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DIČ:      21 20 66 38 42 

IČ DPH: SK2120663842  
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Dátum vzniku:     10.1.2018 

Základné imanie:    250 000 eur 

Číslo telefónu:     02/210 099 85 

www stránka:            www.finax.eu 

e-mail:         info@finax.eu 

 

Obchodný register: 

Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 6713/B 

 

Oficiálne členstvá: 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi  
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1 PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 
 
Finax má za sebou veľmi úspešný tretí rok svojej existencie. Keď sa ohliadnem za minulým rokom, až 

sa mi nechce veriť, čo sme všetko za ten rok stihli a dokázali. Je to veľký posun vpred takmer vo 

všetkých stránkach nášho podnikania. 

 

Rok 2020 nebol pre nikoho jednoduchý. Svet zachvátila bezprecedentná pandémia, ktorá všetkých 

prinútila zmeniť zaužívaný spôsob života a viedla k najprudšej recesii v modernej histórii. Gro roka tím 

Finaxu odpracoval z domu. Ani tieto skutočnosti však nezabránili prekonaniu stanovených cieľov, 

silnému rastu a vynikajúcim pracovným výkonom. 

 

Za tento posun vďačím predovšetkým skvelému tímu ľudí, ktorý pracuje vo Finaxe a dennodenne 

vynakladá svoje maximálne úsilie, aby sme vám, našim klientom, priniesli krajší zážitok a hlavne lepší 

výsledok z investovania. 

 

Cítim, že spolu dávame do tohto projektu svoje srdce, entuziazmus a veľa životnej energie.  Preto by 

som chcel využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval svojmu tímu. Ste skvelí, ďakujem.  

 

Vám, naším klientom, sa chcem s veľkým rešpektom poďakovať za vašu dôveru, za nespočetné 

množstvo pozitívnej spätnej väzby, ktorú sme cez rok dostali a ktorá nás hnala ďalej. Je to pre nás 

záväzok a verím, že aj v roku 2021, ktorý máme pred sebou, vám budeme pri vašich investíciách 

maximálne nápomocní. 

 
 

 

 

 

Mgr. Juraj Hrbatý, CFA 

predseda predstavenstva 

Finax, o.c.p., a.s. 

 
 
 
 
 
 

  



VÝROČNÁ  
SPRÁVA 

 6

2020 

 
2 ORGÁNY SPOLOČNOSTI A RIADENIE 
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Juraj Hrbatý 
predseda predstavenstva 

Radoslav Kasík 
člen predstavenstva 

Založil Finax po rokoch strávených 
prácou vo finančnom sektore.  

Je členom výkonného výboru Asociácie 
obchodníkov s cennými papiermi. 
Je hlavným stratégom spoločnosti. 

 

Má diplom z finančného manažmentu 
podnikových financií Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. 9 rokov pôsobil v 
Across Wealth Mangement, ako portfólio 

manažér. Je investičným stratégom.  

Martin Kolesár 
 

Iveta Žitná 
 

Zoltán Csiba 
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3 PREDMET PODNIKANIA 
 
Spoločnosť Finax, o.c.p., a.s. (ďalej len „ Spoločnosť “) bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou 

do notárskej zápisnice N 752/2017, Nz 18726/2017, NCRis 19117/2017 zo dňa 1. júna 2017 a N 

1758/2017, Nz 50436/2017, NCRis 51231/2017 zo dňa 4.decembra 2017. 

 

Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 10. januára 2018 (Obchodný 

register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 6713/B).  

 

Spoločnosť je oprávnená na poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb na základe udelenia 

licencie od Národnej banky Slovenska zo dňa 5.12.2017. Písomným oznámením zo dňa  7.2.2018 bolo 

Spoločnosti povolené začatie vykonávania činnosti uvedených v povolení na poskytovanie investičných 

služieb. 

  

Predmet činnosti zapísaný do Obchodného registra Slovenskej republiky je v zmysle zákona č. 

