď dôjde k omeškaniu výplaty výnosov dlhopisov alebo len ich čiastočnej
úhrade, omeškaniu výplaty menovitej hodnoty dlhopisov alebo čiastočnému splateniu menovitej
hodnoty. Rovnako môže dôjsť k situácii, kedy nebude Emitent vôbec schopný splatiť výnosy alebo
menovitú hodnotu dlhopisov.
Riziko likvidity
Krátkodobý nedostatok likvidných prostriedkov, ktorý je zapríčinený rôznou splatnosťou aktív a pasív,
ich rozdielnou štruktúrou, predstavuje riziko likvidity. Emitent v takejto situácii nedisponuje
dostatočným množstvom finančných prostriedkov potrebných na úhradu splatných záväzkov. Emitent
má voči tomuto rizikovému faktoru zavedené interné princípy s dôrazom na minimalizovanie takýchto
strát, ako sú napr. udržiavanie dostatočnej výšky vysoko likvidných obežných aktív a taktiež tým, že má
k dispozícii dostatočné vysokú sumu komitovaných bankových obchodných úverov. Likvidita, ktorá
vyjadruje ľahký prístup k finančným prostriedkom, má významný vplyv na financovanie
podnikateľských aktivít Emitenta.
Riziko nedostatočnej likvidity
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O nedostatočnej likvidite Emitenta hovoríme v prípade ak dôjde k sťaženému prístupu k externým
zdrojom financovania. V takej situácii dochádza k nemožnosti Emitenta financovať podnikateľské
aktivity za pomoci nástrojov s prislúchajúcou dobou splatnosti, úrokovou mierou ako aj k nedostupnosti
získania likvidných aktív v dostatočnej rýchlosti alebo požadovanom množstve a s tým spojená
nemožnosť splatenia vlastných záväzkov voči veriteľom Emitenta. Stav nedostatočnej likvidity môže
nastať pokiaľ Emitent nie je schopný predať svoje aktíva, alebo sa zvýšia samotné náklady na likviditu,
k tomuto stavu prispieva okrem iného aj zvýšenie úrokových sadzieb. Ak Emitent nebude schopný
získať požadované externé zdroje financovania na kapitálových trhoch, môže byť okolnosťami
prinútený k odpredaju majetku. Avšak v období nedostatočnej likvidity, sťažených podmienok na trhu
nemusí byť predmetný majetok predaný vôbec, alebo môže dôjsť k odpredaju za zníženú cenu. Obidva
scenáre prezentujú negatívny vplyv na chod a hospodárenie Emitenta.
Riziko budúceho zadlženia
V prípade ak by Emitent prijal akékoľvek ďalšie dlhové financovanie po emisii Dlhopisov, môže v
konečnom dôsledku nastať situácia, kedy v dôsledku reštrukturalizácie, konkurzného konania alebo
likvidácie nebudú pohľadávky plynúce z Dlhopisov uspokojené v takom rozsahu, ako v prípade, keby
k ďalšiemu dlhovému financovaniu Emitent nepristúpil.
Riziko ocenenia projektov
Emitent pri posudzovaní potenciálnych projektov, ako aj pri ich konkrétnej realizácii využíva rôzne
metódy ocenenia v závislosti od konkrétneho charakteru daného projektu. Do výpočtu ocenenia projektu
vstupujú rôzne faktory, ako sú súčasné aj plánované prevádzkové a finančné ukazovatele, a tiež
množstvo vstupných faktorov, ktoré sa menia v závislosti od trhových podmienok a hodnôt na
kapitálových trhoch. Pri rozhodovaní o využívaní týchto faktorov vstupuje do procesu ocenenia
významnou mierou aj individuálny úsudok manažérov Emitenta. Nie je možné vylúčiť, že Emitent v
procese ocenenia jednotlivých projektov nevyužije najvhodnejšie metódy pre ocenenie a nevyužije
všetky relevantné a správne faktory, ktoré do ocenenia vstupujú, čo môže ohroziť celkovú úspešnosť
realizácie projektov Emitenta.
• Rizikové faktory súviasiace so štruktúrou Skupiny kde pôsobí Emitent:
Riziko straty kľúčových osôb
Kľúčovými osobami Emitenta sú najmä členovia manažmentu podieľajúci sa na vytváraní a realizácii
kľúčových stratégií. Ich činnosť je rozhodujúca pre celkové riadenie celej Skupiny emitenta a
uskutočňovanie jej stratégie. Emitent vynakladá úsilie na udržanie týchto osôb. Nemožno ale zaručiť,
že tieto osoby si Emitent udrží alebo že bude schopný osloviť a získať iné osoby, ktoré ich nahradia.
Strata týchto osôb by mohla negatívne ovplyvniť podnikanie Emitenta, jeho hospodárske výsledky a
celkovú finančnú situáciu.
Riziko zmeny akcionárskej štruktúry
Napriek tomu, že si Emitent nie je vedomý plánov na zmenu akcionárskej štruktúry Emitenta, v prípade
nečakaných udalostí môže taká situácia nastať. V dôsledku toho môže dôjsť k zmene kontroly a úprave
obchodnej stratégie Emitenta, čo môže mať následne negatívny vplyv na jeho finančnú a ekonomickú
situáciu a vo svojom dôsledku schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.
Riziko závislosti Emitenta na podnikaní iných spoločností Skupiny
Emitent je manažérsko-servisnou spoločnosťou Skupiny. Jeho hlavnou činnosťou je predovšetkým
zabezpečovanie externého financovania aktivít Skupiny prijímaním úverov a pôžičiek a vydávaním
dlhopisov ako aj tvorbou strategických plánov a plánov expanzie Skupiny. Nadobudnuté finančné
prostriedky poskytuje podľa potreby iným spoločnostiam Skupiny a preto je z tohto pohľadu schopnosť
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Emitenta plniť si svoje záväzky riadne a včas významne ovplyvnená a závislá od schopnosti jeho
dlžníkov zo Skupiny splácať takto poskytnuté finančné prostriedky vo forme úverov a pôžičiek.
Schopnosť plniť si svoje záväzky je priamo úmerná od dosahovaných hospodárskych výsledkov
jednotlivých spoločností Skupiny. V prípade zhoršených hospodárskych výsledkov týchto spoločností
oproti predikovaným, očakávaným výsledkom, by to malo negatívny výsledný vplyv na príjmy Emitenta
a jeho vlastnú schopnosť plniť si záväzky z Dlhopisov.
Prevádzkové riziká
V rámci svojej stratégie Ručiteľ predpokladá, že v budúcom období bude realizovať plánované projekty
s predpokladanou výškou nákladov. V súvislosti s neustálym zvyšovaním cien vstupov nie je možné dať
žiadne záruky, že v budúcom období Ručiteľ plánované projekty zrealizuje v rozsahu plánovaných
nákladov.
Riziko nároku výhradne voči Emitentovi
Emitované Dlhopisy sú vydané výhradne Emitentom, ktorý sa týmto stáva jediným dlžníkom záväzkov
plynúcich z predmetných Dlhopisov. Žiaden iný subjekt neposkytuje ohľadne Dlhopisov ručenie alebo
iné zabezpečenie, ktoré by umožňovalo Majiteľom emitovaných Dlhopisov uplatňovať akékoľvek
nároky z Dlhopisov voči inému subjektu, ako je Emitent alebo voči majetku iného subjektu, ako je
Emitent.
• Rizikové faktory súviace s makroekonomickým prostredím kde pôsobí Emitent:
Ekonomické a politické riziko
Pôsobenie Emitenta môže negatívne ovplyvniť aj zmena v politickej, sociálnej a hospodárskej oblasti.
K týmto rizikám patria najmä zmeny v zákonoch a nariadeniach, zmeny v sociálnej politike a na trhu
práce, zmena inflácie, hospodárske výkyvy či zmeny úrokových sadzieb na trhu.
Právne, regulačné a daňové riziko
Vzhľadom na charakter činnosti Emitenta je riziko súdnych sporov alebo exekúcií relatívne nízke, ale
nemožno ho úplne vylúčiť. Rovnako nemožno vylúčiť riziko šikanóznych návrhov, vrátane návrhov na
vyhlásenie konkurzu na majetok Emitenta. Aj keď slovenské právo obsahuje mechanizmy ochrany pred
takými neopodstatnenými návrhmi, nemožno vylúčiť nepriaznivý dopad takých návrhov na Emitenta,
predovšetkým na jeho oprávnenia nakladať s vlastným majetkom, čo by mohlo mať nepriaznivý dopad
na schopnosť Emitenta včas splniť svoje záväzky z Dlhopisov. Rovnako tiež právne, regulačné a daňové
prostredie na Slovensku je predmetom zmien a zákony nemusia byť vždy uplatňované súdmi a orgánmi
verejnej moci jednotne. Zmeny zákonov alebo zmeny ich interpretácie v budúcnosti môžu nepriaznivo
ovplyvniť prevádzkovú činnosť a finančné vyhliadky Emitenta a jeho schopnosť plniť si svoje záväzky
vyplývajúce z Dlhopisov.

