VÝROČNÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ KONSOLIDAČNEJ, A. S.
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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
Vážený akcionár, Vážené dámy a páni,
prihováram sa Vám po prvý krát ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Rok 2012 bol nielen pre našu spoločnosť mimoriadne
náročný. Napriek tomu sme dosiahli výsledky, ktoré odzrkadľujú našu pripravenosť
zastávať dôležitú funkciu v zamýšľanej centralizácii správy pohľadávok štátu.
Predchádzajúci rok bol obdobím kontinuálnej práce pri správe pohľadávok. Zároveň
sa naša spoločnosť sústredila na dôrazné a efektívne vymáhanie pohľadávok
a prispôsobenie celej štruktúry a organizácie spoločnosti na veľké množstvo
postupovaných pohľadávok s nízkymi hodnotami. Charakter novo postupovaných
a prebraných pohľadávok, predovšetkým zo strany Ministerstva obrany SR,
Ministerstva vnútra SR - Krajských riaditeľstiev PZ v Nitre, v Banskej Bystrici
a v Košiciach, spoločnosti TIPOS, Sociálnej poisťovni, Finančnej správy SR a tiež
zdravotných poisťovní si vyžaduje zvýšené nároky na vnútorné kapacity, na
spoluprácu s jednotlivými súdmi pri exekúciách, konkurzných a reštrukturalizačných
konaniach, ale taktiež pri samotnej pravidelnej komunikácii s klientmi našimi
zamestnancami prostredníctvom call centra. Napriek tomuto faktu sa počet
zamestnancov zvýšil len nepatrne a v roku 2012 dosiahol priemerný evidenčný stav
140 osôb.
Centralizácia správy pohľadávok prináša mnohé racionálne výhody, z ktorých
spomeniem najmä - zlepšenie akcieschopnosti veriteľa v oveľa kratšom čase,
skrátenie doby vymoženia, využitie efektu silnej veriteľskej pozície, zabezpečenie
maximálnej možnej ochrany práv veriteľa zastupujúceho štát, dosiahnutie vyššieho
pomerného uspokojenia z dlžníkovho majetku, predpokladaná úspora nákladov
spojených so správou a vymáhaním.
Chcem zdôrazniť, že sme v uplynulom roku nadviazali na všetky pozitívne kroky
realizované našou spoločnosťou, zároveň sme sa sústredili a zvýšili úsilie
o napĺňanie zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, konkrétne na zvýšené preberanie pohľadávok do nášho portfólia z celého
verejného sektora.
Štát, najmä v čase krízy, musí veľmi zodpovedne nakladať so svojím majetkom,
ktorým sú i jeho pohľadávky. Objem pohľadávok verejného sektora a náklady na ich
správu a vymáhanie vynakladané každou inštitúciou z okruhu verejného sektora
osobitne, predstavuje neefektívne zaťaženie pre oblasť verejných financií.
Problematika vymáhania pohľadávok si vyžaduje profesionálny a odborný prístup
zo strany veriteľa úzko špecializovaného na riešenie úloh súvisiacich s ich
vymáhaním.
Uvedené kroky sa prejavili v uplynulom roku v pozitívnom výsledku hospodárenia
z obchodnej činnosti, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2012 predstavuje
zisk 1 344 tisíc €.
K 31.12.2012 naša spoločnosť spravuje vo svojom portfóliu 423 397 pohľadávok voči
167 348 dlžníkom v nominálnej hodnote 2 386 008 180,20 €.
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Ciele stanovené na rok 2012 sme nielen splnili, ale výrazne prekročili. Chcem
osobitne poďakovať mojim kolegom, partnerom a rád by som vyzdvihol vynikajúcu
spoluprácu s akcionárom MF SR. Dosiahnutý výsledok je pre mňa a pre mojich
kolegov tiež záväzkom aj v roku 2013. Uvedomujúc si zložitosť situácie konsolidácie
štátneho rozpočtu na najbližšie roky, v nadväznosti na neistý vývoj hospodárstva
v SR a v EÚ, je našou povinnosťou v budúcnosti ešte zvýšiť úsilie o maximalizáciu
dosahovaného výnosu pri udržaní nízkych prevádzkových nákladov.