566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej ZOCP). Na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 5.4.2018, 

notárskou zápisnicou N 479/2018, Nz 10555/2018 a NCRis 10770/2018, bol zosúladený a odsúhlasený  

predmet činnosti v súvislosti s novou definíciou finančných nástrojov s novým znením zákona č. 

566/2001 ZOCP. 

 

Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo 

vzťahu k finančným nástrojom: 

a) prevoditeľné cenné papiere, 

b) nástroje peňažného trhu, 

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, 

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, 

úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných 

indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia 

vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných 

strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 

ukončenie zmluvy, 

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať 

doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom 

systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných 

energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a 

ktoré sa musia vyrovnať doručením,  

g) g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 

vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú 

charakter iných derivátových finančných nástrojov, 

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 

i) finančné rozdielové zmluvy, 

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa 
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musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie 

zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 

neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 

a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme.    

 

Vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,  

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, 

úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných 

indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia 

vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných 

strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 

ukončenie zmluvy,  

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať 

doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom 

systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných 

energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a 

ktoré sa musia vyrovnať doručením,  

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 

vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú 

charakter iných derivátových finančných nástrojov,  

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,  

i) finančné rozdielové zmluvy,  

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa 

musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie 

zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 

neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 

a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme.   

 

Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,  

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, 

úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných 

indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia 

vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných 
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strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 

ukončenie zmluvy,  

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať 

doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom 

systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných 

energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a 

ktoré sa musia vyrovnať doručením,  

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 

vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú 

charakter iných derivátových finančných nástrojov,  

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,  

i) finančné rozdielové zmluvy,  

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa 

musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie 

zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 

neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 

a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme.     

 

Investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,  

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, 

úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných 

indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia 

vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných 

strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 

ukončenie zmluvy,  

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať 

doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom 

systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných 

energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a 

ktoré sa musia vyrovnať doručením,  

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 

vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú 

charakter iných derivátových finančných nástrojov,  

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,  

i) finančné rozdielové zmluvy,  

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa 

musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie 
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zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 

neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 

a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme.   

 

Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.   

 

Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, 

najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  

c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,  

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, 

úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných 

indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,  

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia 

vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných 

strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok 

ukončenie zmluvy,  

f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať 

doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom 

systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných 

energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a 

ktoré sa musia vyrovnať doručením,  

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu 

vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú 

charakter iných derivátových finančných nástrojov, 

h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,  

i) finančné rozdielové zmluvy,  

j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, 

dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa 

musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán 

inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie 

zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, 

neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a 

obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme.     

 

Poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými 

finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu 

k finančným nástrojom:  

a) prevoditeľné cenné papiere,  

b) nástroje peňažného trhu,  
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c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.   

Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 

poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo 

kúpy podniku.     

 

Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb. 

    

Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania 

týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi. 

  

Činnosť samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia. 

  

Činnosť samostatného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia. 

   

Činnosť samostatného finančného agenta v sektore v sektore poistenia a zaistenia. 

  

Činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie 

a spotrebiteľských úverov.  

 

Držanie finančných nástrojov na vlastný účet v zmysle § 54 ods. 12 Zákona o cenných papieroch. 

 

Služba informovania o platobnom účte - na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 

29.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.11.2020, Národná banka Slovenska vydala rozhodnutie 

o registrácii poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte podľa ustanovenia § 79b ods. 1 

zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 492/2009“), a to na poskytovanie služby informovania 

o platobnom účte podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. h) Zákona 492/2009 (č. z. 100-000-257-420, k č. 

sp. NBS1-000-050-270). K 31.12.2020 túto službu Spoločnosť ešte neposkytla. 
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4  OBCHODNÉ AKTIVITY 

Kým rok 2019 sme označili za rok etablovania na finančnom trhu, rok 2020 sme v plánoch nazvali rokom 

expanzie. Našim primárnym cieľom bolo výrazne zvýšiť počet klientov a objem majetku pod správou a 

úspešne sa presadiť na zahraničných trhoch. 