1.2 Rizikové faktory vzťahujúce sa k cenným papierom
Nižšie uvedené rizikové faktory môžu mať negatívny dopad na Emitentom vydané cenné papiere.
Okrem rizikových faktorov popísaných nižšie môžu existovať aj iné skutočnosti, ktoré by mohli mať
vplyv na Dlhopisy a s nimi spojené riziká.
• Rizikové faktory súvisiace s právnym rámcom vzťahujúcim sa na cenné papiere:
Riziko podriadenosti
Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o konkurze), akýkoľvek záväzok Emitenta, ktorého
veriteľom je alebo kedykoľvek počas jeho existencie bola osoba, ktorá je alebo bola spriaznenou osobou
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Emitenta vo význame podľa § 9 Zákona o konkurze (ďalej len Spriaznený záväzok) (i) bude v konkurze
na majetok Emitenta vedenom v Slovenskej republike automaticky na základe zákona podriadený
všetkým ostatným nepodriadeným záväzkom Emitenta a takýto Spriaznený záväzok nebude uspokojený
skôr ako budú uspokojené všetky ostatné nepodriadené záväzky Emitenta voči veriteľom, ktorí si svoje
pohľadávky prihlásili do konkurzu na majetok Emitenta; (ii) v reštrukturalizácii Emitenta nemôže byť
uspokojený rovnakým alebo lepším spôsobom ako akýkoľvek iný nepodriadený záväzok Emitenta voči
veriteľom, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili do reštrukturalizácie Emitenta. Vzhľadom na znenie
Zákona o konkurze, uvedené môže znamenať, že veriteľom Spriazneného záväzku sa môže stať aj
Majiteľ Dlhopisu, ktorý sám nie je spriaznený s Emitentom, ak nadobudne Dlhopis, ktorý kedykoľvek
v minulosti bol vo vlastníctve osoby spriaznenej s Emitentom. Uvedené však neplatí pre pohľadávky
veriteľa, ktorý nie je spriaznený s Emitentom a v čase nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že nadobúda spriaznenú pohľadávku.
Predpokladá sa, že veriteľ pohľadávky z Dlhopisu nadobudnutej na základe obchodu na regulovanom
trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhu, o
spriaznenosti pohľadávky nevedel.
Riziko zmeny legislatívy
Emisné podmienky Dlhopisov sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu, ku
ktorému bol tento Prospekt vyhotovený. Zmeny právnych predpisov a zmeny súdnej alebo úradnej praxe
po dni, ku ktorému bol tento Prospekt vyhotovený, môžu mať nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti
Majiteľov Dlhopisov ako aj na finančnú situáciu Emitenta, a teda na jeho schopnosť riadne a včas splatiť
Dlhopisy.
• Rizikové faktory súvisiace s ustanoveniami Dlhopisov o vyplatení výnosu:
Riziko Dlhopisov s nulovým úrokom
Výnos Dlhopisov je pevne stanovený pri vydaní prostredníctvom rozdielu medzi Emisným kurzom
a Menovitou hodnotou Dlhopisov. Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku, že cena takýchto Dlhopisov
klesne ako výsledok zmeny trhových úrokových sadzieb, pričom ceny takýchto Dlhopisov sú viac
volatilné ako ceny Dlhopisov s fixnou úrokovou sadzbou a môžu výraznejšie reagovať na zmeny
trhových úrokových sadzieb v porovnaní s Dlhopismi nesúcimi úrok s obdobnou splatnosťou.
Riziko zmeny trhovej ceny Dlhopisov
Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku zmeny trhovej ceny Dlhopisov. Historický vývoj ceny
Dlhopisov nemôže byť považovaný za ukazovateľ jej vývoja. Vývoj trhovej ceny Dlhopisov závisí od
rozličných faktorov, ako napríklad zmeny trhových úrokových sadzieb, politiky centrálnych bánk,
celkového ekonomického vývoja, úrovne inflácie, zmeny v spôsobe zdaňovania alebo nedostatok alebo
prebytok dopytu pre príslušné Dlhopisy. Majitelia Dlhopisov sú tak vystavení riziku nepriaznivého
vývoja trhovej ceny nimi vlastnených Dlhopisov, čo sa môže prejaviť v prípade, ak sa ich rozhodnú
predať pred ich splatnosťou.
Kreditné riziko
Jedná sa o riziko poklesu hodnoty Dlhopisu v dôsledku zmeny trhového vnímania úverovej bonity
samotného Emitenta a riziko nesplnenia vlastných záväzkov Emitenta. Miera likvidity, úroveň
úrokových sadzieb, celkový ekonomický vývoj a mena, v ktorej sú Dlhopisy vydané, môžu mať takisto
pozitívny alebo negatívny vplyv.
Riziko nesplatenia
Dlhopisy podliehajú riziku nesplatenia rovnako ako akákoľvek iná forma dlhového financovania. V
dôsledku určitých okolností, pôsobenia rizikových faktorov, môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude
schopný splatiť svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov voči investorom. V takomto prípade môže byť
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hodnota Dlhopisov pri ich odkupovaní nižšia ako výška ich pôvodnej investície, za určitých okolností
môže byť táto hodnota aj nulová.
• Iné rizikové faktory spojené s Dlhopismi:
Riziko nevhodnosti
Dlhopisy predstavujú komplexný finančný nástroj. Potenciálny investor by nemal investovať do
Dlhopisov, ktoré sú komplexným finančným nástrojom, bez odborného posúdenia (ktoré urobí sám
alebo spolu s finančným poradcom) vývoja výnosu Dlhopisu za meniacich sa podmienok
determinujúcich hodnotu Dlhopisov a vplyvu, ktorý bude takáto investícia mať na investičné portfólio
potenciálneho investora. Dlhopis preto nemusí predstavovať vhodný investičný nástroj pre všetkých
alebo za každých okolností.
Riziko posúdenia
Pred uskutočnením investície do Dlhopisov by mal potenciálny záujemca odborne posúdiť predložené
informácie od Emitenta v Prospekte buď v rámci vlastných kapacít, alebo za pomoci kvalifikovaného
finančného poradcu. Rovnako by mal posúdiť vývoj výnosov Dlhopisov za meniacich sa podmienok,
ktoré determinujú hodnotu Dlhopisu a dopad, ktorý bude mať investícia do predmetných Dlhopisov
Emitenta na investičné portfólio potenciálneho záujemcu. Potenciálny záujemca by mal mať dostatočné
finančné prostriedky a likviditu na to, aby bol v prípade negatívneho vývoja pripravený znášať všetky
riziká spojené s takouto investíciou.
Riziko pozastavenia, prerušenia alebo ukončenia obchodovania s Dlhopismi
Existuje riziko, že obchodovanie s Dlhopismi na Burze bude z určitých dôvodov pozastavené, prerušené
alebo ukončené, pričom na takúto udalosť/udalosti nemá Emitent žiadny vplyv, čo môže mať negatívny
vplyv na cenu Dlhopisov.
Riziko daňového a odvodového zaťaženia
Potenciálni investori by si mali byť vedomí, že môžu byť povinní zaplatiť dane alebo iné nároky či
poplatky v súlade s právom a zvyklosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu Dlhopisov. Prípadné
zmeny daňových predpisov môžu spôsobiť, že výsledný výnos Dlhopisov bude nižší, než investori
pôvodne predpokladali alebo že investorovi môže byť pri predaji alebo splatnosti Dlhopisov vyplatená
nižšia čiastka, ako pôvodne predpokladal.
Inflačné riziko
Riziko inflácie predstavuje riziko budúceho znehodnotenia peňazí, ktoré znižuje skutočný výnos z
investície.
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2.2 Informácie znalcov a tretej strany
V prospekte nie sú použité vyhlásenia alebo správy pripísané určitej osobe ako znalcovi ani informácie
získané od tretej strany.