Ing. Michal Pôbiš, MBA
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,
predstavovalo 1 660 000 €.

a.s.

k

31.12.2012

2. Charakteristika činnosti spoločnosti v roku 2012
V roku 2012 Slovenská konsolidačná, a.s. uzatvorila celkom 10 zmlúv o postúpení
pohľadávok s inštitúciami verejnej správy, a to s Ministerstvom obrany SR,
s Ministerstvom vnútra SR - Krajskými riaditeľstvami PZ v Nitre, v Banskej Bystrici
a v Košiciach, so spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, so Sociálnou
poisťovňou a s Finančnou správou SR. Na základe týchto zmlúv Slovenská
konsolidačná, a.s. nadobudla 25 326 pohľadávok voči 10 653 dlžníkom v nominálnej
hodnote 155 161 658 €.
V mesiaci január Slovenská konsolidačná, a.s. uzatvorila zmluvu o postúpení
pohľadávok s Ministerstvom obrany SR, na základe ktorej nadobudla
670 pohľadávok voči 515 dlžníkom v nominálnej hodnote 1 934 900 €.
Počas mesiacov február – december bolo uzatvorených 5 zmlúv o postúpení
pohľadávok s rezortom Ministerstva vnútra SR, a to 2 zmluvy o postúpení 3 150
pohľadávok voči 2 291 dlžníkom v nominálnej hodnote 102 205 € s Krajským
riaditeľstvom PZ v Nitre, 1 zmluva o postúpení 58 pohľadávok štátu voči 56 dlžníkom
v nominálnej hodnote 91 677 € s Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici
a 2 zmluvy o postúpení 11 526 pohľadávok voči 6 254 dlžníkom v nominálnej
hodnote 232 713 € s Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach.
V marci Slovenská konsolidačná, a.s. uzatvorila so spoločnosťou TIPOS zmluvu
o postúpení pohľadávok, ktoré vznikli z mandátnych vzťahov, na základe ktorej bolo
do SK, a.s. postúpených 127 pohľadávok voči 127 dlžníkom v nominálnej
hodnote 437 122 €.
Zmluva o postúpení pohľadávok medzi Slovenskou konsolidačnou, a.s. a Sociálnou
poisťovňou bola uzatvorená v mesiaci september. Na základe tejto zmluvy Sociálna
poisťovňa postúpila SK, a.s. celkom 771 pohľadávok voči 764 dlžníkom v konkurze
a v likvidácii v nominálnej hodnote 33 956 501 €.
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V priebehu mesiaca december boli uzatvorené 2 zmluvy o postúpení pohľadávok
s Finančnou správou SR, z toho 1 zmluva o postúpení 4 088 pohľadávok
voči 382 dlžníkom v konkurze a v likvidácii v nominálnej hodnote 26 173 880 €
a 1 zmluva o postúpení 4 936 pohľadávok voči 264 dlžníkom v nominálnej
hodnote 92 232 660 €.
Okrem zmlúv, ktoré Slovenská konsolidačná, a.s. uzatvorila s uvedenými inštitúciami
verejnej správy, bolo počas mesiacov február – október uzatvorených aj 6 zmlúv
o postúpení pohľadávok so zdravotnými poisťovňami, a to so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou, a.s., s Dôverou zdravotnou poisťovňou, a.s. a Union
zdravotnou poisťovňou, a.s. Predmetom týchto zmlúv bolo postúpenie 344 080
pohľadávok na poistnom, ktoré mali zdravotné poisťovne voči 153 685 dlžníkom
v nominálnej hodnote 210 779 962 €. K zmluvám o postúpení pohľadávok
sa na základe podnetu jednej zo zmluvných strán uzatvorili dodatky, ktorými
sa aktualizovali údaje o postúpených pohľadávkach.
Slovenská konsolidačná, a.s. začiatkom roka pristúpila k mimosúdnemu vymáhaniu
pohľadávok voči fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska v mene a na účet SK, a.s.,
prostredníctvom mandatára Anthony Seddon Solicitors, Londýn, Veľká Británia,
z dôvodu, že inštitucionálne vymáhanie správnych pohľadávok v Spojenom
kráľovstve nie je možné. Nútený výkon cudzieho správneho rozhodnutia v Spojenom
kráľovstve prichádza do úvahy len v prípade, ak takýto výkon vyplýva
z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Spojené kráľovstvo viazané. Ak takýto
medzinárodnoprávny záväzok neexistuje, toto rozhodnutie na území Spojeného
kráľovstva nemožno vykonať.
SK, a.s. okrem správy a vymáhania pohľadávok z vlastného portfólia zabezpečuje
aj vymáhanie pohľadávok, ktoré boli v roku 2003 postúpené Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke, a.s. na základe zmlúv o postúpení pohľadávok. Z postúpených
pohľadávok bola ku dňu 31.12.2012 vymožená čiastka 700 511,18 €, o ktorú
sa zároveň zvýšila odplata za postúpené pohľadávky.
SK, a.s. zastrešuje proces riešenia neúčinne
zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.(VšZP).