V minulom roku sa nám podarilo dosiahnuť ciele pri všetkých kľúčových ukazovateľoch a naplnili sme 

aj väčšinu našich kvalitatívnych plánov. Nesmierne nás teší miera prekonania cieľov vzhľadom na 

náročnosť roka 2020 poznačeného pandémiou, ekonomickou recesiou, vyššou nezamestnanosťou a 

vysokou volatilitou trhov.  

Sme nesmierne radi, že sa nám vo Finaxe darí napĺňať našu víziu budovať biznis na dlhodobých a 

stabilných nohách. Chceli sme vytvoriť základný nástroj investovania Slovákov a Stredoeurópanov. Na 

základe doterajších výsledkov si dovolíme tvrdiť, že sa nám túto myšlienku darí napĺňať. 

Všetky základné ciele, ktoré sme si na rok 2020 stanovili na jeho začiatku, nájdete v blogu Zhodnotenie 

roka 2019 a plány Finaxu na rok 2020. 

Finax sa v roku 2020 dotiahol na najväčších hráčov 

Štyri steny „kamenných“ prevádzok bánk a ich meno sú pre mnohých Slovákov stále dostatočnou 

garanciou pre uloženie dlhoročných úspor. Žiaľ, viac ako 40 miliárd eur hotovosti na účtoch v bankách 

stráca dlhodobo vplyvom inflácie nemalú hodnotu. 

V čistých predajoch sa Finax v roku 2020 dotiahol medzi najväčších trhových hráčov ako správcovské 

spoločnosti Tatra Asset Managment alebo Eurizon, ktorá patrí do skupiny banky VÚB. 

 



VÝROČNÁ  
SPRÁVA 

 13 

2020 

Čisté predaje Finaxu boli v roku 2020 na úrovni 53,4 milióna eur a na prvú trojku nám chýbali len necelé 

3 milióny eur. Finax sa dotiahol na najväčších trhových lídrov s mizivým rozpočtom na marketing 

v porovnaní s bankami.  

Kvalitatívne výsledky 

 Úspešná kontrola Úradu na ochranu osobných údajov bez jedinej výčitky. 

 Spustenie mobilnej aplikácie Finax: Financie a investície. 

 Vytvorenie oddelenia Finax Elite pre privátnu klientelu. 

 Spustenie zamestnaneckého programu. 

 Vstup na chorvátsky trh. 

 Zvýšenie automatizácie backoffice procesov.  

 Dokončenie biometrického overenia pre iPhone. 

 Spustenie affiliate programu. 

 Nové relácie Finax radí, Mudrovačka a Finax rozhovory. 

 Príprava konceptu zvyšovania finančnej gramotnosti (www.financie.sk). 

Finax získal novú licenciu ako prvý subjekt na Slovensku 

V roku 2020 získal Finax od Národnej banky Slovenska ako prvý subjekt na Slovensku licenciu 

poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.  

V praxi to znamená, že Finax si môže po súhlase klienta vyžiadať od banky prehľad o jeho všetkých 

bankových transakciách. Banky sú povinné v zmysle platnej európskej smernice PSD2 tieto dáta 

poskytnúť.  
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5 SPRÁVA O FINANČNEJ SITUÁCII 

Riadna účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výročnej 

správy. Je zostavená na základe going concern (nepretržitého trvania Spoločnosti) v zmysle 

slovenských právnych predpisov.  

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky nášho akcionára a je zostavená v peňažnej 

jednotke euro. Spoločnosť pri vedení účtovníctva uplatňuje zásadu prezentácie verného a pravdivého 

zobrazenia všetkých skutočností a informácií, ktoré nastali v danom účtovnom období.  

Porovnávacia tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát  

Porovnávacie údaje pri položkách súvahy a výkazu ziskov a strát sme použili overené definitívne 

výsledky externým audítorom k 31.12.2019. Správu nezávislého audítora aj za účtovný rok 2020 nám 

opäť vykoná spoločnosť BDO Audit spol. s r.o., so sídlom Pribinova 10,  811 09  Bratislava.  