2.3 Vyhlásenie Emitenta
Emitent vyhlasuje, že tento Prospekt bude schválený Národnou bankou Slovenska (NBS) ako
príslušným orgánom podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129. NBS schvaľuje tento Prospekt ako dokument,
ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v Nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných
papierov alebo o ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES.
Schválenie NBS by sa nemalo považovať za potvrdenie Emitenta alebo za potvrdenie kvality Dlhopisov,
ktoré sú predmetom tohto Prospektu. Investori by mali uskutočniť vlastné posúdenie, pokiaľ ide
o vhodnosť investovania do týchto cenných papierov.
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3 ZÁKONNÍ AUDÍTORI
Kapitoly č. 3, 4 a 5 tohto Prospektu sú vypracované podľa Prílohy 7 Delegovaného nariadenia komisie
(EÚ) 2019/980 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 – Oddiel
2 až Oddiel 13.

3.1.1 Audítori Emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
Akcionári spoločnosti BENCONT GROUP, a.s. na Valnom zhromaždení dňa 28.1.2009 rozhodli
o schválení a určení audítorskej spoločnosti FINECO spol. s r.o., IČO: 31 356 206, so sídlom Mlynské
Nivy 36, 821 09 Bratislava, licencia SKAU č. 89 na dobu neurčitú.

3.1.2 Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
Emitent zároveň vyhlasuje, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú finančné informácie uvedené v
Prospekte, nedošlo ku zmene audítora Emitenta.
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4 RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S EMITENTOM
Rizikové faktory vzťahujúce sa na Emitenta sú uvedené v kapitole 1, odsek 1 - Rizikové faktory
vzťahujúce sa k Emitentovi.
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5 INFORMÁCIE O EMITENTOVI
Emitent vznikol zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
4456/B dňa 17.04.2008. Emitent bol založený podľa slovenského práva ako akciová spoločnosť na dobu
neurčitú. Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania.
a) Obchodné meno:
b) Miesto registrácie:
LEI:
c) Vznik Emitenta:
Spôsob založenia:

Doba trvania:
d) Sídlo:
Právna forma:
Telefónne číslo:
Kontaktná osoba:
E-mail:
webová lokalita:

BENCONT GROUP, a. s.
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4456/B.
097900BILW0000179390
Dňom zápisu do Obchodného registra vedeného Okresným
súdom Bratislava I., dňa 17.04.2008
Zakladateľskou listinou uzavretou dňa 29. júla 2008 podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Emitent bol založený na dobu neurčitú
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Akciová spoločnosť
02/33526061
Ing. Marek Reguli – člen predstavenstva
group@bencont.sk
www.bencont.sk (informácie na uvedenej webovej lokalite
netvoria súčasť prospektu)

Predmet činnosti:
➢ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod)
alebo
iným
prevádzkovateľom
živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
➢ sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
➢ reklamné a marketingové služby
➢ činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
➢ prenájom hnuteľných vecí
➢ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom
➢ prieskum trhu a verejnej mienky
➢ organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských
podujatí
➢ finančný leasing
➢ vedenie účtovníctva
➢ obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
➢ obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Hlavné právne predpisy, ktorými sa Emitent riadi:
➢ 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
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➢ 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

5.1.1 Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta
Spoločnosť v súčasnosti neeviduje žiadne nové dôležité udalosti, ktoré by mohli svojou povahou a
charakterom negatívne ovplyvniť postavenie Emitenta, resp. jeho vyhodnotenie solventnosti. Zároveň
sa spoločnosť počas svojej existencie neocitla v platobnej neschopnosti a neprevzala žiadne záväzky
významného vplyvu z hľadiska emisií Dlhopisov.