postúpených

pohľadávok

Ku dňu 28.2.2013 bolo identifikovaných 644 neúčinne postúpených pohľadávok
v objeme 506 291 €. Doposiaľ bola SK, a.s. vrátená odplata za neúčinne postúpené
pohľadávky v sume 44 368,20 €. Proces preverovania účinkov postúpenia neustále
pokračuje a v rámci práce s pohľadávkami sú získavané nové informácie o ich stave,
či už od konajúcich exekútorov, dlžníkov, notárov ako súdnych komisárov alebo
samotnej VŠZP.
SK, a.s. ako verejný obstarávateľ realizovala v roku 2012 obstaranie niekoľkých
zákaziek nevyhnutných pre chod a fungovanie spoločnosti. Začiatkom roku bola
podpísaná zmluva s víťazom verejnej súťaže - podlimitnej zákazky na mandátnu
správu pre mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Spojenom kráľovstve Veľkej
Británie a Írska. Následne boli realizované prieskumy trhu za účelom obstarania
zákazky s nízkou hodnotou – výber znaleckej organizácie na ohodnotenie
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pohľadávok, zabezpečenie preventívnych prehliadok, zabezpečenie školenia ISO
90001:2008, výber dodávateľa internetového pripojenia, výber odborne spôsobilej
osoby pre verejné obstarávanie. Na konci roku 2012 bol formou verejnej súťaže ako
podprahová zákazka vybraný dodávateľ zemného plynu.
S účinnosťou od dňa 6.9.2012 bol vytvorený nový odbor- odbor stratégie. Vedenie
spoločnosti tým jasne dalo najavo, že prvoradou úlohou spoločnosti musí byť jej
významná participácia na vymáhaní pohľadávok celého verejného sektora. Jeho
hlavnou činnosťou je najmä príprava a spracúvanie strategických návrhov riešení
zásadných problémov vyplývajúcich z postavenia a činnosti spoločnosti, príprava
rokovaní s ústrednými orgánmi štátnej správy a so subjektmi verejnej správy
s cieľom zvýšiť portfólio pohľadávok, skvalitnenie ich vymáhania a tým získa čo
najvyšší výnos tak, aby spoločnosť plnila základný cieľ: prispieť čo najvyššou
čiastkou do štátneho rozpočtu vo forme dividend. Experti tohto odboru taktiež úzko
spolupracujú s tímom Ministerstva financií SR na Koncepcii centrálneho vymáhania
pohľadávok štátu .

3. Výsledky hospodárenia v roku 2012
V súlade s podnikateľským plánom na rok 2012, ktorý bol schválený rozhodnutím
Ministerstva financií SR pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. dňa 6.3.2012 bol primárnym cieľom spoločnosti v roku
2012 sústrediť svoju činnosť na efektívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok,
ktoré SK, a.s. nadobudla v predošlých rokoch do svojho majetku. Spoločnosť sa
kontinuálne koncentrovala aj na prevzatie ďalších skupín pohľadávok do svojho
portfólia predovšetkým zo zdravotných poisťovní, ako aj ďalších pohľadávok z
inštitúcií verejného sektora.
Efektívnym spravovaním pohľadávok mala spoločnosť dosiahnuť kladný výsledok
hospodárenia z obchodnej činnosti, t.j. z realizácie pohľadávok ovplyvnenej
adekvátnymi prevádzkovými nákladmi a výnosmi. V rámci peňažných tokov, mala
SK, a.s. vytýčený cieľ dosiahnuť taký čistý príjem, ktorý jej zabezpečí finančné krytie
personálnych a ostatných vlastných prevádzkových výdavkov, ktoré sú nevyhnutné
na fungovanie spoločnosti.
Rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a.s. má za následok, že každej skupine
pohľadávok je venovaná individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj
legislatívnu úpravu umožňujúcu ich spravovanie. Tejto skutočnosti bol podriadený aj
podnikateľský plán uvažujúci s realizáciou pohľadávok s tým cieľom, aby SK, a.s.
dosiahla požadované výnosy z obchodnej činnosti.
Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia je možné konštatovať, že
vytýčené zámery SK, a.s. sa podarilo naplniť. V čerpaní prevádzkových nákladov
bola dosiahnutá úspora a zároveň celkové príjmy spoločnosti boli prekročené.
Portfólio pohľadávok v aktívach bilancie síce celkovo pokleslo k 31.12.2012
o 1 733 tis. € a to predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok, ako aj odpisu
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nedobytných pohľadávok do strát, avšak v priebehu roku spoločnosť nadobudla
významný objem pohľadávok zo zdravotných poisťovní.
Celkové cash príjmy spoločnosti dosiahli 16 479 tis. €, pričom dominantnú časť
príjmov tvorili príjmy z realizácie a vymáhania pohľadávok (16 128 tis. €). Výdavky
predstavovali 53 004 tis. €.

