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Vybrané ukazovatele PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 
 
 

Poskytnuté úvery (produkcia) 2016 2015 2014 

Počet poskytnutých úverov 9 905 21 799 28 485 

Nominálna hodnota poskytnutých úverov(v tis. Eur) * 40 180 61 218 78 234 

Vyplatené celkom (v tis. Eur) 21 067 25 178 31 083 

Úver pre zamestnaných – podiel na celkovej produkcii 54% 81 % 83 % 

Úvery pre podnikateľov – podiel na celkovej produkcii 46% 19% 17 % 

Ľudské zdroje    

Počet externých úverových pracovníkov 247 370 505 

Počet externých inkasných pracovníkov 91 124 129 

Počet zamestnancov 90 118 119 

Finančné ukazovatele (v tis. EUR)    

Aktíva celkom 98 520  131 560 142 658 

Výnosy celkom 35 904 41 123 56 016 

Náklady celkom (bez dane z príjmu) 43 331 40 706 54 878 

VH pred zdanením -7 428 417 1 138 

Daň z príjmu** 3 153 355 

VH po zdanení -7 431 264 784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* nominálna hodnota poskytnutého úveru  v sebe zahŕňa vyplatenú čiastku a budúce úrokové 
výnosy 
 
** splatná, odložená 
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1. FINANČNÁ SKUPINA PROFIREAL GROUP 

 

Finančná skupina PROFIREAL Group je nadnárodná finančná skupina, ktorá pôsobí na finančných 

trhoch strednej a východnej Európy. Je jedným z významných poskytovateľov pôžičiek a úverov 

v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Bulharsku a Rusku. Súčasťou finančnej skupiny 

PROFIREAL Group sú dve divízie. Spoločnosti divízie PROFI CREDIT pôsobia v oblasti finančných 

pôžičiek a úverov, spoločnosti divízie PROFI INVESTMENT sa zaoberajú rozvojom nových 

investičných projektov. 

 

Materskou spoločnosťou skupiny je spoločnosť PROFIREAL Group SE so sídlom v Holandsku. 

Skupina sa poskytovaním finančných pôžičiek a úverov zaoberá už od roku 2000, kedy spustila 

tento projekt v Českej republike a na Slovensku.  

 

Za dobu podnikania sa divízii PROFI CREDIT podarilo poskytnúť viac než 1 203 000 pôžičiek 

a úverov, vrátane revolvingov. Najsilnejšie postavenie má divízia v Českej republike. Z celkového 

objemu poskytnutých pôžičiek a úverov predstavuje podiel Českej republiky 38 %. Najvyššiu 

ziskovosť dosahuje divízia aktuálne v Poľsku. 

 

V roku 2016 spoločnosti divízie PROFI CREDIT naďalej pokračovali vo vysokom objeme 

poskytnutých úverov a pôžičiek a v konečnej výške dosiahli 97 % predchádzajúceho obdobia. 

Tento výsledok bol podporený rastom produkcie PROFI CREDIT Czech o takmer 12 % 

a zopakovaním úspešného výsledku minulého obdobia v PROFI CREDIT Polska. Nominálna 

hodnota poskytnutých úverov a pôžičiek divízii PROFI CREDIT prekročila za obdobie 2016 úroveň 

322 mil. EUR.  

 

Prioritou pre spoločnosti skupiny PROFIREAL zostáva tiež udržanie kvality klientskeho portfólia. 

Skupina stále operatívne reaguje na ekonomické situácie v  jednotlivých krajinách svojho 

pôsobenia a prispôsobuje tak svoje podnikanie, hlavne risk manažment, aktuálnej situácii  

a legislatívnym zmenám. 
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PROFIREAL Group sa zameriava na krajiny strednej a východnej Európy 

 

 

Novo vzniknutá divízia PROFI INVESTMENT má za úlohu podporiť podnikateľské aktivity. Hlavnou 

činnosťou PROFI INVESTMENT je vyhľadávanie investičných príležitostí a  zaujímavých projektov 

s medzinárodným rozsahom i s lokálnymi ambíciami. Spoločnosť kapitálovo vstupuje nielen  

do projektov, ktoré už nejakú dobu na trhu fungujú, sú zavedené a  pre svoj ďalší rozvoj potrebujú 

kapitálovo silného partnera, ale kapitál ponúka aj novým vznikajúcim projektom.  

 

Cieľom skupiny PROFIREAL Group je rozvíjať súčasné aktivity a trvale ich prispôsobovať 

ekonomickej situácii v jednotlivých krajinách. Hlavný dôraz je kladený na kvalitný risk manažment, 

na optimalizáciu všetkých procesov vo vnútri jednotlivých spoločností skupiny, úsporu nákladov  

a udržanie podielov v trhovom segmente. 
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Organizačná štruktúra PROFIREAL Group 

 

 

 
 

 
Stav k 31.12.2016 

 
  



 

 7 

2. ÚVODNÉ SLOVO VÝKONNÉHO RIADITEĽA 

 

Vážení obchodní partneri, vážení zamestnanci, 

 

máme za sebou ďalší, v poradí už 16 rok podnikania na slovenskom finančnom trhu a je mi veľkou 

cťou sa Vám opätovne prihovoriť a informovať Vás, ako sa nám v našom podnikaní v roku 2016 

darilo. 

 

Tento rok bol naozaj zložitým a musím konštatovať, že najťažším za existencie spoločnosti. Séria 

postupných prísnych legislatívnych opatrení na ochranu spotrebiteľa v  segmente spotrebiteľského 

financovania zo strany zákonodarcov, ktoré vyvrcholili rozsiahlou právnou úpravou z  konca 

decembra 2015 už aj s reálnym dopadom na ekonomické a hospodárske výsledky spoločnosti,  

nás prinútili v roku 2016 k zásadným zmenám v našom podnikaní a pristúpili sme ku krízovému 

riadeniu spoločnosti.   

 

Cieľom bolo predostrieť a aplikovať do praxe relevantné personálne, marketingové, obchodné, 

vymáhacie a finančné opatrenia, ktoré mali viesť k zníženiu nákladovosti a zároveň modifikácie 

produktov, ktoré by spĺňali prísne legislatívne kritériá a  vyhovovali dohľadu regulátora (NBS),  

ale ukázali nám, že sa na finančnom trhu nestratia a budú pre určité spektrum klientely naďalej 

zaujímavé a klientelou požadované a samozrejmosťou bola aj prísna kontrola a  riadenie úmernej 

miery rizika a ziskovosti.  

 

Rok 2016 bol pre nás akýmsi obrazom našej ďalšej budúcnosti, smerovania a mal dať odpoveď,  

či sme schopní dosahovať na finančnom trhu a za existujúcich prísnych podmienok požadované 

výsledky za prijateľných ekonomických a hospodárskych ukazovateľov. 

 

V rámci krízového riadenia spoločnosti sme začiatkom roku v  rámci personálnej politiky urobili  

reštrukturalizáciu manažérskej obchodnej siete, ale aj zamestnancov na centrále spoločnosti 

s cieľom eliminovať ekonomický dopad legislatívnych opatrení v  oblasti spotrebiteľského 

financovania. Veľkou prioritou v priebehu roka bola neustála personálna stabilizácia 

zamestnancov a obchodnej predajnej siete, čo sa nám podarilo. 
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Vo februári sme na trh vstúpili s modifikovaným portfóliom pôžičiek a úverov pre živnostníkov 

a podnikateľské subjekty a v máji sme v segmente spotrebiteľského financovania začali 

poskytovať úvery s poistením. Napriek okliešteným finančným prostriedkom na centrálny 

marketing a podporu sa upravená produktová rada postupne na finančnom trhu udomácnila 

a ukázala nám, že sme sa vybrali správnou cestou. Nepodarilo sa nám však vo väčšej miere prilákať 

bonitnejšiu klientelu. V rámci úmerného riadenia rizika sme do praxe postupne aplikovali nové 

pravidlá pre riadenie rizika a riadenia podvodov. Napriek našej veľkej snahe,  

za komplikovanej a zložitej krízovej situácie, sa nám nepodarilo splniť naše obchodné ciele  

na 100%. 

 

Pozitívne však hodnotím, že aplikácia prísnych legislatívnych kritérií v  spotrebiteľskom segmente 

pri skúmaní bonity klienta a jeho schopnosti splácať úver začala prinášať ovocie a zlyhanie úverov 

klientov voči našej histórii klesá a v súčasnosti dosahujeme najlepšie výsledky v rámci celej 

skupiny. Počas celej doby pôsobenia spoločnosti na slovenskom finančnom trhu, PROFI CREDIT 

Slovakia, s.r.o., dosiahol nominálnu hodnotu poskytnutých úverov v  objeme viac ako 602 mil. €. 

 

Vzhľadom k tomu, že finančný trh sa mení a dosť výrazne do segmentu spotrebiteľského 

financovania v roku 2016 začal vstupovať aj bankový sektor a zároveň v priebehu roka získali ďalšie  

nové spoločnosti tzv. licenciu a stali sa našimi novými konkurentmi, ale aj naopak, veľké 

spoločnosti s dlhou históriou opustili slovenský finančný trh, začali sme v druhej polovici roku 2016 

hľadať ďalšie možnosti ako získať novú klientelu, a to formou rôznych spoluprác s partnerskými 

spoločnosťami. 

 

Napriek tomu, že stanovené ciele pre rok 2016 neboli jednoduché a  nie všetky sa nám podarilo 

splniť na 100%, dokázali sme, že sme schopní aj za veľmi zložitých personálnych, obchodných, 

ekonomických a hospodárskych podmienok na slovenskom finančnom trhu existovať a  stali  

sme sa jedným zo stabilných nebankových licencovaných subjektov a dôveryhodným partnerom  

a poskytovateľom spotrebiteľských a podnikateľských úverov na Slovensku.  

 

Sme si vedomí, že len neustálym kráčaním vpred a prispôsobovaním sa moderným trendom, 

technológiám a požiadavkám, môžeme napĺňať naše ambície a ďalšie ciele, a preto začiatkom 

roku 2017 začneme pracovať na novej strategickej obchodnej vízii pre ďalšie roky.  
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Dovoľte mi na záver, vyjadriť Vám všetkým obrovské poďakovanie za Vašu trpezlivosť, 

prekonávanie prekážok, za dôveru, za to, že ste nám verili aj keď sme urobili nepopulárne 

opatrenia, za podporu a snahu, za odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky. Zároveň želám Vám,  

ale i Vašim príbuzným a rodinám, do roku 2017 veľa osobných a pracovných úspechov, pevné 

zdravie, šťastie, a aby to, čo v živote robíte Vás robilo šťastnými. 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Jurenka 

Výkonný riaditeľ a Konateľ 
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3. CHARAKTERISTIKA PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

3.1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

Vyštudoval Fakultu ekonomiky a správy na Univerzite Pardubice. 

V spoločnosti PROFI CREDIT Czech pôsobí od roku 2000, kedy tu ešte 

popri štúdiu vysokej školy začal pracovať ako finančný analytik. V roku 

2001 sa stal vedúcim úseku správy pohľadávok a následne ekonomickým 

riaditeľom spoločnosti. Od júla 2001 je členom predstavenstva 

spoločnosti PROFI CREDIT Czech. Vo finančnej skupine Profireal Group 

zastáva funkciu generálneho riaditeľa od roku 2003 a funkciu predsedu 

predstavenstva skupiny od roku 2007. V decembri 2015 sa stal konateľom 

spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia. 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení štúdia na Strednej odbornej škole, začal pôsobiť 

v medzinárodnej reklamnej agentúre. Počas svojho pôsobenia v tejto 

spoločnosti pracoval pre veľké množstvo klientov a aktívne sa podieľal  

na budovaní imidžu rôznych medzinárodných a lokálnych značiek. Ďalšie 

odborné skúsenosti z oblasti marketingu získaval počas svojho pôsobenia 

v zahraničí. V spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. pôsobí od júla 

2008 ako marketingový riaditeľ. Od októbra 2012 je aj konateľom 

spoločnosti. 