5.1.2 Rating udelený Emitentovi
Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že by
bol pre účely tejto Emisie takýto rating udelený.

5.2 Prehľad podnikateľskej činnosti emitenta
5.2.1 Hlavné činnosti Emitenta
Emitent predstavuje samostatnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá rozvojom podnikateľských aktivít
vybraných spoločností prostredníctvom vlastných zdrojov, prijímania pôžičiek, vydávania zmeniek či
emitovania dlhopisov. Takto získané finančné prostriedky Emitent podľa potreby poskytuje vo forme
úverov a pôžičiek rôznym spoločnostiam a financuje nové investičné projekty.
Predmetom podnikania Emitenta je:
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
c) reklamné a marketingové služby
d) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
e) prenájom hnuteľných vecí
f) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom
g) prieskum trhu a verejnej mienky
h) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
i) finančný leasing
j) vedenie účtovníctva
k) obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
l) obstarávateľská činnosť v stavebníctve

5.2.2 Hlavné trhy, na ktorých Emitent súťaží
Z povahy hlavnej činností Emitenta vyplýva, že nesúťaží na žiadnom trhu.
Trhové podiely nie sú relevantné vzhľadom k povahe a charakteru vykonávaných činností Emitenta a
rovnako Emitent nemá žiadne kvantifikovateľné trhové podiely.
Vzhľadom k povahe a charakteru Emitentom vykonávaných činností nie je jeho postavenie na trhu
relevantnou informáciou a žiadne kvantifikovateľné postavenie na trhu si Emitent nevytvoril.
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5.3 Organizačná štruktúra
5.3.1 Postavenie Emitenta

BENCONT GROUP, a. s.

Nižšie vyobrazená grafická schéma zobrazuje zjednodušenú organizačnú štruktúru Emitenta ku dňu
vyhotovenia Prospektu (ďalej len „Skupina Emitenta“). Podiel na základnom imaní v spoločnostiach je
rovnaký ako podiel na hlasovacích právach. Spoločnosť podľa Zákona o účtovníctve, § 22 odsek 10,
nespĺňa veľkostné kritériá pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a teda konsolidovanú
účtovnú závierku nemá povinnosť zostaviť.

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
COLLECTION, 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

NOVÝ MARTIN, a. s.

5.3.2 Závislosť Emitenta na subjektoch v skupine
Emitent nie je závislý na iných osobách s výnimkou závislosti, ktorá vyplýva z 95 % vlastníckeho
podielu majoritného akcionára.

5.4 Informácie o trendoch
Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho poslednej zverejnenej auditovanej účtovnej závierky u neho
nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhliadok.

5.5 Prognózy alebo odhady zisku
Emitent k dátumu vyhotovenia Prospektu nezverejnil a ani v Prospekte neuvádza žiadnu prognózu alebo
odhad zisku.
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5.6 Správne, riadiace a dozorné orgány
Predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Emitenta, ktorý riadi činnosť Emitenta a koná v jeho mene.
Predstavenstvo má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných
osôb na dobu päť rokov.
Ing. Peter Huňor – predseda predstavenstva od roku 2008
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva Emitenta je tiež
spoločníkom v spoločnosti BENCONT FINANCE, s. r. o. a RD MT,
s.r.o.
Ing. Marek Reguli – člen predstavenstva od roku 2008
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii člena predstavenstva Emitenta pôsobí tiež
ako člen predstavenstva a akcionár BENCONT COLLECTION, a. s.,
konateľ v spoločnosti ADANIK, s.r.o., Agroenergo SK, s.r.o., Farma
Babindol, s.r.o., KOGE HK, s.r.o., SOLID C.A.H., s.r.o., spoločník
a konateľ v spoločnosti HEADLING, s.r.o..
Mgr. Ján Huňor – člen predstavenstva od roku 2009
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii člena predstavenstva Emitenta pôsobí tiež
ako spoločník a konateľ v spoločnosti Vodárne a kanalizácie, s.r.o.,
konateľ v spoločnosti 2JTI, s.r.o., ARCAS s.r.o.. BENCONT
INVESTMENTS, s. r. o., BENCONT PROPERTY, s. r. o., FAMILIA
SMOKOVEC, s.r.o., Jurský obytný park, s.r.o., New Residence, s. r.
o., NOVÝ MARTIN M2, s. r. o., RD MT, s.r.o., predseda
predstavenstva a akcionár spoločnosti BENCONT DEVELOPMENT,
a. s., predseda predstavenstva NOVÝ MARTIN, a. s..
Predseda predstavenstva Emitenta je odborne spôsobilý na výkon svojej funkcie. Predseda
predstavenstva nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy. Členovia predstavenstva
Emitenta sú odborne spôsobilí na výkon svojej funkcie. Členovia predstavenstva neboli v minulosti
odsúdení pre trestný čin majetkovej povahy. Pracovná kontaktná adresa členov predstavenstva
a predsedu predstavenstva Emitenta je Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Dozorná rada
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Emitenta. Má troch členov, ktorých volí a odvoláva
valné zhromaždenie. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom
predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene
Emitenta. Do funkcie predsedu dozornej rady a jej členov boli menované zakladateľom Emitenta nižšie
uvedené osoby.
Ing. Štefánia Huňorová – predseda dozornej rady od roku 2008
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii predsedu dozornej rady Emitenta je
konateľom v spoločnosti BENCONT FINANCE, s. r. o., spoločníkom
a konateľom v spoločnosti RENTIA SLOVAKIA s.r.o., a tiež
spoločníkom v spoločnosti HUNDO s.r.o. v likvidácii.
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MVDr. Pavol Huňor – člen dozornej rady od roku 2010
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii člena dozornej rady Emitenta je
konateľom v spoločnosti RD MT, s.r.o., 2JTI, s.r.o., BENCONT
PROPERTY, s. r. o., Jurský obytný park, s.r.o., NOVÝ MARTIN M2,
s. r. o., členom predstavenstva v spoločnosti BENCONT
DEVELOPMENT, a. s. a NOVÝ MARTIN, a. s. a tiež spoločníkom
a konateľom v spoločnosti HUNDO s.r.o. v likvidácii.
Ing. Jana Kurjaková – člen dozornej rady od roku 2008
iné relevantné informácie:
Okrem pôsobenia vo funkcii člena dozornej rady Emitenta nie sú
Emitentovi známe žiadne iné činnosti.
Pracovná kontaktná adresa členov dozornej rady a predsedu dozornej rady Emitenta je Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Dozorná rada zároveň vykonáva činnosť Výboru pre audit.