3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky výsledok
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali vysporiadania a vymáhania pohľadávok.
Celkové zinkasované prostriedky z realizácie pohľadávok (bez vrátených poplatkov
a úhrad trov súdnych konaní) dosiahli k 31.12.2012 sumu 16 128 tis. €
v nasledovnom členení:
- príjmy z postúpenia pohľadávok 731 tis. €,
- príjmy z daňových pohľadávok 3 769 tis. €,
- príjmy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a.s. 832 tis. €,
- príjmy z colných pohľadávok 497 tis. €,
- príjmy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 4 791 tis. €,
- príjmy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 408 tis. €,
- príjmy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 1 494 tis. €,
- príjmy z ostatných pohľadávok 3 606 tis. €.

príjmy z
postúpených
pohľadávok
príjmy z daňových
pohľadávok

príjmy z ostatných
pohľadávok

príjmy od dlžníkov
zo spoločnosti
Veriteľ, a.s.

príjmy z
pohľadávok zo
zdravotných
poisťovní
príjmy z
pohľadávok
prevzatých z
policajného zboru

príjmy z colných
pohľadávok

príjmy z
pohľadávok zo
Sociálnej
poisťovne

Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31.12.2012 bol zisk vo výške 1 344 tis. €.
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Výnosy celkom

15 733 tis. €

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti

15 422 tis. €
311 tis. €

Náklady celkom
Náklady z hospodárskej činnosti

14 363 tis. €
14 358 tis. €
10 337 tis. €
169 tis. €
- 2 600 tis. €
6 452 tis. €

v tom: tvorba opravných položiek k pohľadávkam
náklady na vymáhanie pohľadávok
rozpustenie rezerv
ostatné všeobecné prevádzkové náklady

Náklady z finančnej činnosti

5 tis. €

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(pred zdanením)
Daň z príjmov z bežnej činnosti

1 064 tis. €
306 tis. €
1 370 tis. €

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(po zdanení)

1 344 tis. €

Výsledok hospodárenia z mimor. činnosti

0 tis. €

26 tis. €

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

1 344 tis. €
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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 588 880 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými
položkami v objeme 530 780 tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku
58 100 tis. €.
SK, a. s. spravovala k 31.12.2012 portfólio pohľadávok v celkovej brutto bilančnej
hodnote 163 545 tis. €.
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme
388 398 tis. € je ovplyvnená predovšetkým prevzatým záporným vlastným imaním
KBB, š. p. ú. Opravná položka k tomuto nadobudnutému majetku je na 99,9%
zúčtovaná.
Zostatková netto
hodnota k 31.12.2012 Štruktúra majetku (%)
(tis. €)
Dlhodobý hmotný majetok
1 266,5
2,18%
Dlhodobý nehmotný majetok
17,2
0,03%
Pohľadávky
19 878,7
34,21%
Finančné účty
36 922,1
63,55%
Časové rozlíšenie
15,2
0,03%
Druh majetku

MAJETOK SPOLU

58 099,7

100%

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2012 objem 20 428 tis. €. Celkový objem
záväzkov a rezerv dosiahol ku koncu roka 2012 hodnotu 37 672 tis. €, pričom
pozostával z rezerv na prebiehajúce a potenciálne súdne spory a z krátkodobých,
resp. dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z obchodnej činnosti.
Zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
z toho: základné imanie
fondy
VH minulých rokov
VH účtovného obdobia