 Súvaha 

Aktíva 31.12.2020 31.12.2019 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 386 142 387 922 

Pohľadávky voči klientom 80 378 18 576 

Pohľadávky voči bankám 0 0 

Nehmotný majetok 187 093 101 299 

Hmotný majetok 0 0 

Daňové pohľadávky 0 0 

Ostatný majetok 16 574 4 289 

Aktíva spolu 670 187 512 086 

   

Pasíva 31.12.2020 31.12.2019 

Záväzky 80 707 39 044 

Ostatné záväzky 78 634 37 826 

Podriadené finančné záväzky 0 0 

Daňové záväzky 2 073 1 218 

Vlastné imanie 589 480 473 042 

Základné imanie 250 000 250 000 

Vlastné akcie 0 0 

Rezervné fondy 848 042 552 675 

Fondy tvorené zo zisku po zdanení 0 0 

Ostatné kapitálové fondy 0 0 

Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní (508 562) (329 633) 

Pasíva spolu 670 187 512 086 
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Výkaz ziskov a strát 

Položka 31.12.2020 31.12.2019 

Výnosy z odplát a provízií 469 315 134 001 

Náklady na odplaty a provízie 228 165 81 635 

Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných 
služieb, vedľajších služieb a investičných činností 

241 150 52 366 

Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a 
záväzkami ocenených cudzou menou 

(694) (111) 

Zisk alebo strata z obchodovania (694) (111) 

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 0 0 

Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu 
majetku 

0 0 

Ostatné prevádzkové výnosy 0 0 

Personálne náklady 329 139 171 564 

Odpisy 1 685 1 575 

Ostatné prevádzkové náklady 390 004 178 561 

Náklady na financovanie 28 190 30 188 

    z toho: náklady na platobnú licenciu 7 679 0 

Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením (508 562) (329 633) 

Daň z príjmov 0 0 

Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení (508 562) (329 633) 
 

Výnosy Spoločnosti pozostávajú v zmysle zákona o cenných papieroch z hlavnej investičnej služby, 

a to z poplatkov za riadenie portfólia klientov. 

Náklady prevažne tvoria personálne náklady a ostatné prevádzkové náklady, ktoré sú zložené najmä 

z reklamných služieb a úprav webových stránok,  IT služieb, spotreby materiálu a nákupu ostatných 

služieb potrebných na prevádzku Spoločnosti.  

V zmysle udelenia platobnej licencie Spoločnosť oddeľuje tieto náklady v účtovníctve samostatne pre 

korektnosť vykazovania údajov. Doplnili sme tabuľku „výkaz ziskov a strát“ o riadok s názvom: z toho: 

náklady na platobnú licenciu. 

Finax, o.c.p., a.s. zostavuje svoje tretiu účtovnú závierku od vzniku Spoločnosti, hospodársky výsledok 

k 31.12.2020 je strata bežného účtovného obdobia vo výške 508 562,31 eur. 

Dodatočné informácie 

Návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej hodnoty je -0,75884. 

Počet zamestnancov Spoločnosti k dátumu 31.12.2020 je celkom 25, skrátený pracovný čas 6, z toho 

vedúci zamestnanci 2. Spoločnosť aj v tomto roku svojho podnikania predstavuje stabilného 

zamestnávateľa, ktorý poskytuje pracovné príležitosti zamestnancom a neustále sa rozširuje. Činnosť 

Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

Spoločnosť Finax, o.c.p., a.s. ku koncu hospodárskeho roka 2020 nečerpala žiadny bankový úver. 
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Spoločnosť Finax, o.c.p., a.s. neposkytla  žiadne úvery, nečerpala žiadne subvencie z verejných 

zdrojov, neobstarala žiadne vlastné akcie, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky a nemá 

zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.  

Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných a nesplatených cenných papierov a 
opis práv s nimi spojených. 

Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 250 000 eur. Valné zhromaždenie zo dňa 23.8.2019 

rozhodlo o zvýšení základného imania upísaním nových akcií Spoločnosti o 125 000 ks v menovitej 

hodnote 1 eur za kus. Rozloženie akcionárov k 31.12.2020: Juraj Hrbatý, 50% podielu na základnom 

imaní, GROWWS SICAV, a.s., 40,1% a Barreson Holdings Limited s 9,9%. 