 

 

 

 

 

Ing. David Chour 

Konateľ 

 

Richard Lörincz 

Konateľ 
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Po ukončení gymnázia v Banskej Bystrici absolvoval Vysokú vojenskú 

technickú školu v Liptovskom Mikuláši so zameraním na komunikačné  

a informačné systémy. Nasledujúca prax bola spojená so službou 

v armáde, kde zastával v oblasti komunikačných a informačných 

systémov rôzne odborné a riadiace funkcie na jednotlivých stupňoch 

riadenia. Po ukončení vojenskej kariéry 3 roky pracoval v súkromnom,  

ale aj v štátnom sektore. Do spoločnosti PROFI CREDIT nastúpil v roku 

2006 na pozíciu Development Manager. V súčasnej dobe zastáva pozíciu 

výkonného riaditeľa. Od apríla 2010 je súčasne aj konateľom spoločnosti 

PROFI CREDIT Slovakia. 

 

   

 

 

 

 

Po dokončení štúdia na královéhradeckém Gymnáziu J. K. Tyla vyštudoval 

v roku 1995 Českú poľnohospodársku univerzitu v Prahe, fakultu 

agronomickú a následne v roku 1998 fakultu prevádzkovo-ekonomickú. 

V rámci svojej pracovnej kariéry pracoval na rôznych manažérskych 

pozíciách, predovšetkým v odboroch ako logistika, nákup a personalistika. 

V januári 2007 nastúpil do spoločnosti Profidebt na pozíciu Collections 

Manager, kde zodpovedal za všetky úseky oddelenia pohľadávok. V  roku 

2013 sa stal konateľom spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia. 

 

 

Ing. Miroslav Jurenka 

Výkonný riaditeľ a Konateľ 

 

 

Ing. Aleš Oborník 

Konateľ 
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Členovia manažmentu PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

 

Ing. Marcel Mešter – Finančný riaditeľ 

Mgr. Maroš Komadel – Riaditeľ úseku rizika 

Pavol Antálek – Obchodný riaditeľ 

Mgr. Martin Koštial – Riaditeľ úseku IT 

Richard Lörincz – Riaditeľ marketingového úseku 

Bc. Veronika Šustrová – Riaditeľka prevádzkového úseku 

Jana Hricová – Riaditeľka úseku správy pohľadávok 

Ing. Stanislav Krupčík – Riaditeľ vnútornej kontroly 

 
Stav k 31. 12. 2016 

 
 

3.2. PROFIL SPOLOČNOSTI 

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2000, kedy bola zapísaná do Obchodného 

registra pod pôvodným názvom PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. K  zmene obchodného názvu 

došlo v polovici februára 2008. Spoločnosť bola založená za účelom obchodovania v oblasti 

poskytovania finančných úverov klientom.  

 

Ako garanciu kvality získala spoločnosť dňa 09.09.2015 povolenie Národnej banky Slovenska  

pre poskytovanie služieb v oblasti spotrebiteľských úverov.  

 

Poznatky a know-how prevzala od materskej spoločnosti PROFIREAL Group, ktoré boli 

prispôsobené podmienkam slovenského trhu. Prvé úvery fyzickým osobám poskytla spoločnosť 

koncom roka 2000.  

 

Hneď v prvom roku pôsobenia došlo k úspešnému rozvoju činnosti, k čomu prispeli najmä silný 

dopyt na slovenskom trhu, slabá dostupnosť bankových produktov a najmä jedinečnosť 

podmienok, za ktorých spoločnosť úvery poskytovala. V  neposlednom rade k tomu prispela  

aj práca obchodnej siete; vznikli prvé regionálne riaditeľstvá so sídlami v troch najväčších mestách, 

ktoré kopírovali pôvodné rozdelenie Slovenskej republiky na tri kraje.  
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V prvom roku pôsobenia na trhu, získala spoločnosť 10 000 klientov. V roku 2002 boli prijaté 

systémové zmeny, ktoré viedli k celkovej stabilizácií v roku 2003. Zlepšili sa obchodné výsledky, 

čoho dôkazom bol nárast medziročnej produkcie o  23%. K zvýšeniu produkcie prispelo i zavedenie 

poskytovania úverov pre fyzické osoby s dobou splatnosti viac ako 2 roky – konkrétne 30 a 36 

mesiacov. V roku 2003 uviedla spoločnosť na trh aj úver pre podnikateľské subjekty.  

 

Neustále narastajúci počet konkurenčných spoločností v  rokoch 2004 a 2005 mal za následok 

uvedenie nových produktov. Prvým bol zápočtový úver, neskôr nasledovali Bonus úver, 

Zvýhodnený úver a Úver 6000. Rozšírenie portfólia produktov znamenalo rozšírenie cieľovej 

skupiny klientov. 

 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. sa zameriava na klientov, ktorí preferujú osobný prístup. Svoje 

produkty predáva prostredníctvom siete externých spolupracovníkov – viazaných finančných 

agentov. Kvalitná obchodná sieť znamená úspech celej spoločnosti. V  rámci Slovenskej republiky 

je v súčasnosti klientom k dispozícií viac ako 280 viazaných finančných agentov, ktorí spolu  

so záujemcom o úver zvolia najvodnejší produkt. 

 

3.3. PRODUKTOVÁ PONUKA 

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. poskytuje svojim klientom úvery už od roku 2000.  

Od tohto obdobia sa portfólio produktov postupne mení a  vyvíja. Medzi základné produkty, ktoré 

spoločnosť svojim klientom poskytuje, patria: Spotrebiteľský úver – určený pre zamestnancov  

a dôchodcov, Úvery Biznis štart, Biznis Štart+, Biznis odmena, Biznis odmena+ a  Biznis domov – 

určené pre podnikateľov, ktoré poskytujeme klientom od 01.02.2016. Vo všetkých prípadoch  

sú finančné prostriedky vyplatené bezhotovostne na účet klienta. Rovnako je samotný úver  

zo strany klientov splácaný. 

 

Z dôvodu legislatívnych zmien a zavedenia povinnosti získania povolenia pre poskytovanie úverov 

vzhľadom na nové podmienky licencovania nebankových spoločností, prešiel v  roku 2015 

zamestnanecký úver viacerými zmenami. V prospech lepšej ochrany klienta sa vstupom  

do nebankového úverového registra (NRKI) zlepšilo posudzovanie klientovej schopnosti splácať 

úver, čo malo v  roku 2016 pozitívny vplyv na kvalitu klientskeho portfólia. Koncom roka 2015 

došlo zároveň k výraznému zlacneniu spotrebiteľského úveru.  
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Spotrebiteľský úver patrí medzi základné produkty spoločnosti. Tento typ produktu je určený 

fyzickým osobám, ktoré sú v zamestnaneckom pomere a majú pravidelný príjem. Úver je rovnako 

určený i pre dôchodcov poberajúcich dôchodok (starobný, invalidný, výsluhový). Jedná  

sa o bezhotovostný úver, ktorý klienti splácajú pravidelnými mesačnými splátkami. Tento úver  

je poskytovaný na účel uvedený dlžníkom, prípadne ako bezúčelový. Spotrebiteľský úver je zatiaľ 

ako jediný spisovaný aj formou on-line žiadosti, ktorá je spracovávaná prednostne.  

Pri spotrebiteľských úveroch existuje možnosť poskytnúť aj cezhraničný úver do Českej republiky 

a Maďarska. Od októbra 2011 sme rozšírili možnosti poskytnutia cezhraničného úveru do Rakúska 

a Nemecka, pre klientov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale za prácou dochádzajú do vyššie 

spomínaných krajín, kde pracujú na trvalý pracovný pomer. Od 16.5.2016 majú klienti možnosť  

pri spisovaní žiadosti o úver požiadať aj o jeho poistenie, ktoré pokrýva neočakávané situácie  

ako úmrtie, trvalá invalidita alebo práceneschopnosť, čím sa dodatočne znižuje riziko problému 

jeho schopnosti splácať úver. 

 

Biznis štart je produkt vhodný pre čerstvo začínajúcich podnikateľov (fyzické a  právnické osoby) 

starších ako 18 rokov, ktorí podávajú na Slovensku daňové priznanie, pracujú viac ako 6 mesiacov 

a ich hrubý ročný príjem tvorí minimálne 5 000 EUR. Tento úver je možné čerpať od 100  

do 1 000 EUR, so splatnosťou 3 – 12 mesiacov. 

 

Biznis štart+ je produkt taktiež vhodný pre čerstvo začínajúcich podnikateľov (fyzické 

a právnické osoby) starších ako 26 rokov, ktorí rovnako podávajú na Slovensku daňové priznanie, 

pracujú viac ako 6 mesiacov a ktorých hrubý ročný príjem tvorí minimálne 5 000 EUR. Tento úver 

je možné čerpať od 100 do 1 500 EUR, so splatnosťou 3 – 12 mesiacov. 

 

Biznis odmena je produkt určený pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby) starších ako  

23 rokov, ktorí podávajú na Slovensku daňové priznanie, pracujú viac ako 12 mesiacov a  ich hrubý 

ročný príjem tvorí minimálne 5 000 EUR. Tieto úvery poskytujeme v rozsahu 1 000 EUR - 4 000 

EUR, so splatnosťou od 12 do 48 mesiacov. 

 

Biznis odmena+ je produkt určený pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby) starších ako  

26 rokov, ktorí podávajú na Slovensku daňové priznanie. Podmienkou je dosiahnutie hrubého 

ročného príjmu minimálne 18 000 EUR a dĺžka podnikania musí predstavovať dobu minimálne  

24 mesiacov.  Tento úver poskytujeme v rozsahu 1 000 EUR – 6 000 EUR, s rovnakou splatnosťou 

ako pri produkte Biznis odmena vyššie. 



 

 15 

Biznis domov je produkt určený pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby) starších ako  

23 rokov, ktorí podávajú na Slovensku daňové priznanie a ktorých doba podnikania presahuje  

12 mesiacov. Pri tomto produkte je nutné zabezpečenie nehnuteľnosťou, preto sa ročný obrat, ako 

aj maximálna výška mesačnej splátky, posudzuje individuálne. Rozsah poskytnutých finančných 

prostriedkov predstavuje rozsah 10 000 – 33 000 EUR, s možnosťou splatenia od 24 do 60 

mesiacov. 

Všetky žiadosti o poskytnutie akéhokoľvek úveru sú posudzované individuálne. Samozrejmosťou 

je bezplatné posúdenie každej žiadosti. Splácanie úveru je buď pravidelnými mesačnými splátkami 

prostredníctvom trvalého príkazu z bankového účtu v banke, priamym vkladom na účet alebo 

zrážkami zo mzdy.  

 

Produkty v roku 2017 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. plánuje v roku 2017 rozširovať svoju produktovú líniu  

o nové produkty v oboch segmentoch "Retail" a "Business". Pri vývoji nových produktov sa budú 

zohľadňovať potreby našich zákazníkov tak, aby produkty spoločnosti v plnej miere uspokojili 

aktuálnu potrebu na trhu a naplnili náročné požiadavky našich zákazníkov. 

V krátkodobom horizonte chce spoločnosť uviesť na trh produkt s poistením schopnosti splácať 

úver aj pre podnikateľov a upraviť súčasné produktové portfólio. 
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3.4. OBCHODNÉ VÝSLEDKY 

 

V roku 2016 poskytla spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. úvery v  súhrnnom objeme cca. 

40,2 mil. EUR. 

 

V tomto roku poskytla spoločnosť úvery celkovo 9 905 klientom. Najčastejšie poskytovaným 

produktom bol Spotrebiteľský úver, ktorý tvorí viac ako polovicu - 54,24% - z celkového portfólia 

produktov spoločnosti.  