Záväzky
z toho: rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

Objem k 31.12.2012
Štruktúra zdrojov (%)
(tis. €)
20 427,5
35,16%
1 660,0
17 148,1
275,9
1 343,5
37 671,7
64,84%
36 599,0
243,3
829,4
0,5
0,0%

VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU

58 099,7
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100%

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku
-36 525 tis. €. Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
v roku 2012 poklesol z 73 447 tis. € na 36 922 tis. €.
Primárnou čiastkou (97,9%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie
pohľadávok, pričom tento sa na celkovej hodnote podieľal objemom 16 128 tis. €.
Ostatné príjmy tvorené z výnosových úrokov z vkladov v bankách, prenájmu
kancelárií, vrátených súdnych poplatkov a preddavkov dosiahli spolu 351 tis. €.
Celkové výdavky spoločnosti za rok 2012 predstavovali 53 004 tis. €, pričom
najväčšou výdavkovú položku tvorila odplata za postúpené pohľadávky zo
zdravotných poisťovní (30 930 tis. €). Ďalšou nemenej významnou položkou bolo
vyplatenie dividend akcionárovi v objeme 14 842 tis. €. Na základe dohody
o urovnaní bola v roku 2012 uhradená čiastka 841 tis. €. Táto sa týkala sporných
nárokov vyplývajúcich zo zmlúv o kúpe akcií VÚB jej terajším akcionárom Intesou
holding.
Ostatné prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali 6 391 tis. €. Tvorili ich
personálne a ostatné prevádzkové náklady. SK, a.s. však dosiahla v priebehu roku
2012 také príjmy, ktoré zabezpečili finančné krytie uvedených nákladov.
Objem v tis. € k 31.12.2012

Cash-flow
Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2012

73 447

Príjmy
Príjem z realizácie pohľadávok
Príjem z výnosových bankových úrokov
Príjem iný (prenájom, vrátené súdne
poplatky)
Spolu

16 128
141
210

Výdavky
Personálne výdavky
Ostatné prevádzkové výdavky
Obstaranie majetku
Iné výdavky (dohoda o urovnaní)
Dividendy
Odplata za post. pohľadávky
Spolu

16 479

5 084
1 239
68
841
14 842
30 930
53 004

Čisté peňažné toky
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012
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-36 525
36 922

Akcionár spoločnosti (MF SR) schválil v podnikateľskom pláne dosiahnuť v roku 2012
zisk. Tento zámer sa splnil a na rokovanie valného zhromaždenia je pripravený návrh
na rozdelenie zisku, ktorý uvažuje s výplatou dividend akcionárovi vo výške
1 175 tis. €. Zároveň suma 168 tis. € je určená na ďalšie rozdelenie podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia. O skutočnom rozdelení zisku rozhodne akcionár
na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený predmetný výsledok
hospodárenia dosiahnutý za rok 2012.

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere
SK, a.s. vlastní majetkové účasti (listinné akcie v počte 32 000 ks v menovitej
hodnote jednej akcie 33,2 €, t.j. v celkovej hodnote 1 062 400 €) spoločnosti
Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a.s. v konkurze. Spoločnosť je v konkurze
na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. Správca konkurznej podstaty
podal dňa 9.10.2012 návrh na zrušenie konkurzu. O zrušení konkurzu nebolo
do 31.12.2012 rozhodnuté.

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
V tomto období nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej
závierky.

4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s.
Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo
v roku 2012 realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným
útvarom pre výkon vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru. Jeho činnosť bola
v hodnotenom období riadená plánom kontrolnej činnosti schváleným dozornou
radou, pokynmi predsedu dozornej rady, predstavenstva a generálneho riaditeľa.
Zameranie vnútornej kontroly bolo orientované na rozhodujúce oblasti činnosti
SK, a.s. v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy.
V oblasti správy a vymáhania pohľadávok bol vykonaný audit postupu
pri nadobudnutí pohľadávok od subjektov verejnej správy v období rokov 2010
až 2012, v rámci ktorého bolo overené uzatvorenie príslušných zmluvných
dokumentov, plnenie dohodnutých podmienok a vyhodnotené prevzaté portfólio
pohľadávok podľa ich právneho stavu a pôvodu, uplatnených postupov vo vymáhaní
a dosiahnutých príjmov. Súčasťou auditu bola aj kontrola zabezpečenia prevzatých
pohľadávok pred premlčaním, resp. preklúziou a plnenie povinností vyplývajúcich
pre SK, a.s. zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalším auditom
bol preverený stav vymáhania pohľadávok v exekučných konaniach z hľadiska ich
vecného
a časového
priebehu,
vyhodnotená
bola
tiež
spolupráca
so súdnymi exekútormi a postup pri ukončení vybraných exekúcií.
Správnosť postupov pri odpisovaní pohľadávok voči dlžníkom SK, a.s. bola
preverená tematickou kontrolou zameranou na uskutočňovanie daňovo uznaných