ISIN: SK1110020072 

Menovitá hodnota: 1 eur/akcia  

Počet: 250.000 ks   

Druh: akcia kmeňová 

Forma: na meno 

Podoba: zaknihovaný CP 

Opis práv:  právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku, právo 

požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia a zasadnutia dozornej rady, právo 

nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady. 

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom 

vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie. 

Hospodársky výsledok  

Návrh na rozdelenie výsledku bežného účtovného obdobia k 31.12.2020, o ktorom rozhodne Valné 

zhromaždenie Spoločnosti, je vysporiadanie straty v plnej výške. Návrh štatutárneho orgánu 

Spoločnosti Valnému zhromaždeniu je úhrada straty  508 562,31 eur v plnej výške z rezervného fondu, 

ktorý Spoločnosť tvorila na krytie týchto strát. K 31.12. 2020 výška rezervného fondu Spoločnosti činí 

výšku 848 042 eur.  

Daň z príjmu k 31.12.2020 

Spoločnosti nevzniká povinnosť úhrady dane z príjmu vzhľadom na vykázanú stratu. 
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6 OPIS DÔLEŽITÝCH FAKTOROV EMITENTA 
 
Rok 2020 bol poznačený svetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá viedla k plošnému 

uzavretiu ekonomík a najprudšej recesii svetovej ekonomiky v modernej histórii. Nepriaznivý 

hospodársky vývoj sa negatívne podpísal aj pod finančné trhy, ktoré zažili jedno z historicky 

najturbulentnejších období.  

Rastúca nezamestnanosť a pokles príjmov obyvateľstva postihli aj Slovensko. Vysoká volatilita 

finančných trhov sprevádzaná v úvode roka prudkým poklesom cien rizikových aktív, zhoršujúca sa 

finančná situácia domácností a ekonomická a spoločenská neistota predstavujú negatívne prostredie 

pre podnikateľské aktivity každého správcu finančného majetku. 

Finax, o.c.p., a.s. však aj v treťom roku svojej existencie zaznamenal silnú trojcifernú mieru rastu 

kľúčových ukazovateľov výsledkov svojich podnikateľských aktivít. Podarilo sa nám prekonať všetky 

stanovené ciele a vlastné očakávania, čo výraznejšie rezonuje práve na pozadí bezprecedentnej 

pandémie v modernej histórii ľudskej spoločnosti. 

 

Počet aktívnych klientov s majetkom na účtoch vzrástol medziročne o 260% na 13 851 (plán prekonaný 

o 25,9%). Objem majetku pod správou medziročne poskočil o 289% na 78,6 mil. eur (plán prekročený 

o 31%). Čisté predaje dosiahli 53 mil. eur, čím sme sa dotiahli na trojicu najväčších správcovských 

spoločností na Slovensku. 

V roku 2020 sa Finax sústredil primárne na expanziu a dosiahnutie kritickej klientskej a majetkovej 

masy. Kľúčovými prostriedkami bola zahraničná expanzia, rozširovanie spolupráce s externými 

partnermi, rozširujúca sa marketingová komunikácia, tvorba obsahu a finančné vzdelávanie ľudí. 

Finax sa v priebehu roka úspešne etabloval na ďalších štyroch stredoeurópskych trhoch mimo 

Slovenska – Poľsko, Česká republika, Chorvátsko a Maďarsko. Podiel zahraničných klientov dosiahol 
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slušných 24,8% a podiel ich majetku vo Finaxe na celkovom spravovanom majetku ukončil rok na úrovni 

13,6%. 

Podiel viazaných a samostatných finančných agentov na počte celkových uzavretých zmlúv prekročil 

54%. Počet aktívnych partnerov dosiahol 34 a na konci roka 2020 malo riadené portfólia od Finaxu 

v ponuke viac ako 1450 finančných agentov. Externí partneri nám doposiaľ sprostredkovali viac ako 

40% aktívnych klientov, ktorých podiel na majetku tvorí 26,5%. Ďalšou úspešnou formou externej 

spolupráce sa v minulom roku stal affiliate program.  