Najúspešnejším regiónom v roku 2016 bol región Nitra, ktorý pôsobí na území Trenčianskeho 

a Nitrianskeho kraja s celkovou dosiahnutou produkciou 11,36 mil. EUR. Druhým v  poradí skončil 

región Bratislava, pôsobiaci na územiach Trnavského a Bratislavského kraja, s dosiahnutou 

celkovou produkciou 10,28 mil. EUR. PROFI CREDIT Slovakia pôsobí aj v  ďalších dvoch regiónoch, 

v regióne Košice (Prešovský a Košický kraj), kde bola dosiahnutá produkcia 9,47 mil. EUR 

a v regióne Banská Bystrica (Žilinský a Banskobystrický kraj) s produkciou 9,06 mil. EUR. 

 

Rekordným mesiacom v roku 2016 bol mesiac november, v ktorom spoločnosť PROFI CREDIT 

Slovakia, s.r.o. poskytla  úvery, vrátane revolvingov, v celkovej výške 4,52 mil. EUR. 

 

Počas celej doby pôsobenia spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. na slovenskom finančnom 

trhu dosiahla nominálna hodnota poskytnutých úverov 541 mil. EUR a  celková historická 

produkcia, vrátane revolvingov, nominálnu hodnotu viac ako 602 mil. EUR .  

 

Celková produkcia roku 2016 po jednotlivých regiónoch v EUR 

 

 

Región BA predstavuje región Bratislava, región BB predstavuje región Banská Bystrica, región KE 

predstavuje Košice a región NR predstavuje Nitru.  

11 360 392  

9 473 171 
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10 284 707  
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3.5. OBCHODNÝ VÝHĽAD 
 

Obchodné výsledky v roku 2016 zaznamenali pokles oproti minulému roku o 34 %, čo bolo 

spôsobené najmä legislatívnymi zmenami v SR, aplikovanými koncom roka 2015. 

 

Pre rok 2017 očakávame produkciu vo výške 60 mil. EUR. Náš cieľ chceme zabezpečiť 

reštrukturalizáciou obchodnej siete a orientáciou sa na spoluprácu s novými externými partnermi 

– prostredníctvom samostatných finančných agentov. 

 

3.6. OBCHODNÁ SIEŤ 
 

Základom úspechu spoločnosti je mať kvalitnú sieť viazaných finančných agentov. Produkty 

spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. sú poskytované formou priameho predaja, 

prostredníctvom siete externých spolupracovníkov – viazaných finančných agentov,  

čo vo výraznej miere zvyšuje ich dostupnosť a rýchlosť. Kvalitná obchodná sieť viazaných 

finančných agentov, ktorí osobne prezentujú spoločnosť a jej produkty klientom, je základom 

úspechu spoločnosti.  

 

Rozvoju obchodnej siete a jej kvalite, ktorá je postupne budovaná od roku 2000, prikladáme veľký 

význam. Dôkazom toho sú neustále prebiehajúce procesy na skvalitnenie práce obchodnej siete  

a tréningových procesov. V roku 2016 sme realizovali 4 vlny Mystery shoppingu, kde sme  

sa zamerali na kontrolu kvality poskytovania služieb prostredníctvom našich viazaných finančných 

agentov. V roku 2017 budeme v týchto aktivitách pokračovať, pričom sú naplánované ďalšie vlny 

Mystery shoppingu v ešte väčšom rozsahu. 

 

Prvý kontakt klienta s ponukou produktov našej spoločnosti je zabezpečený práve 

prostredníctvom siete viazaných finančných agentov, ktorá zvolí najvhodnejší variant úveru podľa 

možností a potrieb klienta a následne spíše všetky dokumenty, potrebné za účelom vyplatenia 

úveru klientovi. 

 

Viazaní finanční agenti spolupracujú so spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. na základe 

Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Najdôležitejším motivačným prvkom je pre nich provízia, 

ktorú získajú za sprostredkované úvery. Spoločnosť PROFI CREDIT má nadštandardne nastavený 

provízny systém, ktorý bol v súvislosti s úpravami produktov postupne modifikovaný. Napriek 

modifikáciám si PROFI CREDIT Slovakia zachoval jedinečnosť provízneho systému a  jeho viazaní 

finanční agenti sú naďalej najlepšie odmeňovaní v oblasti poskytovania úverov. 
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Štruktúra obchodnej siete 

V roku 2016 pracovalo pre PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.  239 viazaných finančných agentov. 

Obchodná sieť spoločnosti je rozdelená do štyroch regiónov – Bratislava, Nitra, Banská Bystrica 

a Košice - ktoré sú vytvorené z hľadiska optimálnej dostupnosti klientov i viazaných finančných 

agentov a vzájomnej konkurencieschopnosti.  

 

Každý región má svoje regionálne riaditeľstvo, ktoré slúži ako administratívne zázem ie  

pre viazaných finančných agentov. Za kvalitu a kvantitu produkcie, ako i nábor nových viazaných 

finančných agentov v regióne, zodpovedajú regionálni riaditelia a tímoví manažéri z obchodnej 

siete. 

 

Každý región je zložený z menších tímov – manažérskych skupín. Manažéri týchto skupín  

sa podieľajú na operatívnom riadení viazaných finančných agentov,  na plánovaní, riadení 

a vyhodnocovaní marketingových aktivít a obchodných výsledkov. Záujem spoločnosti o podporu 

obchodnej siete je vysoký, čo sa prejavuje jednak v motivácii pre obchodnú sieť, ako aj 

v spolupráci s obchodnými trénermi pri vzdelávaní a podpore. Jedným z podstatných motivačných 

prvkov spoločnosti je zavedený systém ELITE CLUB, ktorého hlavnou myšlienkou je skvalitňovať 

a rozširovať rady aktívnych pracovníkov v obchodnej aj inkasnej sieti, zvyšovať ich spokojnosť 

a motiváciu a následne ich na pravidelnej báze odmeňovať za to, že sú najlepší. 

 
Celkový počet viazaných finančných agentov po regiónoch 

 

 

 

Región BA predstavuje región Bratislava, región BB predstavuje región Banská Bystrica, región KE 

predstavuje Košice a región NR predstavuje Nitru. 
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3.7. ZAMESTNANCI 

 

Ľudské zdroje sú dôležitým pilierom spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. a  sú to práve ľudia, 

ktorí svojimi vedomosťami a schopnosťami rozhodujú o úspešnosti spoločnosti. 

 

K 31.12.2016 v spoločnosti pracovalo formou trvalého pracovného pomeru 104 zamestnancov,  

z toho bolo jedenásť zamestnankýň na materskej dovolenke. Z celkového počtu zamestnancov 

firmy predstavoval podiel žien 58 % a podiel mužov 42 %. Priemerný vek zamestnancov bol  

37 rokov. 

 
 
Vývoj počtu zamestnancov spoločnosti v rokoch 2006-2016 

 

 

 

Počas roka 2016 HR splnil svoj základný cieľ byť profesionálnym, sebavedomým konzultantom 

a poradcom, expertom na internú komunikáciu a vzťahy, odborníkom na zamestnanecké 

záležitosti, garantom etiky a nediskriminujúceho prístupu. 

 

HR naďalej ostáva jednou z kľúčových zložiek spoločnosti, ktorej prístup vychádza z hlavného cieľa 

HR, a to byť skutočnou podpornou jednotkou, ktorej úlohou je poskytovať komplexnú podporu  

vo všetkých oblastiach HR, od náboru a výberu zamestnancov, cez prípravu pracovno-právnych 

dokumentov, mzdovej politiky, benefitov, merateľného hodnotenia zamestnancov, ďalšieho 

rozvoja a vzdelávania, až k udržaniu zamestnancov. 
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Systematickým prístupom v týchto oblastiach sme dosiahli nasledovné: 

 zvýšenie kreditu HRD na HQ – užší kontakt s ľuďmi, riešenie problémov, stratégia 

„otvorených dverí“, 

 budovanie dôvery, neriešenie vecí „od stola“, 

 kontinuálne zvyšovanie úrovne manažérov z aspektu soft skills,  

 zosystematizovanie procesu adaptácie, starostlivosť o zamestnancov v adaptačnej dobe. 

 

V roku 2016 sme pokračovali v ponuke benefitov pre našich zamestnancov. Zamestnanci mohli 

využívať výhody ako napríklad Sick Days, či alternatívny pracovný režim Home Office.  

Na mesačnej báze boli organizované menšie akcie pre zamestnancov v  podobe firemných raňajok, 

rozdávania malých darčekov, pikniku v prírode a rôznych motivačných súťaží, v zmysle budovania 

HR Brand. Predvianočné obdobie sme spríjemnili našim zamestnancom oslavou dňa Svätého 

Mikuláša. 

 

Vzdelávanie a rozvoj 

V roku 2016 spoločnosť pokračovala aj v rozvoji a vzdelávaní zamestnancov formou systému 

interného vzdelávania PROFI ACADEMY a JTP (Junior Trainee Program). 

 

3.8. SPONZORING 

 

V roku 2016 spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. spolupracovala s organizáciou 

UNICEF,  ktorá pomáha deťom na celom svete.  

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. i v roku 2016 pomáhala Asociácii pomoci postihnutým 

ADELI. Spoločnosť v spolupráci s APPA umožnila v tomto jedinečnom zariadení rehabilitáciu 

vybraným detským pacientom prostredníctvom projektu Kredit pre nový začiatok. Poskytnutá 

finančná podpora pomohla, aby bola rehabilitácia a liečenie v špičkovom ADELI Medical center 

pre týchto detských pacientov dostupnejšia. 
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4. SPRÁVA KONATEĽOV 

 

Túto správu predkladajú valnému zhromaždeniu konatelia spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, 

s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, zapísanej v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro vložka č. 22160/B. Hlavným predmetom podnikania 

v uplynulom roku 2016 bolo poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov. 

 

Celkové aktíva spoločnosti v účtovnom období 2016 dosiahli objem 98 520 tis. Eur oproti  

131 560 tis. Eur v roku 2015. Podiel obežného majetku na celkových aktívach predstavuje  

98,51 % a jeho celkový objem v roku 2016 predstavoval 97 049 tis. Eur, pričom pohľadávky 

z obchodného styku predstavujú 94 664 tis. Eur. Podiel neobežného majetku na celkových 

aktívach spoločnosti dosiahol 0,61 % a jeho celkový objem predstavoval 597 tis. Eur. 

 

Cudzie zdroje spoločnosti dosahujú 83 099 tis. Eur, z čoho dlhodobý úver predstavuje  

74 399 tis. Eur. 

 

Hlavný podiel na celkových výnosoch spoločnosti, ktoré v  roku 2016 dosiahli výšku 35 904 tis. Eur, 

mali finančné výnosy zo zmluvných odmien a úprav splátkových kalendárov poskytnutých 

pôžičiek a úverov vo výške 21 994 tis. Eur, výnosy z balíkov bonus a služieb vo výške 10 878 tis. Eur, 

výnosy z úrokov z omeškania, sankčných úrokov v objeme 1 995 tis. Eur, výnosy zo súdnych 

a právnych poplatkov vo výške 535 tis. EUR. 

 

Náklady v roku 2016 dosiahli výšku 43 331 tis. Eur, pričom hlavné nákladové položky tvorili úroky 

z úverov vo výške 11 998 tis. Eur, tvorba opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti  

a k zmluvným pokutám v objeme 16 649 tis. Eur, náklady na bezvýsledné exekúcie vo výške  

132 tis. Eur a osobné náklady v sume 2 485 tis. Eur. 

 

Účtovná jednotka k 31.12.2016 vykázala účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 

 - 7 428 tis. Eur. Po úprave o pripočítateľné položky a odpočítateľné položky predstavoval základ 

dane z príjmov za vykazované účtovné obdobie sumu -5 702 tis. Eur. Za rok 2016 má spoločnosť 

splatnú daňovú povinnosť vo výške 2 890 Eur. 