10

a daňovo neuznaných odpisov a vedenie podsúvahovej evidencie odpísaných
pohľadávok. Dodržiavanie vnútorných predpisov pri realizácii individuálnych
nedaňových odpisov pohľadávok bolo monitorované procesnou kontrolou
vykonávanou pred ich schválením kompetentným orgánom spoločnosti.
Na úseku obchodnej činnosti boli v rámci realizácie postúpenia pohľadávok
z portfólia spoločnosti tretím subjektom (víťazom verejného výberového konania
o najvhodnejšie ponuky na odplatné postúpenie pohľadávok SK, a.s.- projekt VVK
2011) overené uzatvorené zmluvné dokumenty v nadväznosti na vyhlásené
podmienky a výsledok súťaže vrátane kontroly splnenia dohodnutých povinností
zmluvnými stranami.
SK, a.s. je od 1.4.2011 verejným obstarávateľom podľa ust. § 6 ods. 1 písm. f)
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V rámci piatich tematických kontrol boli preverené postupy z hľadiska
dodržiavania ustanovení predmetného zákona. Kontrole bolo podrobené zadávanie
zákaziek zmluvným subjektom týkajúcich sa vymáhania pohľadávok a zabezpečenia
prevádzky spoločnosti. Ďalšie kontroly boli zamerané na priebeh verejných obstaraní
- dvoch podlimitných zákaziek na mandátnu správu pre mimosúdne vymáhanie
pohľadávok a na vytvorenie virtuálnej serverovej infraštruktúry a záložného
pracoviska, podprahovej zákazky na dodávky zemného plynu a zákaziek s nízkou
hodnotou týkajúcich sa informačno - komunikačných technológií.
S cieľom vyhodnotenia plnenia úloh uložených SK, a.s. Ministerstvom financií SR
v súvislosti s uznesením vlády SR č. 460 zo dňa 6.7.2011 na zvýšenie
transparentnosti pri nákupe a využívaní informačno - komunikačných technológií
vo verejnom sektore boli overené príslušné zmluvné dokumenty uzavreté v tejto
oblasti. Na základe listu podpredsedu vlády a ministra financií SR zo dňa 19.4.2012
bola zabezpečená kontrola právnej, vecnej a finančnej stránky zmlúv na dodanie
tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb uzatvorených v čase
od 19.10.2011 do 4.4.2012.
Výsledné materiály o vykonaných kontrolách boli predložené predstavenstvu
a dozornej rade. Odporučenia preverujúcich a prijaté opatrenia z vykonaných kontrol
mali za cieľ najmä skvalitniť systém činnosti v preverovaných oblastiach, dopracovať
pracovné postupy a spresniť povinnosti zamestnancov upravené vo vnútorných
predpisoch.
Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, prerokovala výsledné
materiály z vykonaných kontrol, pričom navrhnuté opatrenia smerujúce k zlepšeniu
činnosti preverovaných úsekov potvrdila.
V rámci kontroly podnikateľskej činnosti a finančného hospodárenia spoločnosti
dozorná rada prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť
podnikateľský plán na rok 2012 a pravidelne hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím
valného zhromaždenia dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú
závierku k 31.12.2011, návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 a posúdila Výročnú
správu SK, a.s.za rok 2011. Prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu
schváliť návrh audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012.
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Dozorná rada tiež prerokovala Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov SK, a.s. na roky
2013 – 2015 ako súčasť rozpočtu verejnej správy. V pravidelných intervaloch
sa zaoberala podrobnou informáciou predstavenstva o výsledkoch vo vymáhaní
a stave pohľadávok v portfóliu spoločnosti a informáciou o súdnych sporoch
nesúvisiacich s vymáhaním pohľadávok. Informovaná bola tiež o zámere postúpiť
pohľadávky zdravotných poisťovní do SK, a.s. a ich predpokladanom vplyve
na hospodárenie spoločnosti.
V oblasti pôsobnosti týkajúcej sa pravidiel obchodnej činnosti SK, a. s., ako aj
právomoci posúdenia významných finančných a iných obchodných transakcií
dozorná rada v zmysle Kompetenčného poriadku v mesiaci január 2012 schválila
odplatné postúpenie pohľadávok SK, a.s. voči ôsmim dlžníkom v rámci verejného
výberového konania VVK 2011. Na základe odporučenia predstavenstva dozorná
rada na zasadnutiach konaných v mesiacoch marec a apríl 2012 rozhodla
o ukončení dlhotrvajúcich súdnych sporov voči trom dlžníkom uzavretím
mimosúdnych dohôd vo forme urovnania. Na zasadnutí v októbri 2012
bola v záujme udržania existencie dlžníka (strojárskeho podniku) schválená zmena
dohody o postupnom splácaní pohľadávky vymáhanej v exekúcií predĺžením lehoty
jej splatenia v mesačných splátkach.
Dozorná rada prerokovala a schválila dodatky k trom vnútorným predpisom.
Dodatkom k Smernici č. 97 - Pracovné postupy pri správe a vymáhaní pohľadávok
bol upravený postup podávania návrhov na vykonanie exekúcie pri pohľadávkach
retailového charakteru. Dodatkom k Smernici č. 94 - Odplatné postúpenie
pohľadávok v SK, a. s., boli precizované zásady zmluvného zabezpečenia
postúpenia pohľadávok týkajúce sa jej prílohy č. 1. Dodatkom k Smernici č. 111
o verejnom obstarávaní dodávok tovarov, služieb a prác v podmienkach SK, a.s. boli
doplnené ustanovenia súvisiace s prijatím pravidiel obstarávania zákaziek s nízkou
hodnotou.