5.6.1 Konflikty záujmov správnych, riadiacich a dozorných orgánov
Všetci členovia predstavenstva Emitenta a členovia Dozornej rady sú odborne spôsobilí na výkon
svojich funkcií a nemajú žiadnu významnú majetkovú účasť na podnikaní Emitenta s výnimkou
predsedu predstavenstva, Ing. Peter Huňor, ktorý má 95 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Emitenta. Žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy. Žiadny
z členov predstavenstva nevykonáva podnikateľskú činnosť, ani nemá aktivity vykonávané mimo
Emitenta, ktoré by boli vzhľadom na činnosť Emitenta významné.

5.7 Hlavní akcionári
5.7.1 Akcionárska štruktúra Emitenta
Nasledujúca štruktúra poukazuje na akcionárov Emitenta. (ZI – základné imanie, HP – hlasovacie práva)

Ing. Peter Huňor

95 % na ZI a HP

Ing. Marek Reguli

5 % na ZI a HP

BENCONT GROUP, a. s.

Emitentovi nie sú známe žiadne dohody, ktorých uplatňovanie môže mať v neskoršom čase za následok
zmenu jeho ovládania. Emitent neeviduje kontrolné mechanizmy vykonávania akcionárskych práv
vlastníka Emitenta a opatrenia na zabezpečenie eliminácie zneužitia týchto práv.

5.8 Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie ziskov
a strát emitenta
5.8.1 Historické finančné informácie
Emitent pôsobí na trhu pod obchodným menom BENCONT GROUP, a. s., IČO 44 119 895. Emitent sa
radí medzi malé a stredné podniky podľa § 120 ods. 7 Zákona o cenných papieroch.

17

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA BENCONT GROUP 01
Zverejnené finančné údaje Emitenta:

AKTÍVA (v celých EUR)
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených
účtovných jednotkách
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
Ostatné pôžičky
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA (v celých EUR)
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenia
Výsledky hospodárenia minulých rokov
Výsledky hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Vydané dlhopisy
Iné dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči spoločníkom
Daňové záväzky a dotácie
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

31.12.2018
17 514 989
4 439 138
0
0
4 439 138

31.12.2017
5 045 068
2 962 777
0
0
2 962 777

31.12.2016
2 810 059
609 634
0
0
609 634

3 776 802

2 578 529

225 386

302 995

302 995

302 995

81 250
278 091
6 539 451
0
344 617
344 617
6 192 516
1 500
1 430
6 189 586
0
2 318
6 536 400
31.12.2018
17 514 989
181 584
33 200
3 314
0
5 673
0
0
44 231

81 250
3
2 082 291
0
0
0
2 080 540
446 250
5 065
1 629 225
0
1 751
0
31.12.2017
5 045 068
86 418
33 200
3 314
0
4 042
0
0
29 549

81 250
3
2 200 425
0
768 730
768 730
1 429 524
446 250
0
983 274
0
2 171
0
31.12.2016
2 810 059
70 105
33 200
3 314
0
3 589
0
0
25 470

95 166

16 313

4 532

17 333 405
12 000 000
12 000 000
0
0
0
2 937 626
2 937 626
0
0
0
0
2 395 779
0

4 958 650
0
0
0
0
0
2 113 170
2 034 846
0
0
78 324
0
2 845 480
0

2 739 954
148 032
0
148 032
0
0
388 862
302 460
14
12 371
74 017
0
2 203 060
0
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
(v celých EUR)
Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Služby
Dane a poplatky
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
Výnosové úroky
Ostatné výnosové úroky
Kurzové zisky
Náklady na finančnú činnosť
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie pred
zdanením
Daň z príjmov
Daň z príjmov splatná
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

93 221
147 823
147 823
26 849
26 816
33
0
0
120 974
-26 816
94 874
0
0
93 222
93 222
1 652
114 508
0
112 040
112 040
2 205
263
-19 634

114 285
375 215
375 215
380 333
3 186
12
1 920
375 215
-5 118
-3 186
159 385
31 626
31 626
114 287
114 287
13 472
130 350
0
116 994
116 994
13 110
246
29 035

107 305
19 614
19 614
6 750
4 745
5
0
2 000
12 864
-4 745
553 597
0
0
107 306
107 306
41
549 118
446 250
102 685
102 685
0
183
4 479

101 340

23 917

17 343

6 174
6 174

7 604
7 604

12 811
12 811

95 166

16 313

4 532

5.8.2 Zmena účtovného referenčného dátumu
Emitent nezmenil účtovný referenčný dátum počas obdobia, za ktoré sa vyžadujú historické finančné
informácie.

5.8.3 Účtovné štandardy
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.

5.8.4 Auditované finančné informácie
Zostavené auditované finančné informácie podľa vnútroštátnych účtovných štandardov obsahujú
súvahu, výkaz ziskov a strát, účtovnú politiku a vysvetľujúce poznámky. Správy od audítorov sú
súčasťou Prílohy tohto Prospektu. 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.

19

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA BENCONT GROUP 01

5.8.5 Konsolidovaná účtovná závierka
Spoločnosť podľa Zákona o účtovníctve, § 22 odsek 10, nespĺňa veľkostné kritériá pre zostavenie
konsolidovanej účtovnej závierky a teda konsolidovanú účtovnú závierku nemá povinnosť zostaviť.

5.8.6 Vek finančných informácii
Poslednou auditovanou účtovnou závierkou Emitenta je jeho koncoročná riadna účtovná závierka
zostavená k 31.12.2018.

5.8.7 Audit historických finančných informácií
Emitent poveril audítora: FINECO spol. s r.o., IČO: 31 356 206, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09
Bratislava, licencia SKAU č. 89 vykonaním auditu účtovných závierok Emitenta zostavených k
31.12.2018 a k 31.12.2017. Z týchto účtovných závierok pochádzajú historické finančné informácie
uvedené v Prospekte. Pokiaľ nie je v Prospekte vyslovene uvedené inak, zdrojom všetkých finančných
informácií ohľadom Emitenta (nie Skupiny), sú tieto účtovné závierky Emitenta.

5.8.8 Ďalšie údaje podrobené auditu
Okrem finančných údajov v Prospekte neboli auditu podrobené ďalšie informácie Emitenta.

5.8.9 Použité finančné informácie v Prospekte
Finančné informácie uvedené v Prospekte boli podrobené auditu a okrem týchto údajov nie sú
v Prospekte použité žiadne ďalšie informácie.

5.9 Súdne a rozhodcovské konania
K dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nebol Emitent účastníkom žiadneho správneho konania,
súdneho sporu ani rozhodcovského konania, ktoré by mohlo mať alebo malo významný vplyv na
finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta. Rovnako Emitent vyhlasuje, že ani spoločnosti, ktorých
splynutie a z toho vyplývajúci zánik, ktorý predchádzal vzniku Emitenta ako nástupníckej spoločnosti,
neboli účastníkmi žiadneho správneho konania, súdneho sporu ani rozhodcovského konania.