 

Výsledky riadených portfólií boli ovplyvnené prepadmi trhov v úvode roka a slabnúcim dolárom. Všetky 

portfóliá však ukončili rok v nižších jednociferných zelených číslach, čo rovnako pomohlo rastu majetku 

pod správou.  

Napriek trhovej volatilite sme nezaznamenali mesiac, v ktorom by poklesla hodnota majetku pod 

správou. Do veľkej miery tieto výsledky pripisujeme širokému finančnému vzdelávaniu, ktorému 

spoločnosť venuje nemalé úsilie. Väčšina našich klientov využila poklesy trhov a výhodnejšie ceny na 

zväčšenie finančného majetku.  

Nakoniec sa ukázalo, že aj keď nie plošne, pandémia a uzavretie ekonomík skôr viedli k nárastu miery 

úspor stredoeurópskych domácností v dôsledku výrazne znížených výdavkov. Finax v priebehu roka 

profitoval aj z tejto situácie. 

Od svojho vzniku sme sústredili náš predaj a komunikáciu do online priestoru bez potreby fyzického 

podpisu papierových dokumentov. Uzavretie zmluvy na diaľku majú k dispozícii aj naši partneri 

externého predaja. Práve komplexné online nastavenie predstavovalo v čase pandémie obrovskú 

konkurenčnú výhodu, ktorá prispela k vynikajúcim výsledkom. 
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7 INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII V 
NASLEDUJÚCOM KALENDÁRNOM ROKU 
 
V roku 2021 chce vedenie Finaxu pokračovať v silnom raste kľúčových ukazovateľov. Naďalej si 

chceme udržať trojciferný rast počtu klientov a objemu majetku pod správou.  

Na poli finančnej situácie je základným cieľom dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, tzn. výnosmi 

v priebehu roka pokryť náklady. 

Tieto ciele plánujeme dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania podielu zahraničných trhov na 

generovaných príjmoch, rozširujúcimi sa marketingovými aktivitami, pokračujúcimi akvizíciami klientov, 

zvyšovaním objemu majetku pod správou jednotlivých klientov, vzdelávaním klientov, ale aj novými 

nástrojmi a produktmi. 

Plánovanými produktmi sú krátkodobé konzervatívne portfólio s nižšou volatilitou, ktorého výnos by 

v krátkodobom až strednodobom horizonte pokrýval infláciu, jednotkové poistenie smrti a univerzálne 

multi-asset portfólio. 

Najväčším projektom na rok 2021 je vytvorenie aplikácie osobných financií. Jej prioritným cieľom je 

pomôcť ľuďom a naučiť ich efektívnejšie riadiť vlastné financie. Aplikácia umožní vďaka získanej licencii 

na informovanie o platobnom účte napojenie na bankové účty klienta, sledovanie a automatickú 

kategorizáciu ich výdavkov, rozpočtovanie a plánovanie výdavkov. Zároveň ponúkne množstvo 

aktívnych funkcií, notifikácii a podnetov, ktoré povedú k zlepšeniu finančnej situácie užívateľov. 

Podnikateľským cieľom aplikácie je vertikálna expanzia, teda zvýšenie miery úspor ako podmienky pre 

dlhodobé budovanie finančného majetku užívateľov. 

Ciele v oblasti počtu klientov a spravovaného majetku v roku 2021 

 majetok pod správou 200 mil. eur (cca 250% rast), 

 30 000 aktívnych klientov (cca 220% rast). 
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Schválenie Výročnej správy predstavenstvom 

Výročná správa k obdobiu, ktoré skončilo dňom 31. decembra 2020, bola schválená predstavenstvom 

a odsúhlasená na zverejnenie dňa  29.03.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Juraj Hrbatý, CFA 
predseda predstavenstva 

Finax, o.c.p., a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY 
    
Neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy je Účtovná závierka k 31. Decembru 2020  
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