 



 

 22 

Spoločnosť za rok 2016 vykázala účtovnú stratu vo výške – 7 431 tis. EUR. 

Konkrétne výsledky hospodárenia v podrobnejšom členení sú obsahom prikladaných výkazov: 

 

Súvaha  

Výkaz ziskov a strát  

Poznámky k účtovnej závierke 

Prehľad peňažných tokov (Cash flow)  
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5. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA DOZORNEJ RADY 

 

Záverečná správa dozornej rady spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. pre rokovanie valného 

zhromaždenia spoločnosti. 

 

Dozorná rada spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. na svojom riadnom zasadnutí  prerokovala 

predložené dokumenty od konateľov spoločnosti o hospodárskom výsledku spoločnosti  

za účtovné a zdaňovacie obdobie roku 2016, a to: 

 

1. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 

2. Správa konateľov spoločnosti o stavu majetku za rok 2016 

3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 

 

Dozorná rada v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka preskúmava riadnu účtovnú 

závierku a návrh konateľov spoločnosti na navýšenie straty minulých rokov a predkladá svoje 

vyjadrenie valnému zhromaždeniu.  

Riadna účtovná závierka spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. za rok 2016 bola overená 

audítorskou spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Einsteinova 23,  851 01 Bratislava.  

 

Hospodárskym výsledkom spoločnosti po zdanení za rok 2016 je strata vo výške  
- 7 430 697 EUR. 

 

V súlade so stanovami spoločnosti navrhuje jeho rozdelenie nasledujúcim spôsobom:  

 
- o sumu - 7 430 697 EUR bude navýšený účet Neuhradená strata minulých rokov. 

 

Dozorná rada prerokovala výsledky hospodárenia za rok 2016, zoznámila sa s obsahom správy 

audítora o overení riadnej účtovnej závierky, prerokovala a preskúmala riadnu účtovnú závierku  

za rok 2016, prerokovala a preskúmala návrh konateľov na navýšenie straty spoločnosti za rok 

2016. 

 

Dozorná rada konštatuje, že účtovná závierka bola zostavená na základe riadneho vedeného 

účtovníctva a že návrh konateľov spoločnosti na navýšenie straty minulých rokov je v súlade  

s právnymi predpismi. 
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Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku spoločnosti za 

rok 2016, vyššie uvedený návrh konateľov spoločnosti na navýšenie straty minulých rokov o stratu 

za rok 2016. 

 
 

 
 
 
 

 
Ing. Zdeněk Lhotský 
Člen dozornej rady spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Marcel Mešter 
Člen dozornej rady spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

 
 
 

 
 
 
Ing. Marek Štejnar 
Člen dozornej rady spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 
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6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
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7. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., DIČ: 2021509270 
Súvaha k 31. decembru 2016 

Označenie STRANA AKTÍV č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3 

      (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) 

 
Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74) 01 180 311 176 81 790 927 98 520 249 131 559 708 

A. Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21) 02 1 941 448 1 344 829 596 619 911 692 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 03 476 271 352 946 123 325 156 398 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 04 -   -   -   -   

A.I.2. Softvér (013) - /073, 091A/ 05 229 801 209 243 20 558 6 354 

A.I.3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 06 16 680  10 624  6 056  9 692  

A.I.4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 07 -   -   -   -   

A.I.5. 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 
07X, 091A/ 

08 229 790  133 079  96 711  79 009  

A.I.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 09 
   

61 343 

A.I.7. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051) - /095A/ 

10 -   -   -   -   

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 1 465 177 991 883 473 294 755 294 

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 -   -   -   -   

A.II.2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 -   -   -   -   

A.II.3. 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) - /082, 092A/ 

14 1 461 899  991 883  470 016  646 738  

A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 -   -   -   -   

A.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16 -   -   -   -   

A.II.6. 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 
08X, 092A/ 

17 -   -   -   -   

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 3 278  -   3 278  108 556  

A.II.8. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) 
- /095A/ 

19 -   -   -   -   

A.II.9. 
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 
098 

20 -   -   -   -   

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 -   -   -   -   

A.III.1. 
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 

22 -   -   -   -   

A.III.2. 
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou 
okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - 
/096A/ 

23 -   -   -   -   

A.III.3. 
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 
096A 

24 -   -   -   -   

A.III.4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A 25 -   -   -   -   

A.III.5. 
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - 096A 

26 -   -   -   -   

A.III.6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27 -   -   -   -   

A.III.7. 
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A 

28 -   -   -   -   

A.III.8. 
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - 096A 

29 -   -   -   -   

A.III.9. 
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 
(22XA) 

30 -   -   -   -   

A.III.10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31 -   -   -   -   

A.III.11. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053) - /095A/ 

32 -   -   -   -   
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Označenie 

STRANA AKTÍV č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3 

      (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) 

B. Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71) 33 177 495 400 80 446 098 97 049 302 129 591 628 

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 -   -   -   -   

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 -   -   -   -   

B.I.2. 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 
122, 12X) - /192, 193, 19X/ 

36 -   -   -   -   

B.I.3. Výrobky (123) - 194 37 -   -   -   -   

B.I.4. Zvieratá (124) - 195 38 -   -   -   -   

B.I.5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 -   -   -   -   

B.I.6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 -   -   -   -   

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 37 982 981 2 836 362 35 146 619 60 174 163 

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 37 982 981  2 836 362 35 146 619 54 733 108  

B.II.1.a. 
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/ 

43 -   -   -   -   

B.II.1.b. 
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 

44 -   -   -   -   

B.II.1.c. 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 

45 37 982 981  2 836 362 35 146 619 54 733 108  

B.II.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46 -   -   -   -   

B.II.3. 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/ 

47 -   -   -   -   

B.II.4. 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 
/391A/ 

48 -   -   -   -   

B.II.5. 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA) - /391A/ 

49 -   -   -   -   

B.II.6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50 -   -   -   -   

B.II.7. 
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/ 

51 -   -   -   -   

B.II.8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 -   -   -   5 441 055  

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 138 637 417 77 609 736 61 027 681 68 410 953 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 137 114 335  77 597 319 59 517 016 68 385 721  

B.III.1.a. 
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/ 

55 20 223  -   20 223  23 092  

B.III.1.b. 
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 

56 -   -   -   -   

B.III.1.c. 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 

57 137 094 112  77 597 319 59 496 793 68 362 629  

B.III.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58 -   -   -   -   

B.III.3. 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/ 

59 -   -   -   -   

B.III.4. 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 
/391A/ 

60 -   -   -   -   

B.III.5. 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 

61 -   -   -   -   

B.III.6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62 -   -   -   -   
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Označ
enie 

STRANA AKTÍV č.r. 

Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3 

      (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) 

B.III.7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/ 63 1 478 632  -   1 478 632  -   

B.III.8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64 -   -   -   -   

B.III.9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 44 450  12 417  32 033  25 232  

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 -   -   -   -   

B.IV.1. 
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 

67 -   -   -   -   

B.IV.2. 
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v 
prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - 
/291A, 29XA/ 

68 -   -   -   -   

B.IV.3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 -   -   -   -   

B.IV.4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A 70 -   -   -   -   

B.V. Finančné účty súčet r. 72 až r. 73 71 875 002  -   875 002  1 006 512  

B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 9 960  -   9 960  12 932  

B.V.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 73 865 042  -   865 042  993 580  

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 874 328   874 328 1 056 388 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 587 354  -   587 354  780 000  

C.2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 286 809  -   286 809  276 388  

C.3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77 -   -   -   -   

C.4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 165  -   165  -   
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Označen
ie 

STRANA PASÍV č.r. 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 5 6 

      (EUR) (EUR) 

 
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141 79 98 520 249 131 559 708 

A. Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100) 80 -26 890 302 -8 420 230 

A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 500 000  500 000  

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 500 000 500 000 

A.I.2. Zmena základného imania +/- 419 83 -   -   

A.I.3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 -   -   

A.II. Emisné ážio (412) 85 -   -   

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 -   -   

A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 50 000  50 000  

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 50 000 50 000 

A.IV.2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 -   -   

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 -   -   

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 -   -   

A.V.2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 -   -   

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 -   -   

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 -   -   

A.VI.2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 -   -   

A.VI.3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 -   -   

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -20 009 605 -9 234 657 

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 -   -   

A.VII.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -20 009 605 -9 234 657 

A.VIII. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 
86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 

100 -7 430 697 264 427  

B.  Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140) 101 83 097 898 79 619 254 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 74 398 760  66 833 551  

B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 -   -   

B.I.1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 -   -   

B.I.1.b. 
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 

105 -   -   

B.I.1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 -   -   

B.I.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 -   -   

B.I.3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 -   -   

B.I.4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (471A, 47XA) 

109 -   -   

B.I.5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 74 398 760  66 833 551  

B.I.6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 -   -   
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Označen
ie 

STRANA PASÍV č.r. 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c 5 6 

      (EUR) (EUR) 

B.I.7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 -   -   

B.I.8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 -   -   

B.I.9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 -   -   

B.I.10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 -   -   

B.I.11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 -   -   

B.I.12\. Odložený daňový záväzok (481A) 117 -   -   

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 -   126 188  

B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 -   -   

B.II.2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120 -   126 188  

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 -   -   

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 8 176 573  12 398 262  

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 2 432 901  2 744 165  

B.IV.1.a. 
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 

124 35 342  42 455  

B.IV.1.b. 
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 

125 -   -   

B.IV.1.c. 
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 
478A, 47XA) 

126 2 397 559  2 701 710  

B.IV.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 -   -   

B.IV.3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 -   -   

B.IV.4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 

129 -   -   

B.IV.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 -   -   

B.IV.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 145 654  143 806  

B.IV.7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 77 803  92 155  

B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 58 305  551 187  

B.IV.9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 -   -   

B.IV.10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 5 461 910  8 866 949  

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 522 565  261 253  

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 99 339  87 475  

B.V.2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 423 226  173 778  

B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 -   -   

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 -   -   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 42 312 653 60 360 684 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 -   -   

C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143 1 032 247  866 834  

C.3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 18 606 378  29 287 440  

C.4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 22 674 028  30 206 410  
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Označenie TEXT č.r. 

Skutočnosť 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c 4 5 

      (v eurách) (v eurách) 

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01 35 309 126 40 619 579 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02 3 031 852 2 818 429 

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 -   -   

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 -   -   

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 442 678 435 332 

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -   -   

V. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -   -   

VI. 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a 
materiálu (641, 642) 

08 59 760  72 510  

VII. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 09 2 529 414  2 310 587  

** 
Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 
+ r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26) 

10 28 588 635 26 484 630 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 -   -   

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 255 195  383 662  

C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -   -   

D. Služby (účtová skupina 51) 14 8 490 624  10 381 449  

E. Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15 2 484 487 2 830 775 

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 799 617  2 061 778  

E.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 25 153  20 864  

E.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 606 318  678 013  

E.4. Sociálne náklady (527, 528) 19 53 399  70 120  

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 5 735  7 339  

G. 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 

21 305 530 217 911 

G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 305 530  217 911  

G.2. 
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 
majetku (+/-) (553) 

23 -   -   

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 42 852  -   

I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 16 649 343  11 947 346  

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 354 869  716 148  

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -25 556 783 -23 666 201 

* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 -8 303 141 -10 329 779 
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PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., DIČ: 2021509270 
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2016 

Označe
nie 

TEXT č.r. 