5.10 Významná zmena finančnej situácie emitenta
Emitent neeviduje žiadne významné skutočnosti týkajúce sa finančnej alebo obchodnej situácie
Emitenta, ktoré by negatívnym spôsobom ovplyvňovali jeho pôsobenie odo dňa zostavenie účtovnej
závierky ku dňu 31.12.2018.

5.11 Významné zmluvy
Emitent neeviduje ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu žiadne významné zmluvy mimo bežného výkonu
svojej podnikateľskej činnosti. Emitent zároveň predpokladá, že v budúcnosti v rámci bežného výkonu
svojej podnikateľskej činnosti uzavrie so spoločnosťami zo Skupiny jednu alebo viac zmlúv o úvere
alebo pôžičke, v ktorej sa zaviaže poskytnúť čistý výnos emisie Dlhopisov formou úročeného úveru
alebo pôžičky. Nepredpokladá sa, že Emitent uzavrie mimo bežného výkonu svojej podnikateľskej
činnosti akúkoľvek zmluvu, ktorá by mohla viesť ku vzniku záväzku alebo nároku ktoréhokoľvek člena
Skupiny, ktorý by bol podstatný pre schopnosť Emitenta plniť si svoje záväzky voči Majiteľom
Dlhopisov.

20

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA BENCONT GROUP 01

5.12 Dostupné dokumenty
Dokumenty, do písomnej formy ktorých je možné bezplatne nahliadnuť na požiadanie počas bežnej
pracovnej doby od 10:00 do 15:00 hod. v sídle Emitenta na Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, počas platnosti Prospektu:
1. Kópia Zakladateľskej zmluvy Emitenta a úplné znenie aktuálnych stanov Emitenta.
2. Účtovné závierky overené audítorom zostavené k 31.12.2018 a 31.12.2017
3. Prospekt cenných papierov okrem správ, listín a iných dokumentov, keďže Prospekt na žiadne
iné informácie mimo obsahu tohto Prospektu nepoukazuje.
Tento Prospekt bude po schválení NBS k dispozícii aj v elektronickej podobe na webovom sídle
Emitenta www.bencont.sk.
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6 INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH
Táto Kapitola Prospektu je vypracovaná podľa Prílohy 15 Delegovaného nariadenia komisie (EÚ)
2019/980 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129.

6.1 Zodpovedné osoby, informácie o tretích stranách, správy expertov
a schválenie príslušným orgánom
Uvedené v Kapitole č. 2, časť 2.1, 2.2 a 2.3.

6.2 Rizikové faktory spojené s cenný papiermi
Rizikové faktory vzťahujúce sa na cenné papiere sú uvedené v kapitole 1, odsek 2 - Rizikové faktory
vzťahujúce sa k cenným papierom.

6.3 Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na emisii
Emitent zabezpečuje všetky činnosti s emisiou Dlhopisov a ostatnými úkonmi s tým spojenými až po
vstup na burzu vo vlastnej réžií.

6.4 Použitie a odhadovaná suma výnosov
Čistý výnos z emisie Dlhopisov bude použitý na financovanie bežných prevádzkových potrieb
a podnikateľskej činnosti Emitenta. Vzhľadom na emisný kurz a objem emisie je odhadovaný čistý
výnos z emisie na úrovni 5 400 000 EUR.

6.5

Informácie týkajúce sa ponúkaných cenných papierov

6.5.1 Celková suma cenných papierov prijímaných na obchodovanie
Celkový objem cenných papierov prijímaných na obchodovanie predstavuje 12 000 000 EUR, pričom
ide o 120 kusov cenných papierov v menovitej hodnote 100 000 EUR.

6.5.2 Druh a trieda cenných papierov
Cenné papiere Emitenta v tomto Prospekte sú Dlhopisy a tieto Dlhopisy nie sú osobitným druhom
dlhopisov. Dlhopis podľa Emisných podmienok nesie názov BENCONT GROUP 01. Identifikačný kód
ISIN Dlhopisov je SK4120014838. K Dlhopisom sú viazané všetky práva v zmysle Zákona o
dlhopisoch, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné, ani výmenné
práva. S Dlhopismi sa pre Majiteľov Dlhopisov neviažu žiadne ďalšie výhody. Dlhopisy boli vydané na
základe Emisných podmienok zverejnených dňa 17.12.2018 v sídle Emitenta: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, Slovenská republika. Dlhopisy emitovala spoločnosť BENCONT GROUP, a. s., IČO: 44
119 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 4456/B, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Dlhopisy boli
emitované na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2018.

6.5.3 Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vytvorené
Emisia Dlhopisov bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení
neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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6.5.4 Podoba cenných papierov a subjekt zodpovedný za vedenie záznamov
Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm.
a) Zákona o cenných papieroch v Centrálnom Depozitári Cenných Papierov (ďalej len „CDCP“) vo
forme na doručiteľa v zmysle Zákona o cenných papieroch a boli vydané v menovitej hodnote každého
z Dlhopisov 100 000 EUR (slovom: stotisíc eur) (ďalej len "Menovitá hodnota") v počte 120 kusov.

6.5.5 Mena emisie cenných papierov
Dlhopisy boli emitované v mene EUR.

6.5.6 Relatívna nadriadenosť cenných papierov
Záväzky z Dlhopisov predstavujú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené
záväzky Emitenta, ktoré sú navzájom rovnocenné (pari passu) a čo do poradia ich uspokojenia budú
vždy postavené rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a prinajmenšom rovnocenne (pari passu)
voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a
nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých inak ustanovujú
kogentné ustanovenia právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok
so všetkými Majiteľmi dlhopisov rovnako.
Dlhopisy boli vydané výlučne Emitentom, ktorý je jediným dlžníkom záväzkov z Dlhopisov. Žiadna iná
osoba neposkytuje ohľadom Dlhopisov žiadne ručenie ani iné zabezpečenie, ktoré by umožňovalo
Majiteľom dlhopisov uplatňovať akékoľvek nároky z Dlhopisov voči inej osobe ako Emitent alebo voči
majetku inej osoby ako Emitenta.

6.5.7 Opis práv spojených s cennými papiermi
Dlhopisy boli vydané v súlade so Zákonom o dlhopisoch a Majitelia Dlhopisov majú práva a povinnosti
vyplývajúce z tohto zákona, z tohto Prospektu a zo Zákona o cenných papieroch, pričom postup ich
vykonania vyplýva z príslušných právnych predpisov a tohto Prospektu. Akékoľvek práva a záväzky
vyplývajúce z Dlhopisov a tohto Prospektu sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento Prospekt je vyhotovený v slovenskom jazyku a môže
byť preložený do anglického a/alebo iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi
jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia. Akékoľvek prípadné spory medzi
Emitentom a Majiteľmi Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, tohto Prospektu alebo s nimi súvisiacimi
budú riešené súdmi v Slovenskej republike.