5. Zloženie orgánov spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Jediným akcionárom
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Predstavenstvo Slovenskej konsolidačnej, a.s. malo v roku 2012 nasledovné
zloženie:




predseda – JUDr. Pavol Sabol do 25.4.2012
Ing. Michal Pôbiš, MBA od 3.9.2012
podpredseda - JUDr. Peter Miššík do 3.9.2012
Ing. Roman Balko od 3.9.2012
člen - JUDr. Tomáš Vranovič do 3.9.2012
JUDr. Martin Lipovský od 3.9.2012

Členovia dozornej rady:




Ing. Mário Schwab – predseda do 25.4.2012
Ing. Peter Pellegrini – predseda od 25.4.2012
Jozef Rajtár do 17.7.2012
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Mgr. Branislav Borovský do 3.9.2012
Ing. Zoltán Marczell do 3.9.2012
Mgr. Pavol Gregorčok od 3.9.2012
Ing. Radko Kuruc, PhD. od 12.9.2012
Ing. Dušan Argaláš od 12.9.2012
Ing. Beata Fanová – členka dozornej rady za zamestnancov – do 7.6.2012
Ing. Lubomír Dostálek - člen dozornej rady za zamestnancov

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

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

6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie v predstavenstve
a v dozornej rade
Členom predstavenstva, vrátane predsedu predstavenstva, boli vyplatené v roku
2012 odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 196 853, 58 €.
Predseda a členovia dozornej rady, na ktorých sa vzťahuje zákon o štátnej službe,
nepoberali odmenu počas celého roka 2012.
Členom dozornej rady, na ktorých sa nevzťahuje zákon o štátnej službe, boli za rok
2012 vyplatené odmeny, vrátane podielu na zisku v celkovej výške 41 146,93 €.

7. Informácie o predpokladanom vývoji činnosti SK, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s. bude v roku 2013 pokračovať v nastúpenom trende.
Strategickým cieľom spoločnosti zostáva efektívna správa a vymáhanie pohľadávok
verejného sektora.
Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 vláda vytvorí
podmienky na zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich jednotného
a centrálneho vymáhania.
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V roku 2013 chceme udržať štandard kladného výsledku hospodárenia z obchodnej
činnosti a tiež primeraný čistý príjem, zabezpečujúci finančné krytie výdavkov
na chod spoločnosti.

Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a.s.za rok 2012 sú:
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012
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