Skutočnosť 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c 4 5 

      (v eurách) (v eurách) 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44) 29 32 871 764 38 304 366 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -   -   

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 -   -   

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 -   -   

IX.2. 
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (665A) 

33 -   -   

IX.3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 -   -   

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 -   -   

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 -   -   

X.2. 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (666A) 

37 -   -   

X.3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 -   -   

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 62 102 

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 -   -   

XI.2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 62  102  

XII. Kurzové zisky (663) 42 105  1 315  

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 -   -   

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 32 871 597  38 302 949  

** Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54) 45 14 742 788 14 221 092 

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 -   -   

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 -   -   

M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 -   -   

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 11 997 520 11 487 024 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 -   -   

N.2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 11 997 520  11 487 024  

O. Kurzové straty (563) 52 3 472  17 715  

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 -   -   

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 2 741 796  2 716 353  

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 18 128 976 24 083 274 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -7 427 807 417 073 

R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 890 152 646 

R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 890  1 481 578  

R.2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -   -1 328 932 

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 -   -   

**** 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)  
(r. 56 - r. 57 - r. 60) 

61 -7 430 697 264 427 
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Poznámka: 
 
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej 
účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené 
v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové 
údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).  
 

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Základné údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno a sídlo PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 
Pribinova 25  
824 96  Bratislava 26 

Dátum založenia 22. mája 2000 
Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 24. júla 2000 
Hospodárska činnosť  Faktoring a forfaiting, poskytovanie pôžičiek a úverov 

nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, 
sprostredkovateľská a organizačná činnosť v oblasti 
obchodu, školiaca činnosť, ekonomické a organizačné 
poradenstvo, účtovné poradenstvo, prenájom motorových 
vozidiel, prenájom strojov, zariadení, výpočtovej techniky, 
kancelárskych zariadení, prenájom nehnuteľností spojený 
s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené 
s prenájmom. 

 

 

2. Zamestnanci 
 

Názov položky  2016 2015 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 86 118 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 90 118 

z toho: vedúci zamestnanci 9 9 

 

 

3. Neobmedzené ručenie 
 
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 
účtovných jednotkách. 
 

 

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Bola 
zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych 
predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 
 
Táto účtovná závierka bola zostavená pre všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné 
použiť na žiadne špecifické účely alebo na posúdenie jednotlivých transakcií. Čitatelia účtovnej závierky 
by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií. 

 
 

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015 
 
Účtovnú závierku spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ďalej len „spoločnosť“ za rok 2015 schválilo 

riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 15.06.2016.  
 

 

6. Členovia orgánov spoločnosti 

 
Orgán Funkcia Meno 

Vedenie spoločnosti 
  
konateľ – výkonný riaditeľ  Ing. Miroslav Jurenka 
konateľ  Aleš Oborník 

 konateľ 
konateľ 

Richard Lörincz  
Ing. David Chour  

Dozorná rada člen dozornej rady Ing. Marcel Mešter  
 člen dozornej rady Ing. Marek Štejnar  
 člen dozornej rady Ing. Zdeněk Lhotský  
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7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Spoločníci 

Podiel na základnom 
imaní Hlasovacie 

práva 
v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI ako 
na základnom 

imaní v % 
v eurách v % 

PROFIREAL Group SE, Martinus Nijhofflaan 2, 
2624ES Delft, Holandsko 500 000 100 100 - 

Spolu 500 000 100 100 - 

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. je sesterskou spoločnosťou spoločností PROFI CREDIT Czech, 
a.s. (Česká republika), PROFI CREDIT Poland, Sp. z.o.o. (Poľsko), PROFI CREDIT Polska S.A. (Poľsko), 
PROFI CREDIT Bulgaria EOOD (Bulharsko), ktoré sú vlastnené spoločnosťou PROFIREAL Group SE 
(Holandsko).  
 
 

8. Konsolidovaná účtovná závierka 
 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti PROFIREAL Group SE, so 
sídlom v Delfte, Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Holandsko, ktorá má 100-percentný podiel na jej 
základnom imaní. Spoločnosť PROFIREAL Group SE je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou. 
 

Spoločnosť PROFIREAL Group SE má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100-percentným 
podielom v spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 
 

 Konečná materská spoločnosť Priama materská spoločnosť 

Meno PROFIREAL Group SE PROFIREAL Group  SE 
Sídlo a miesto uloženia 
konsolidovanej účtovnej závierky 

Martinus Nijhofflaan 2,  2624ES Delft, 
Holandsko 

Martinus Nijhofflaan 2,  2624ES 
Delft, Holandsko 

 

 

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 

1. 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 slovenskej meny, t. j. v eurách. 

 

2. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 

činnosti. Spoločnosť k 31.decembru 2016 vykazovala záporné vlastné imanie vo výške  
 -26 890 302 EUR a  záporný  výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení za rok vtedy sa 
končiaci vo výške  -7 430 697 EUR. Spoločnosť je závislá na financovaní od nebankových 
spoločností, ktoré predstavujú nezávislé tretie strany. Výška záväzku z titulu financovania 
nebankovými spoločnosťami predstavuje k 31.decembru 2016 sumu vo výške 79 570 090 EUR. 
Materská spoločnosť písomne deklarovala záväzok poskytnúť spoločnosti plnú finančnú podporu na 
udržanie primeranej likvidity na nasledujúcich 12 mesiacov s cieľom zabezpečiť nepretržité trvanie 
jej činnosti. 
 

3. 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.  

 
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 

riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 
 
 
 
 

PROFIREAL Group SE  

Holandsko 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

Slovenská republika 
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5. Účtovanie poskytnutých pôžičiek a moment zaúčtovania výnosov - Spoločnosť účtuje o pohľadávke 
voči klientovi z poskytnutej pôžičky v nominálnej hodnote pohľadávky vrátane dohodnutej 
zmluvnej odmeny (úroku) oproti záväzku voči klientovi vo výške skutočne vyplatenej sumy 
a zmluvnej odmene účtovanej na účte výnosov budúcich období. Následne sa úroky  
z poskytnutých pôžičiek časovo rozpúšťajú do výnosov lineárne počas zmluvnej doby pôžičky.  
Pri vyplatení pôžičky na účet klienta záväzok spoločnosti voči klientovi zaniká. V prípadoch, že je 
klient v omeškaní so splátkami, spoločnosť si uplatňuje zmluvné pokuty a penále, ktoré vchádzajú 
do výnosov spoločnosti v momente ich úhrady. 

 
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe 

vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 
vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

 
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo 

odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných 
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú 
výšku výnosov a nákladov počas roka. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých 

skúsenostiach a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané okolnostiam. Skutočné 
výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. Odhady a základné predpoklady sú prehodnocované 
a korekcie účtovných odhadov sú zaúčtované v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia 
ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia 
ovplyvňuje bežné aj budúce obdobie.  

 
Najvýznamnejšou oblasťou s potrebou subjektívneho úsudku je tvorba opravných položiek k 
pohľadávkam. Tvorba opravných položiek na vzniknuté straty z poskytnutých pôžičiek zahŕňa veľa 
neistôt týkajúcich sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia spoločnosti vyžadujú mnoho 
subjektívnych posudkov pri odhade výšky strát. Skutočné straty sa od odhadov môžu významne 
líšiť a rozdiel môže byť významný. 

 

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových 
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej 
závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 

 
 
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie 

 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie 

jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto: 

 
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena 

je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). 
 
b) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej 

hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné 
náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých 
záväzkoch a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré 
predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného 

majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú 
jeho ocenenie. 

 
c) Pohľadávky: 

 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou. 
 
Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka 
v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, 

napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.  
 

d) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
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e) Záväzky: 
 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
f) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 
 
g) Pôžičky a úvery:  

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 

 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 
 

Úroky z  pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 

h) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
i) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov 

určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky 
na daňové účely. 

 
j) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 

a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 

v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení 
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom 
období, t. j. 21 %. 

 
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 
 
a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 

prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  
 

 Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na audítorské 
služby, spotrebu energie, dopyty k prevereniu klientov k schopnosti splácať úvery, Elite Trip 
odmeny, služby daňového poradcu,  licenciu k ochrannej známke, motivácie obchodnej siete,   

odmeny manažmentu, rezervu odvodov k odmenám manažmentu, rezervu k nevyčerpanej 
dovolenke a k odvodom k nevyčerpanej dovolenke. Významnou položkou rezerv je tiež rezerva 
k 35 % časti provízií. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich 
výška a odôvodnenosť. 

 
 Opravné položky k pohľadávkam – sa tvoria k takým pohľadávkam, pri ktorých existuje 

opodstatnený predpoklad, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí. Týka sa to takých 
sporných pohľadávok voči dlžníkom, voči ktorým vedie spor o ich uznanie, prípadne 
dlhodobým pohľadávkam po splatnosti. Pri posudzovaní vymoženosti pohľadávky účtovná 
jednotka postupuje na portfóliovej báze podľa typov pohľadávok a intervalu omeškania.  
 

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku k pohľadávkam v takej výške, aby vykazovala 
odhadovanú reálnu výšku vymožiteľných pohľadávok. 
 
Odhady použité pri procese určovania opravných položiek na straty z poskytnutých pôžičiek 
predstavujú racionálne prognózy budúceho vývoja relevantných rizík, ktoré sú v daných 
podmienkach dostupné. Suma opravných položiek vyjadruje primeranú výšku na pokrytie strát 
zo zníženia hodnoty poskytnutých pôžičiek.  
 
Spoločnosť delí svoje portfólio klientov do kategórií podľa doby omeškania, kde tvorba 
opravnej položky pre jednotlivé kategórie závisí od predpokladov a pravdepodobností 
očakávanej vymožiteľnosti pohľadávok v danej kategórii. 
Spoločnosť tvorí opravné položky pre nasledovné kategórie pohľadávok: 

a) Splátky z poskytnutých pôžičiek a úverov omeškané viacej ako 360 dní % z celkového 
objemu pohľadávok (2016: 83,55%, 2015: 82,87%), 

b) Splátky z poskytnutých pôžičiek a úverov omeškané v rozmedzí 180 až 360 dní % 
z celkového objemu pohľadávok (2016: 60,34%, 2015: 59,99%), 

c) Splátky z poskytnutých pôžičiek a úverov omeškané v rozmedzí 90 až 180 dní % 
z celkového objemu pohľadávok (2016: 55,71%, 2015: 55,58%),  

d) Splátky z poskytnutých pôžičiek a úverov omeškané v rozmedzí 0 až 90 dní % z celkového 
objemu pohľadávok (2016: 30,88%, 2015: 28,68%), 

e) Splátky z poskytnutých pôžičiek a úverov v splatnosti % z celkového objemu pohľadávok 
(2016: 14,64%, 2015: 0,755%). 
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Percento výšky tvorby opravných položiek k pohľadávkam sa každý rok vypočíta podľa 
historickej skúsenosti zohľadňujúc reálny vývoj predchádzajúcich období.  

 

 Plán odpisov  
 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený 
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej 
doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné 
odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku vychádza z toho, že sa 
vzal za základ spôsob odpisovania podľa odpisovej politiky v skupine Profireal Group. 
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú: 

 

Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov  

Stroje a zariadenia 5 rokov 20 % 
Dopravné prostriedky 5 rokov 20 % 
Počítače, notebooky, tlačiarne, servery 5 rokov 20 % 
Klimatizácia 10 rokov 10 % 
Kopírovacie zariadenia 5 rokov 20 % 
Ostatný drobný majetok 2 roky 50 % 
Inventár 5 rokov 20 % 
Softvér 5 rokov 20 % 

 

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie. 
 

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných 
prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na 
účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa 

predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, 
použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa 
kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený 
a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu. 
 
12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód  
 
V roku 2016 spoločnosť zmenila metodiku výpočtu opravných položiek a vykazovania odloženej dane.  
 
Zmena metodiky výpočtu výšky opravných položiek nastala z dôvodu priblíženia existujúcej metodiky  
ocenenia pohľadávok k postupu, ktorý je v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 39 

Finančné nástroje – účtovanie a oceňovanie. Základom novej metodiky výpočtu opravných položiek je 
stanovenie rizikových parametrov z dostupných historických údajov, používaných na odvodenie 
pravdepodobnosti výskytu znehodnotenia, výšky straty zo zlyhania pohľadávok, ako aj dĺžky obdobia, 
ktoré uplynie medzi vznikom a identifikáciou straty. Takto stanovené parametre boli následne aplikované 
na zostatkovú výšku pohľadávok.            
 