6.5.8 Úroková miera cenných papierov
Cenné papiere sú dlhopisy s nulovým úrokovým výnosom (tzv. zero-coupon bond). Výnos s dlhopisov
tak predstavuje rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho emisným kurzom.

6.5.9 Splatnosť cenných papierov
Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisu jednorazovo ku dňu 17. decembra 2025 (ďalej len „Dátum
splatnosti Dlhopisov“), a to v súlade s kapitolou 3.3.13 (Spôsob, termíny a miesto splatenia Dlhopisov)
Prospektu. Po splatení menovitej hodnoty sa Dlhopisy nebudú úročiť.
Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov. Emitent je oprávnený na základe
svojho rozhodnutia splatiť všetky dlhopisy kedykoľvek, za splnenia predpokladu, že toto svoje
rozhodnutie písomne oznámi všetkým vlastníkom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych
dní predo dňom predčasného splatenia, pričom v takomto prípade splatí Emitent v deň predčasného
splatenia dlhopisov Emitentom stanovenú časť menovitej hodnoty predčasne splácaných dlhopisov.
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Emitent stanoví túto hodnotu (H) ako percento z menovitej hodnoty ku dňu predčasného splatenia
nasledovne: H =EK + (1-EK)*D/P kde:
EK- emisný kurz
D - počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom vysporiadania a Dátumom začiatku vydávania dlhopisov,
P - počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom splatnosti menovitej hodnoty a Dátumom začiatku
vydávania dlhopisov.

6.5.10 Výnos z cenných papierov
Cenné papiere sú dlhopisy s nulovým úrokovým výnosom. Výnos s dlhopisov tak predstavuje rozdiel
medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho emisným kurzom. Emisný kurz je stanovený na 45,23 % z
menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku vydávania dlhopisov (ďalej len „Emisný kurz“ alebo
„EK“). Po dátume začiatku vydávania dlhopisov bude emisný kurz určený ako percento (ďalej len
„EKP) z menovitej hodnoty dlhopisu podľa nasledovného vzorca:
EKP = EK + (1-EK )*D/P, kde:
D - počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom vysporiadania a Dátumom začiatku vydávania dlhopisov,
P – počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom splatnosti menovitej hodnoty a Dátumom začiatku
vydávania dlhopisov,
Deň vysporiadania – deň, ktorý stanoví Emitent a kedy nadobúdateľ zaplatí percento EKP z menovitej
hodnoty.
Emisný poplatok nie je stanovený.
Dlhopisy boli vydané tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí po dohode s Emitentom zaplatili,
resp. zaplatia Záväzok z upísania na účet určený Emitentom ku dňu, ktorý stanoví Emitent.

6.5.11 Zastúpenie držiteľov cenných papierov
Spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený.

6.5.12 Uznesenia o schválení emisie
Dlhopisy boli emitované na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti BENCONT
GROUP, a. s. zo dňa 7.12.2018.

6.5.13 Dátum emisie
Dlhopisy boli emitované dňa 17.12.2018.

6.5.14 Prevoditeľnosť cenných papierov
Prevoditeľnosť Dlhopisov je bez akýchkoľvek obmedzení. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou
prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre
Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP. Pred samotným
podaním žiadosti o schválenie Prospektu cenného papiera do NBS Dlhopisy neboli prijaté na kótovaný
alebo iný trh akejkoľvek burzy cenných papierov, a ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom
zahraničnom regulovanom verejnom trhu. Emitent sa avšak zaväzuje najneskôr do jedného roka od
začiatku vydávania Dlhopisov požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom
trhu BCPB.

6.5.15 Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní
Prospekt je zhotovený pre prijatie na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov Bratislave, a.s.
(BCPB). Prijatie na regulovaný voľný trh sa odhaduje na október 2019.
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6.5.16 Odhad celkových výdavkov týkajúcich sa prijatia na obchodovanie
Celkové náklady spojené s prijatím na obchodovanie Emitent odhaduje na 20 000 EUR.

6.5.17 Poradcovia
Emitent pri opise cenných papierov nevyužil služby poradcov.

6.5.18 Ďalšie informácie spojené s auditom
Okrem vyššie uvedených informácii o cenných papierov neboli predmetom auditu žiadne ďalšie
informácie.

6.5.19 Rating dlhopisov
Emitentovi ani dlhopisom nebol pridelený rating.
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7 PRÍLOHY:
1) Auditovaná účtovná závierka zostavená za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017
2) Auditovaná účtovná závierka zostavená za obdobie 1.1.2018 – 31.12.2018
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Všeobecné informácie
(1)

Obchodné meno:

BENCONT GROUP, a.s.

Sídlo:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 15.6.2018
ÚO
Riadna
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
(3)
Mimoriadna
Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky
-

Údaje o skupine účtovných jednotiek:
ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku
ÚJ nie je materskou účtovnou jednotkou

X

(4)

ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku
ÚJ je materskou účtovnou jednotkou

x
x

Dcérske spoločnosti:
ARCAS, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
Agentúra Česká inkasní, s.r.o. , Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
KOGE HK s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
Farma Babindol, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
Agroenergo SK s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
ADANIK, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
SOLID C.A.H., s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
RDMT, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
V nadväznosti na znenie Zákona o účtovníctve podľa § 22 ods. 10 spoločnosť nespĺňa veľkostné kritéria
na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a teda konsolidovanú účtovnú závierku nemá povinnosť
zostaviť.

(5)

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bezprostredne
predchádzajúce ÚO

0
0

Informácie o orgánoch spoločnosti
Štatutárny orgán predstavenstvo spoločnosti
Štatutárny orgán:

Ing. Peter Huňor – predseda predstavenstva
Ing. Marek Reguli – člen predstavenstva
Mgr. Ján Huňor – člen predstavenstva
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Ing. Štefánia Huňorová - predseda dozornej rady
MVDr. Pavol Huňor – člen dozornej rady
Ing. Jana Kurjaková – člen dozornej rady

a)Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu,
dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ
Druh záruky
Štatutárny orgán
BO
PO
žiadne

b)Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ
Úrok v
Štatutárny orgán
BO
PO
%
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
žiadne
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
žiadne
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
žiadne

d)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely
členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je
potrebné vyúčtovať
Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu
Štatutárny orgán
BO
PO
žiadne

Informácie o prijatých postupoch
(1)

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná
jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód
Zmena účtovných zásad a
Dôvod uplatnenia Vplyv (+/-) zmeny na:
účtovných metód(popis)
Hodnotu
Vlastné