Spoločnosť doúčtovala  k začiatku roka 2016 zvýšenie opravnej položky k pohľadávkam v sume 
5 598 321 EUR voči vlastnému imaniu ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov z dôvodu zmeny 
metódy vykazovania tvorby opravných položiek. 
 
Spoločnosť odúčtovala k začiatku roka 2016  celkovú výšku odloženej daňovej pohľadávky v sume 
5 441 055 EUR do vlastného imania ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov z dôvodu zmeny 

metódy vykazovania a z dôvodu neistej realizácie odpočítateľných rozdielov v budúcnosti. 
 
 

MD D         Čiastka Popis 

429 481 5 441 055 úprava odloženej dane z dôvodu zmeny metódy k 1.1.2016 
429 391 5 598 321 úprava opravných položiek z dôvodu zmeny metódy k 1.1.2016 
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III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok  
 
1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty  
 
31. december 2016 
 

 
Aktivované 

náklady  
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie         

K 1. januáru 2016 - 211 912 16 680 - 162 992 61 343 - 452 927 

Prírastky -  - - -     -   28 569 - 28 569 

Úbytky - - - - -  5 225 - 5 225 

Presuny - 17 889 - - 66 798  (84 687) - - 

K 31. decembru 2016 -   229 801   16 680 -   229 790   - -  476 271 

         

Oprávky         

K 1. januáru 2016 -   205 558 6 988 -   83 983 - - 296 529 

Prírastky -   3 685   3 636 -   49 095 - -   56 417 

Úbytky -  - - - - - - 

K 31. decembru 2016 -   209 243   10 624 -   133 078 - -  352 946 

         

Opravná položka         

K 1. januáru 2016 - - - - - - - - 

Prírastky - - - - - - - - 

Úbytky - - - - - - - - 

K 31. decembru 2016 - - - - - - - - 

         

Zostatková hodnota          

K 1. januáru 2016 -   6 354   9 692 -   79 009   61 343 -    156 398 

K 31. decembru 2016 -   20 558  6 056 -  96 712  - -  123 325 
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31. december 2015 
 

 
Aktivované 

náklady  
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie         

K 1. januáru 2015 - 211 912 16 680 - 80 183 67 084 - 375 859 

Prírastky - - - - 3 116 79 692 - 82 808 

Úbytky - - - - (5 740) - - (5 740) 

Presuny - - - - 85 433 (85 433) - - 

K 31. decembru 2015 - 211 912 16 680 - 162 992 61 343 - 452 927 

         

Oprávky         

K 1. januáru 2015 - 198 880 3 352 - 49 864 - - 252 096 

Prírastky - 6 678 3 636 - 34 119 - - 44 433 

Úbytky - - - - - - - - 

K 31. decembru 2015 - 205 558 6 988 - 83 983 - - 296 529 

         

Opravná položka         

K 1. januáru 2015 - - - - - - - - 

Prírastky - - - - - - - - 

Úbytky - - - - - - - - 

K 31. decembru 2015 - - - - - - - - 

         

Zostatková hodnota          

K 1. januáru 2015 - 13 032 13 328 - 30 319 67 084 - 123 763 

K 31. decembru 2015 - 6 354 9 692 - 79 009 61 343 - 156 398 
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 
 
31. december 2016 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie          

K 1. januáru 2016 - - 1 547 111 - - - 108 556 - 1 655 667 
Prírastky - -    - - - -   6 602 -   6 602 
Úbytky - - 196 416 - - - 674 -  197 090 
Presuny - - 111 204 - - - (111 204) - - 

K 31. decembru 2016 - -   1 461 899 - - -   3 279 - 1 465 177 
          
Oprávky          
K 1. januáru 2016 - - 900 373 - - - - -  900 373 
Prírastky - -   291 966 - - - - -  291 966 
Úbytky - -  200 457 - - - - -  200 457 

K 31. decembru 2016 - -   991 883 - - - - -   991 883 
          
Opravná položka          
K 1. januáru 2016 - - - - - - - - - 

Prírastky - - - - - - - - - 

Úbytky - - - - - - - - - 

K 31. decembru 2016 - - - - - - - - - 

          
Zostatková hodnota           
K 1. januáru 2016 - -   646 738  - - -   108 556 -    755 294 

K 31. decembru 2016 - -   470 016 - - -   3 279 -   473 294 

 
  



      

   

 43 

31. december 2015 
 

 Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie          

K 1. januáru 2015 - - 1 263 527 - - - 107 360 - 1 370 887 
Prírastky - - 11 281 - - - 516 980 - 528 261 
Úbytky - - (243 481) - - - - - (243 481) 
Presuny - - 515 784 - - - (515 784) - - 

K 31. decembru 2015 - - 1 547 111 - - - 108 556 - 1 655 667 
          
Oprávky          
K 1. januáru 2015 - - 954 357 - - - - - 954 357 
Prírastky - - 173 759 - - - - - 173 759 
Úbytky - - (227 461) - - - - - (227 461) 

K 31. decembru 2015 - - 900 373 - - - - - 900 373 
          
Opravná položka          
K 1. januáru 2015 - - - - - - - - - 

Prírastky - - - - - - - - - 

Úbytky - - - - - - - - - 

K 31. decembru 2015 - - - - - - - - - 

          
Zostatková hodnota           
K 1. januáru 2015 - - 309 170 - - - 107 360 - 416 530 

K 31. decembru 2015 - - 646 738 - - - 108 556 - 755 294 
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1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Predmet 
poistenia 

Druh poistenia 

Výška poistenia (zostatková 
hodnota poisteného majetku) Názov a sídlo poisťovne 

2016 2015 

Osobné 
automobily 

Havarijné poistenie, 
povinné zmluvné 
poistenie 

253 743 407 794 

Povinné zmluvné poistenie a havarijné 
poistenie: 
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., 
Lamačská cesta 3/A 
841 04  Bratislava 

 
2. Pohľadávky  
 
2.1. Veková štruktúra pohľadávok 
 
31. december 2016 
 

Položka 

Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku   37 982 981 -  37 982 981 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 

účtovnej jednotke  - - - 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku  - - - 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Iné pohľadávky  - - - 
Odložená daňová pohľadávka    - -   - 

Spolu dlhodobé pohľadávky    37 982 981 -  37 982 981 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku   40 180 090  96 914 022   137 094 112 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 

účtovnej jednotke   20 223 -  20 223 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku  - - - 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Sociálne poistenie  - - - 
Daňové pohľadávky a dotácie  1 478 632 - 1 478 632 
Iné pohľadávky   32 033  12 417  44 450 

Spolu krátkodobé pohľadávky  41 710 978  96 926 439   138 637 417 

 
Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky z obchodného styku predstavujú sumu jednotlivých splátok 
poskytnutých pôžičiek. Rozdelenie podľa splatnosti predstavuje rozdelenie podľa doby splatnosti 
jednotlivých splátok, pričom splátky v lehote splatnosti predstavujú splátky pred dátumom splatnosti 
a splátky po lehote splatnosti predstavujú splátky splatné ale nezaplatené. 
 
31. december 2015 
 

Položka 

Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku   54 733 108 -  54 733 108 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 

účtovnej jednotke  - - - 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku  - - - 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Iné pohľadávky  - - - 
Odložená daňová pohľadávka   5 441 055 -  5 441 055 

Spolu dlhodobé pohľadávky  60 174 163   60 174 163 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku   49 209 833  77 338 813  126 548 646 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 

účtovnej jednotke  23 092 - 23 092 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku  - - - 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  - - - 
Sociálne poistenie  - - - 
Daňové pohľadávky a dotácie  - - - 
Iné pohľadávky   25 232  12 417  37 649 

Spolu krátkodobé pohľadávky  49 258 157  77 351 230  126 609 387 
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2.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti 
 

Položka 2016 2015 

Krátkodobé pohľadávky   
Pohľadávky po lehote splatnosti  96 926 439  77 351 230 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka  41 710 978  49 258 157 

Spolu krátkodobé pohľadávky  138 637 417  126 609 387 
   
Dlhodobé pohľadávky   
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov     

37 982 981  60 174 163 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov - - 

Spolu dlhodobé pohľadávky 
    

37 982 981  60 174 163 

 
Pokles pohľadávok v roku 2016 súvisel s poklesom obchodnej činnosti spoločnosti a vplyvom 
legislatívnych zmien. Spoločnosť poskytuje spotrebiteľské úvery s priemernou dobou splatnosti 40 
mesiacov. 

 
2.3. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky: 
 

Položka 

Stav  
k 1. 1. 2016 
(po úprave 

vplyvu zmeny 
metodiky, viď 
pozn. II.12) 

Tvorba  

Zúčtovanie 
z dôvodu 
zániku 

opodstatne
nosti 

Zúčtovanie 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

z účtovníctva 

Stav 
k 31. 12. 2016 

Pohľadávky z obchodného styku    63 784 338  16 649 343  -   -  80 433 681 
Pohľadávky voči dcérskej 

účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke - - - - - 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku - - - - - 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu - - - - - 

Iné pohľadávky   12 417 - - - 12 417 

Spolu   63 796 755           16 649 343 - -   80 446 098 

 

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Vedenie 
spoločnosti sa domnieva, že odhady použité pri procese určovania opravných položiek na straty 
z poskytnutých pôžičiek predstavujú najracionálnejšie prognózy budúceho vývoja relevantných rizík, 
ktoré sú v daných podmienkach dostupné. Podľa vedenia spoločnosti je vykázaná suma opravných 
položiek primeraná na pokrytie strát zo zníženia hodnoty poskytnutých pôžičiek. Celková suma 
opravných položiek k pohľadávkam je vykázaná ku krátkodobej časti pohľadávok na riadku súvahy 053, 
nakoľko spoločnosť nevie rozdeliť vytvorené opravné položky medzi krátkodobé a dlhodobé pohľadávky.  
 
Tvorba opravných položiek na straty z pohľadávok si vyžaduje významné odhady vedenia spoločnosti, 
skutočnosť sa od týchto odhadov môže výrazne líšiť. 
 
Spoločnosť doúčtovala  k 1.1.2016  zvýšenie opravnej položky k pohľadávkam v sume 5 598 321 EUR 

voči vlastnému imaniu ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov z dôvodu zmeny metódy 
vykazovania tvorby opravných položiek. 
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2.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami 
 

Opis predmetu záložného práva 

2016 2015 

hodnota 
predmetu 

hodnota 
pohľadávky 

hodnota 
predmetu 

hodnota 
pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom 
alebo inou formou zabezpečenia - - - - 

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo -  168 426 176  -  200 547 266 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 
obmedzené právo s nimi nakladať 

- - - - 

 
Spoločnosť zriadila záložné právo na pohľadávky v prospech zahraničnej súkromnej spoločnosti so sídlom 

v Holandsku, ktorá poskytla dlhodobý úver. Obe strany sa dohodli, že aktuálna výška založených 
pohľadávok neklesne pod sumu 150% výšky zostatku dlhodobého záväzku.  
 
Výška založených pohľadávok k 31. decembru 2016 predstavovala 130 916 tis. EUR (2015: 129 613 tis. 
EUR). Založené pohľadávky sú rozdelené na založenú nominálnu hodnoty pohľadávok voči klientom vo 
výške 74 091 631 EUR a založené pohľadávky z titulu sankcií voči neplatiacim klientom vo výške 56 824 
228 EUR. Dané pohľadávky z titulu sankcií nie sú evidované ako klasické pohľadávky z obchodného styku 
na riadku súvahy 054, ale len podsúvahovo. 
 
Spoločnosť tiež zriadila záložné právo na pohľadávky v prospech spoločnosti Dairewa Properties Limited 
so sídlom na Cypre, od ktorej prijala úver v roku 2011. Hodnota založených pohľadávok v centrálnom 
notárskom registri k 31. decembru 2016 predstavovala 37 500 tis. EUR  (2015: 64 737 tis. EUR). 

 
3. Finančné účty  
 

Položka 2016 2015  

Peňažné prostriedky    
Pokladnica, ceniny  9 960  12 932  
Bankové účty bežné  865 042  993 580  
Bankové účty termínované - -  
Peniaze na ceste - -  

Spolu  875 002  1 006 512  

 

4. Časové rozlíšenie  

 

Položka  
31. december  

2016 
31. december  

2015 

Náklady budúcich období dlhodobé    587 354  780 000 
Náklady budúcich období krátkodobé    286 809  276 388 
Príjmy budúcich období dlhodobé   - - 
Príjmy budúcich období krátkodobé   165 - 

Spolu   874 328  1 056 388 

 

Náklady budúcich období predstavujú najmä zaplatené  nájomné za prenajaté priestory, v ktorých sídlia 
regionálne zastúpenia spoločnosti, poistenie členov štatutárnych orgánov, doménu www.proficredit.sk a 
školiaci materiál. Čiastka  vo výške 585 tis. EUR v roku 2016 predstavuje poplatok za prolongáciu 
splatnosti úveru do roku 2020. 
 
 

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
1. Vlastné imanie  
 

1.1 Informácie o vlastnom imaní 
 
Základné imanie bolo splatené pri založení spoločnosti vo výške 100 % v hodnote 6 639 EUR.  
 
Zákonný rezervný fond vo výške 50 000 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa 
Obchodného zákonníka. 
 

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Neuhradená strata“ o sumu 264 427 EUR 
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2015. 
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1.2 Rozdelenie zisku za rok 2015 
 

Položka 2015 

Účtovný  zisk  264 427 

  

Rozdelenie účtovného zisku 2015 

Prídel do zákonného rezervného fondu  
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov - 
Prídel do sociálneho fondu - 
Prídel na zvýšenie základného imania - 
Úhrada straty minulých období - 
Prevod do nerozdelenej straty minulých rokov  264 427 
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom - 
Iné  - 

Spolu  264 427 

2. Rezervy  
 
2.1. Zákonné a ostatné rezervy  

 
31. december 2016 
 
 

Položka 
Stav  

k 1. 1. 2016 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
k 31. 12. 2016 

Dlhodobé rezervy      
Dlhodobé zákonné rezervy  - - - - - 

Ostatné dlhodobé rezervy   126 188  -  126 188 -  - 

z toho: 
rezerva k 35 % časti provízií 

 126 188  -  126 188 -  - 

      
Krátkodobé rezervy      

Krátkodobé zákonné rezervy   87 475  99 339  87 475 -  99 339 

z toho: 
nevyčerpané dovolenky 

vrátane odvodov 
 87 475  99 339  87 475 -  99 339 

      
      

Ostatné krátkodobé rezervy   173 778 423 226 173 778 - 423 226 

z toho: 
nevyplatené odmeny vrátane 

odvodov  
 56 840  33 317  56 840 -  33 317 

rezerva k 35 % časti provízií 22 454 145 728 22 454 - 145 728 
audit a daňové poradenstvo  33 750 37 410  33  750 - 37 410 

ostatné 60 734 206 771 60 734 - 206 771 

      

 
 
Spoločnosť vytvorila rezervu  na budúcu výplatu časti provízie úverových pracovníkov, a to výplatu 35 % 
časti provízie z celkovej časti provízie z poskytnutých úverov. Rezerva sa vytvorila na základe odhadov 
budúcich provízií a historicky vyplatených provízií úverovým pracovníkom. Vytvorená rezerva k 31. 
decembru 2016 sa týkala provízií vyplatených za úvery poskytnuté úverovými pracovníkmi klientom do 
2016. 
 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje výška a odôvodnenosť každej rezervy. 
Krátkodobé rezervy budú použité v priebehu roka 2017. 
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31. december 2015 
 
 

Položka 
Stav  

k 1. 1. 2015 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
k 31. 12. 2015 

Dlhodobé rezervy      
Dlhodobé zákonné rezervy  - - - - - 
Ostatné dlhodobé rezervy   120 655  126 188  120 655 -  126 188 

z toho: 
rezerva k 35 % časti provízií  120 655  126 188  120 655 -  126 188 

      
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé zákonné rezervy   148 649 87 475  148 649 -  87 475 

z toho: 
nevyčerpané dovolenky vrátane 

odvodov  106 362  87 475  106 362 -  87 475 
audit a daňové poradenstvo  36 487  -  36 487 -  - 
ostatné  5 800  -  5 800 -  - 

Ostatné krátkodobé rezervy   299 878  173 778  299 878 -  173 778 
z toho: 

nevyplatené odmeny vrátane 
odvodov   122 941  56 840  122 941 -  56 840 

rezerva k 35 % časti provízií  50 441  22 454  50 441 -  22 454 
audit a daňové poradenstvo  - 33 750  - - 33 750 
ostatné  126 496  60 734  126 496 -  60 734 

 
3. Záväzky  
 
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby 

splatnosti 
 

Položka  
Spolu  

k 31. 12. 2016 
Spolu  

k 31. 12. 2015 

Dlhodobé záväzky:    
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 

päť rokov 
 

 74 398 760  66 833 551 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  -  - 

Spolu dlhodobé záväzky   74 398 760  66 833 551 
    
Krátkodobé záväzky:    
Záväzky po lehote splatnosti  - - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka vrátane 
 

 8 176 573  12 398 262 

Spolu krátkodobé záväzky   8 176 573  12 398 262 

 
3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka  
 

Položka 2016 2015 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:   
odpočítateľné  37 074 601  24 278 689 
zdaniteľné  43 569  33 638 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:   
odpočítateľné 518 702  320 490 
zdaniteľné  - - 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti  -  166 526 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty - - 
Sadzba dane z príjmov (v %) 21 % 22 % 
Odložená daňová pohľadávka -  5 441 055 
Uplatnená daňová pohľadávka:   

zaúčtovaná ako zníženie nákladov - - 
zaúčtovaná do vlastného imania - - 

Odložený daňový záväzok - - 
Zmena odloženého daňového záväzku:   

zaúčtovaná ako náklad - (1 328 932) 
zaúčtovaná do vlastného imania (5 441 055) (1 760 100) 

 

Spoločnosť odúčtovala k 1.1.2016  celkovú výšku odloženej daňovej pohľadávky v sume 5 441 055 EUR 
do vlastného imania ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov z dôvodu zmeny predpokladu 
realizácie odpočítateľných rozdielov v budúcnosti, pričom táto neistota bola prítomná už v minulom 
účtovnom období a zvýšila sa zmenou metódy výpočtu opravných položiek 
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3.3. Záväzky zo sociálneho fondu  
 

 2016 2015 

Začiatočný stav sociálneho fondu 0 811 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  11 866  39 675 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku - - 
Ostatná tvorba sociálneho fondu  - - 

Tvorba sociálneho fondu celkom  11 866  40 486 
Čerpanie sociálneho fondu  11 866  40 486 

Konečný zostatok sociálneho fondu 0 0 

 
4. Časové rozlíšenie  
 

Položka  
31. december  

2016 
31. december  

2015 

Výdavky budúcich období dlhodobé   - - 
Výdavky budúcich období krátkodobé    1 032 247  866 834 
Výnosy budúcich období dlhodobé    18 606 378  29 287 440 
Výnosy budúcich období krátkodobé    22 674 028  30 206 410 

Spolu   42 312 653  60 360 684 

 
Výnosy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy z poskytnutých pôžičiek po dobu trvania 
zmluvy o pôžičke. Výdavky budúcich období v roku 2016 predstavujú splatné úroky z úverov od tretích 
strán. 
 
5. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu) 
 

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je 
k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 takáto: 
 

 

31. december 2016 31. december 2015 

Splatnosť  Splatnosť  

do 1 roka 
vrátane 

od 1 roka 
do 5 rokov 

vrátane 

viac ako  
5 rokov 

do 1 roka 
vrátane 

od 1 roka 
do 5 rokov 

vrátane 

viac ako  
5 rokov 

Istina  76 186  29 012 -  68 281 97 489 - 
Finančný náklad  2 569  337 -  8 206  3 344 - 

Spolu  78 755  29 349 -  76 487  100 833 - 

 

V. VÝNOSY 
 

1. Výnosy z hospodárskej činnosti 
 

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb  
 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu: 
 

Oblasť odbytu  

Prenájom pracovnej sily,  
provízie 

Celkom 

2016 2015 2016 2015 

Slovensko  442 678  435 332  442 678  435 332 

Spolu  442 678  435 332  442 678  435 332 

 

Čistý obrat  
 

Položka 
31. december  

2016 

31. december  
2015 

Tržby za vlastné výrobky - - 

Tržby z predaja služieb  442 678  435 332 
Tržby za tovar - - 
Výnosy zo zákazky - - 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj - - 
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  34 866 448  40 184 247 

Čistý obrat celkom  35 309 126  40 619 579 

 
Čistý obrat Spoločnosti v roku 2016 a 2015 vychádza z novely zákona o účtovníctve č. 333/2014 a je 
v súlade s riadkom 01 Výkazu ziskov a strát. 
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1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti výnosy výnimočného 
rozsahu alebo výskytu 

 
Položka  2016 2015 

Významné položky pri aktivácii nákladov  - - 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti   2 529 414  2 310 587 
z toho: 

zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
výnosy z dohôd o uznaní dlhu 
výnosy z vrátených súdnych poplatkov 
ostatné 

  
   1 871 766 

123 086 
150 752 
383 810 

 
1 746 072 
  135 226 
 195 567 
  233 722 

Finančné výnosy    

kurzové zisky, z toho:   105  1 315 
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  - - 

ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   32 871 597  38 302 949 
    

 
poplatky za uzatvorenie zmluvy  21 993 708  28 216 331 
ostatné  10 877 889 10 086 618 

výnosové úroky   62  102 
 

Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu  - - 

 
Významnú položku ostatných výnosov z hospodárskej činnosti tvoria uhradené zmluvné pokuty a penále, 
výnosy z dohôd o uznaní dlhu, výnosy zo zmenkového úroku a výnosy z vrátených súdnych poplatkov 
z poskytnutých pôžičiek. Spoločnosť aktívne uplatňuje svoju politiku vymáhania pohľadávok voči 
dlžníkom, čo sa výrazne prejavuje v ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti.  
Ostatné výnosy z finančnej činnosti predstavujú výnosy z poskytnutých pôžičiek a úverov. Ide 
predovšetkým o poplatky za uzavretie zmluvy a časť úrokov z pôžičiek. Úroky z pôžičiek sa časovo 
rozpúšťajú do výnosov lineárne na dennej báze. Pokles oproti predchádzajúcemu roku je prejavom 
menšieho objemu pohľadávok z poskytnutých pôžičiek v roku 2016. 
 