(2)

majetku

imanie

ÁNO

X NIE

ÁNO

NIE

X

Výsledok
hospodárenia
2
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Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi
účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách
jednotnej európskej meny, t.j. v eurách.
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
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
(3)

Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza
finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto
transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia
finančnej situácie účtovnej jednotky.
žiadne
Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich

(4)

a)

Obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

X
X
3
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3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov,
podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
6. záväzky pri ich prevzatí

X
X
X
X

Vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. príchovky a prírastky zvierat

1. peňažné prostriedky a ceniny
2. pohľadávky pri ich vzniku
3. záväzky pri ich vzniku

Menovitou hodnotou

Reálnou hodnotou
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobudn.
zámenou
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní

X
X
X

x

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku alebo úbytku cudzej meny v hotovosti nakúpenej za euro sa použije kurz,
za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej
mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočítavajú.
4
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Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
Metódou FIFO
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob
Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota)sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení
rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové ú
podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 %
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o
nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo
výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

X
X

X
X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované
Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov
Opravná položka
Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu
k pohľadávkam
zníženia
Odborným odhadom
Opravná položka k materiálu

X
X

Opravná položka k tovaru
c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou
Rezervy k nevyfakturovaným
dodávkam

Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám
– zdravotne a sociálne poistenie

X
X

Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných
dovoleniek
35,2% z nevyčerpaných dovoleniek

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri

oceňovaní reálnou hodnotou, a to:
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Majetkové účasti sú oceňované k dátumu zostavenia účtovnej závierky kvalifikovaným
odhadom.

e) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov

a odpisové metódy pre účtovné odpisy – nezostavuje sa

h)Informácia o poskytnutých dotáciách a ich
ocenenie
Neboli poskytnuté

EUR

Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom
období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú
stratu
minulých rokov.
Opis
účet
+/HV
Bežné +/- Vplyv na vlastné
obdobie
imanie
Neboli účtované
(5)

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
(1)

(2)

K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza
dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho
hodnoty – nevyskytuje sa
Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených
derivátmi – nevyskytuje sa

(3) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky po splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

BO
298 745
5 034 660

PO
298 745
4 660 055
6
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Záväzky spolu
Informácie o záväzkoch
a) Celková sume záväzkov so zostatkovou
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
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12 000 000
17 333 405

4 958 800

BO
12 000 000

PO

b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov
Spôsob zabezpečenia:
Záložné právo
Inak zabezpečené.........................
Spolu zabezpečené:

EUR

Spoločnosť 17.12.2018 emitovala dlhopisy v celkovej menovitej hodnote 12 mil. EUR so splatnosťou
17.12.2025. Emisný kurz bol stanovený nižší ako je nominálna hodnota dlhopisu, vypočítava sa ako
percento z menovitej hodnoty dlhopisu a bude sa v čase meniť v závislosti od dĺžky doby do splatnosti
dlhopisu. Podrobné informácie sú zverejnené v emisných podmienkach.
(4) Informácie o vlastných akciách:
Neboli nadobudnuté.
(5)

Informácia o vlastnom imaní – vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov

Informácie o kapitálovom fonde z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217 a Obchodného zákonníka
V rámci účtovného obdobia spoločnosť neprijala príspevky do kapitálových fondov. Príspevky do
kapitálových fondov svojich dcérskych spoločností boli realizované v predchádzajúcich účtovných
obdobiach. V roku 2018 poskytla Spoločnosť príspevky do kapitálových fondov v prípade jednej
dcérskej spoločnosti v objeme 1 200 000,- €.
Valné zhromaždenie spoločnosti v roku 2018 rozhodol o rozdelení zisku z roku 2017 nasledovne:
Prídel do zákonného rezervného fondu
Nerozdelený zisk

1 631
14 682

Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré
majú
výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady
z dôvodu
predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm
Popis nákladov ,výnosov výnimočného rozsahu
Dôvod vzniku
Výnos z pohľadávok nadobudnutých postúpením Inkaso nad obstarávaciu cenu

EUR
147 823
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Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie k iným aktívam a iným pasívam - žiadne
a) opis a hodnota podmieneného majetku
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z licenčných zmlúv

(1)

b) opis a hodnota podmienených záväzkov
Poskytnuté záruky za úver
Ručenie za ...............
Neobmedzené ručenie v inej spoločnosti
Žaloba zo strany...........(hrozba súdneho procesu)
UJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožiteľnosť

EUR

EUR

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných
výkazoch
Uzatvorená zmluva o úvere(peniaze ešte neboli poskytnuté)
Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu
Pripravované generálne opravy
Pripravované investície
Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti
(2)

(3)

Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého
do
úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne
Účet
EUR

žiadne
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Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo
výkaze ziskov a strát.
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného
majetku
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv
c) dôvody pre zmenu výšky opravných položiek
d) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,
e) prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,
f) zmeny významných položiek dlhodobého finančného
majetku,
g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
i) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej
formy účtovnej jednotky,
j) mimoriadne udalosti - živelná pohroma
k) získanie alebo odobratie licencií , iných povolení.
Do momentu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti na základe ktorých by bolo
potrebné upraviť zostavenú účtovnú závierku.
Ostatné informácie
Zoznam uskutočnených obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok
so spriaznenými osobami:
Účtovná jednotka takýto druh obchodu neeviduje. Všetky uskutočnené obchody sú uzatvorené so
spriaznenými osobami sú na základe obvyklých obchodných podmienok
Tabuľka č. 1 Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (okrem
transakcií s materskou spoločnosťou ) založené na dodržaní obvyklých obchodných podmienok
Hodnotové vyjadrenie obchodu

Nákup služieb

Spriaznená osoba

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

c

d
1 176

1 104

Nákladové úroky

33 800

32 979

Výnosové úroky

75 468

55 885
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Tabuľka č.2 – Pohľadávky voči ostatným spriazneným osobám

Pohľadávky

Druh
pohľadávky

a

b

Poskytnuté pôžičky (istina)

krátkodobé

Poskytnuté pôžičky (istina)
Pohľadávky v obstarávacej
cene

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Výška
Bezprostredne
opravnej Bežné účtovné
predchádzajúce
položky
obdobie
účtovné obdobie
c

d

0

867 001

610 961

dlhodobé

0

344 616

0

dlhodobé

0

278 091

3

Tabuľka č.3 – Záväzky voči ostatným spriazneným osobám
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Záväzky

Druh
záväzku

a

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

d

Prijaté pôžičky (istina)

krátkodobé

1 438 497

557 324

Obchodné záväzky

krátkodobé

1 665 888

2 032 606

Spoločnosti nebolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a ani nespĺňa podmienky § 23d
ods. 6 ZoU.
Použité skratky:
ÚJ - účtovná jednotka
BO - bežné účtovné obdobie
PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ÚO - účtovné obdobie
X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku
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