 

VI. NÁKLADY 
 
1. Náklady z hospodárskej činnosti 
 
1.1. Výrobná spotreba  
 

Položka  2016 2015 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru  - - 

Spotreba materiálu 

 

 170 550  304 502 

Spotreba energie 

 

 84 645  79 160 

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok  - - 

Služby 

 

  8 490 623 
 

 10 211 699 

z toho:    

opravy a údržba   21 013  33 461 
cestovné   19 208  73 342 

náklady na reprezentáciu   35 603  62 989 
provízie   3 388 474  4 750 193 

nájomné   400 443  503 851 

notárske, právne služby   821 228  512 831 

poradenstvo, ekonomické, audit   502 368  593 923 

reklama   243 438  239 931 

komunikačné    402 421  389 858 

ostatné služby 
 

2 656 427 
 

 3 051 320 
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1.2. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady 
výnimočného rozsahu alebo výskytu 

 
Položka  2016 2015 

Náklady za poskytnuté služby  - - 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:   72 296  59 721 

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  54 209 42 131 
iné uisťovacie audítorské služby  2 151 4 750 
súvisiace audítorské služby  - - 
daňové poradenstvo  8 327 5 230 
ostatné neaudítorské služby  7 610 7 610 

Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti  354 869 716 148 
z toho:    

odpis pohľadávok   110 844  318 472 
ostatné   244 025  397 676 

Finančné náklady  - - 
Kurzové straty, z toho:   3 472  17 715 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 

 

- 33 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  2 741 796 2 716 353 

poplatky za garancie  1 780 439  1 788 667 
ostatné   961 357  927 686 

Nákladové úroky, z toho:   11 997 520  11 487 024 
z úverov od súkromnej zahraničnej spoločnosti so sídlom 

v Holandsku 
 

 11 048 377  9 814 968 
z úverov od spoločnosti Dairewa Properties Limited so sídlom na 

Cypre 
 

 942 833  1 643 563 
ostatné   6 310  28 493 

Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu  - - 
   

 
VII. DAŇ Z PRÍJMOV 
 

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.  
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá  
je v platnosti od 1. januára 2017. 
 

Položka 2016 2015 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos 
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov - - 

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos 
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov - - 

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala - - 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej 
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa 
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach - - 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým 
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka - - 

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo 
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov - - 

 

Odsúhlasenie dane z príjmov 
 

Položka 2016 2015 

Splatná daň z príjmov:   

z bežnej činnosti   2 890  1 481 578 

z mimoriadnej činnosti  - - 

Odložená daň z príjmov:   

z bežnej činnosti  -  (1 328 932) 

z mimoriadnej činnosti  - - 

Daň z príjmov celkom  2 890  152 646 



 

 52 

 

 

2016 2015 

Základ dane Daň 
Daň  
v % 

Základ 
dane 

Daň 
Daň  
v % 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením (7 427 807)    417 073   

z toho: 
  teoretická daň -  (1 634 118)  -  91 756  

Daňovo neuznané náklady  1 725 632  379 639 22  359 841  79 165 22 
Výnosy nepodliehajúce dani (62) (14) 22 (102) (22) 22 
Vplyv neúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky - - - -  - 
Umorenie daňovej straty    (83 263) (18 318) 22 
Zmena sadzby dane - - - -  - - 
Iné (dodatočná daň/úprava 
odloženej dane ) - - - 296  65 - 

Spolu (5 702 237) (1 254 493) 22 693 845 152 646 22 
       
Splatná daň z príjmov  2 890 -  1 481 578  - 
Odložená daň z príjmov  - -  (1 328 932) - 

Celková daň z príjmov  2 890 -  152 646 - 

 

Pozri tiež poznámku IV.3.2 o odloženom daňovom záväzku/odloženej daňovej pohľadávke. 
 

 

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 

1. Podmienené záväzky 
 

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. 
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, 
nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. 
V dôsledku toho sú k 31. decembru 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené 

a môžu sa stať predmetom kontroly. 
 

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode 
do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že 
výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu. 
 

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV 
SPOLOČNOSTI 

 

Druh 

príjmu, 

výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov 
orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
 členov orgánov 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Peňažné 

príjmy 172 540 140 418 60 842 - - - - - - - - - 

Nepeňažné 

príjmy - - - - - - - - - - - - 
Peňažné 

preddavky - - - - - - - - - - - - 

Nepeňažné 

preddavky - - - - - - - - - - - - 

Poskytnuté 

úvery - - - - - - - - - - - - 

Poskytnuté 

záruky - - - - - - - - - - - - 

Iné - - - - - - - - - - - - 
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X. SPRIAZNENÉ OSOBY 
 
Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, konatelia, sesterské spoločnosti a spoločnosti v skupine. 
 
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je 
v jednotlivých častiach poznámok. 
 

 

Spriaznená osoba 
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

2016 2015 

PROFI CREDIT Polska, Sp. Z. o.o. (pohľadávka) 11 - - 
PROFI CREDIT Polska SA (pohľadávka) 11 1 440 4 859 
PROFI CREDIT Bulgaria EOOD (pohľadávka) 11 760 1 040 
PROFI CREDIT Czech, a.s. (pohľadávka) 11 18 023 17 193 
PROFI CREDIT Czech, a.s. (záväzok) 11 35 342 43 598 
Profidebt Slovakia, s.r.o. (záväzok) 11 - - 

 

Dcérska účtovná jednotka/ 
Materská účtovná jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

2016 2015 

PROFIREAL Group SE (záväzok) 08 - - 
PROFIREAL Group SE (záväzok) 10 156 375 148 619 

 

Kód druhu obchodu: 
01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia , 06 – transfer, 
07 – know-how, 08 – úver a úrok , pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka , 11 – iný obchod 
 

Spriaznená osoba 
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

2016 2015 

PROFI CREDIT Polska, Sp. Z. o.o. (výnos) 11 - 17 647 
PROFI CREDIT Polska SA (výnos) 11 36 210 108 442 
PROFI CREDIT Bulgaria EOOD (výnos) 11 18 189 27 867 
PROFI CREDIT Czech, a.s. (výnos) 11 73 110 56 088 
PROFI CREDIT Czech, a.s. (náklad) 05 65 694 112 983 
PROFI CREDIT Czech, a.s. (náklad) 11 351 414 554 131 
Profidebt Slovakia, s.r.o. (náklad) 11 - 6 774 

 
Dcérska účtovná jednotka/ 
Materská účtovná jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

2016 2015 

PROFIREAL Group SE (náklad) 08 - 354 
PROFIREAL Group SE (náklad) 10 1 780 439 1 788 667 

 
Kód druhu obchodu: 
01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia , 06 – transfer, 

07 – know-how, 08 – úver a úrok , pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka , 11 – iný obchod 
 

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
K dátumu tejto účtovnej závierky nie sú známe žiadne následné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy 
tejto účtovnej závierky podľa účtovných pravidiel. 
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XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
 
31. december 2016 
 

Položka 
Stav  

k 1. 1. 2016 
Prírastky Úbytky Presuny 

Stav  
k 31. 12. 2016 

Základné imanie 500 000 - - - 500 000 
Vlastné akcie a vlastné obchodné 

podiely 
- - - - - 

Zmena základného imania -  -  - 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - - - - 
Emisné ážio - - - - - 
Ostatné kapitálové fondy - - - - - 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 

fond) z kapitálových vkladov 
- - - - - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

- - - - - 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín 
- - - - - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení 

- - - - - 
Zákonný rezervný fond  50 000  - - 50 000 
Nedeliteľný fond - - - - - 
Štatutárne fondy a ostatné fondy - - - - - 
Nerozdelený zisk minulých rokov - - - - - 
Neuhradená strata minulých rokov (9 234 657) - (11 039 375) 264 427 (20 009 605) 
Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
264 427  - (7 430 697) (264 427)  (7 430 697) 

Vyplatené dividendy -  - - - 
Ostatné položky vlastného imania - - - - - 
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej 

osoby – podnikateľa  
- - - - - 

 
Spoločnosť doúčtovala  k 1.1.2016  zvýšenie opravnej položky k pohľadávkam v sume 5 598 321 EUR 
voči vlastnému imaniu ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov  z dôvodu zmeny metódy 
vykazovania tvorby opravných položiek. 
 
Spoločnosť odúčtovala k 1.1.2016  celkovú výšku odloženej daňovej pohľadávky v sume 5 441 055 EUR 
do vlastného imania ako navýšenie neuhradenej straty minulých rokov z dôvodu zmeny metódy 

vykazovania a z dôvodu neistej realizácie odpočítateľných rozdielov v budúcnosti, pričom táto neistota 
bola prítomná už v minulom účtovnom období a zvýšila sa zmenou metódy výpočtu opravných položiek. 
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31. december 2015 
 

Položka 
Stav  

k 1. 1. 2015 
Prírastky Úbytky Presuny 

Stav  
k 31. 12. 2015 

Základné imanie 6 639 - - 493 361 500 000 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - - - - - 
Zmena základného imania - 493 361 - (493 361) - 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - - - - 
Emisné ážio - - - - - 
Ostatné kapitálové fondy - - - - - 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 

z kapitálových vkladov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 

a záväzkov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení - - - - - 
Zákonný rezervný fond  1 328 - - (48 672) 50 000 
Nedeliteľný fond - - - - - 
Štatutárne fondy a ostatné fondy - - - - - 
Nerozdelený zisk minulých rokov - - - - - 
Neuhradená strata minulých rokov (9 969 433) - - 734 776 (9 234 657) 
Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 783 448 264 427 -  (783 448) 264 427 
Vyplatené dividendy - - - - - 
Ostatné položky vlastného imania - - - - - 
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 

– podnikateľa  - - - - - 

 
 

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 
 
Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1. 
 
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky 
na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“. 

 
Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu 
peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch 
mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: 
 

Položka Účet 31. 12. 2016 31. 12. 2015 

Peniaze 211 2 481 4 580 
Ceniny 213 7 479 8 352 
Účty v bankách 221 865 042 993 580 
Kontokorentný účet 221 - - 

Spolu  875 002 1 006 512  

 
Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu. 
 
 
Prílohy: 
 
Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov 
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Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov 

Ozna-

čenie 
Názov položky 

Skutočnosť v eurách 

Bežné účtovné Minulé účtovné 

obdobie obdobie 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/ -7 247 806 417 072  

A.1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov (+/-) 

11 172 887  16 552 146  

  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 305 530  217 911  

  Zmena stavu rezerv (+/-) 135 124  -181 740 

  Zmena stavu opravných položiek (+/-) 16 649 344  11 947 346  

  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -18 031 384 -7 187 850 

  Úroky účtované do nákladov (+) 11 997 520  11 487 024  

  Úroky účtované do výnosov (-) -62 -102 

  
Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)  

- 34 

  
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za 
peňažný ekvivalent (+/-) 

-16 908 -72 510 

  Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) 133 723  342 032  

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 5 678 531  -7 190 037 

  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 6 067 006  -6 375 070 

  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -388 475 -814 967 

  
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet 
Z/S+A.1.+A.2.) 

9 423 612  9 779 181  

  Prijaté úroky (+) 62 102 

  Výdavky na zaplatené úroky (-) -11 832 108 -11 352 038 

  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) -1 972 112 -1 981 863 

 A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 380 546 -3 554 618 

     

 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -23 344 -82 809 

  Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -9 964 -528 261 

  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 59 760  72 510 

 B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 26 452  -538 560 

     

C.1 Peňažné toky vo vlastnom imaní - 493 361  

 Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) - 493 361  

C.2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 
z finančnej činnosti 

4 222 584  3 136 722  

  
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 
finančnej činnosti účtovnej jednotky (+) 

13 100 000  20 288 222  

  
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) 

-8 877 416 -17 151 501 

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 4 222 584  3 630 083  

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (+/-)                            (súčet A+B+C) 

-131 510 -463 095 

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 1 006 512  1 469 645  

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+/-) 

875 002  1 006 546  

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

- -34 

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 
obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka  
(+/-) (súčet D + E + G) 

875 002  1 006 512  
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8. KONTAKTY 

 

Názov spoločnosti: 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

 

Sídlo spoločnosti: 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

Pribinova 25 

824 96, Bratislava  

 

Korešpondenčná adresa: 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

Pribinova 25 

824 96, Bratislava  

 

Tel.: +421 2 20 64 11 59 

Fax.: +421 2 20 64 11 70 

e-mail: proficredit@proficredit.sk 

www.proficredit.sk 

 

Právna forma: 

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM 

 

Identifikačné číslo: 

35 792 752 

 

IČ DPH: 

SK2021509270 

 

mailto:proficredit@proficredit.sk

