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1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Vážení akcionári a obchodní partneri,
v histórií našej spoločnosti patril rok 2017 medzi tie najúspešnejšie, čo sa  pozitívne
prejavilo najmä v oblasti nárastu objemu majetku pod správou IAD Investments
a jej dcérskych spoločností ZFP Investments. Najpodstatnejšími faktormi rastu boli
najmä spolupráca s existujúcimi  predajnými kanálmi, ale aj priaznivá ekonomická
situácia retailových investorov.
V januári 2017 medzi naše podielové fondy pribudol nový špeciálny podielový
fond nehnuteľností – Korunový realitný fond, ktorý našim podielnikom umožňuje
investovať v českej korune. Celé portfólio podielových fondov spravovaných
spoločnosťou IAD Investments prešlo v roku 2017 niekoľkými zmenami. Kvôli väčšej
efektivite riadenia a spravovania podielových fondov, boli zlúčené niektoré fondy
s veľmi podobnou alebo rovnakou investičnou stratégiou. V septembri 2017 sa zlúčili
fondy Kapital a Optimal do fondu Growth Opportunities a v novembri 2017 prebehlo
zlúčenie fondu KD Prosperita do fondu KD RUSSIA.
Vďaka výbornej spolupráci s predajnými kanálmi a aj vďaka realizovaným
marketingovým aktivitám na podporu predaja celkové predaje podielových listov
našich podielových fondov presiahli v roku 2017 sumu 101 mil. EUR. Vzhľadom
na pretrvávajúce priaznivé ekonomické prostredie predpokladáme, že obchodné
výsledky podielových fondov a spoločnosti sa budú naďalej zlepšovať aj v  roku 2018.
Podielové fondy IAD Investments aj za minulý rok získali prestížne ocenenia v súťaži
finančných produktov – Fincentrum & FORBES Investícia roka 2017. Fond EURO Cash
dlhopisový sa umiestnil na 1. mieste v kategórii Dlhopisový fond a zároveň sa stal
Investíciou roka 2017. Za posledných 5 rokov sa naše fondy 4-krát stali Investíciou
roka, čo zdôrazňuje vysokú kvalitu našich produktov a poukazuje na profesionalitu
portfólio managementu.
Rok 2017 skončila naša spoločnosť s výsledkom hospodárenia vo výške 1 324 305 EUR.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým našim klientom za prejavenú dôveru
v spoločnosť a v jej produkty, našim obchodným partnerom za nadštandardnú
spoluprácu pri predaji produktov a propagácii spoločnosti IAD Investments,
akcionárom za podporu a zamestnancom spoločnosti za aktívnu účasť pri budovaní
spoločnosti.

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva
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2. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
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3. POĎAKOVANIE PARTNEROM A DISTRIBÚTOROM
PRODUKTOV IAD INVESTMENTS
V roku 2017 pokračovala spolupráca s finančnými agentmi
na kapitálovom trhu, prostredníctvom ktorých na zmluvnom
základe spoločnosť IAD Investments distribuuje svoje podielové
fondy. V priebehu roka 2017 uzavrela spoločnosť zmluvy s ďalšími
3 spoločnosťami v Slovenskej republike.
Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť uzatvorenú zmluvu s 56
spoločnosťami v Slovenskej a Českej republike. Významnými
distribučnými partnermi v Slovenskej republike v uplynulom roku
boli (zoradené v abecednom poradí) Fincentrum a.s., Finportal,
a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., PROSIGHT Slovensko a.s.,
SOPHISTIC Pro finance, a.s., UNIVERSAL maklérsky dom a.s. a ZFP
akademia, a.s., a Broker Trust, a.s. a ZFP akademie, a.s., v Českej
republike.

POISŤOVNE A BANKY:

DISTRIBUČNÍ PARTNERI:
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V oblasti predaja podielových listov prostredníctvom poistných
produktov intenzívne pokračovala spolupráca so spoločnosťami
AEGON Životná poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a. s., Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s., s poisťovňou
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, a so slovinskou poisťovňou Adriatic Slovenica.
Všetkým zmieneným obchodným partnerom ďakujeme za
efektívnu a úspešnú spoluprácu.

4. OCENENIA FONDOV IAD INVESTMENTS
ZÍSKANÉ ZA ROK 2017
Podielové fondy IAD Investments získali za rok 2017 dve ocenenia v prestížnej súťaži Investícia roka,
organizovanej spoločnosťou Fincentrum a mesačníkom Forbes.

UMIESTNENIA V SÚŤAŽI FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2017:
EURO Cash dlhopisový: 1. miesto v kategórii Investícia roka 2017
EURO Cash dlhopisový: 1. miesto v kategórii Dlhopisový fond

Fond EURO Cash dlhopisový sa umiestnil na 1. mieste v kategórii Dlhopisový fond a zároveň sa stal Investíciou
roka 2017. Za posledných 5 rokov sa naše fondy 4-krát stali Investíciou roka, čo poukazuje na vysokú kvalitu
našich produktov a na profesionalitu portfólio managementu.

Investícia roka
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5. GRAFY VÝVOJA

NAJÚSPEŠNEJŠÍCH
FONDOV
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PRVÝ REALITNÝ FOND
Prvý realitný fond má vo svojom portfóliu viacero významných realitných projektov.
(Foto Twin City A, Bratislava)
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Prvý realitný fond

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Špeciálny fond nehnuteľností, ktorý bol založený v roku 2006. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností
rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym
rastom ich hodnoty. V roku  2017 zaznamenal čisté predaje takmer 21,5 milióna EUR. Čistá hodnota majetku sa medziročne zvýšila
o 21 % a dosiahla takmer 150 miliónov EUR. Ročná výkonnosť fondu k 29. decembru 2017 dosiahla 3,30 %.

OC Laugaricio, Trenčín, celková úžitková plocha 26 000 m2, rok nadobudnutia: 2016
(Foto OC Laugaricio)
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EURO Cash dlhopisový

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Fond bol v roku 2017 vyhlásený za Investíciu roka získal aj 1. miesto v kategórii Dlhopisový fond, obe ocenenia získal v prestížnej súťaži
Fincentrum & FORBES Investícia roka 2017. Fond k 29. decembru 2017 zaznamenal ročnú výkonnosť na úrovni 2,58% a čistá hodnota
majetku vo fonde medziročne narástla o vyše 100 000 EUR na viac ako 3 800 000 EUR. Jeho vznik sa datuje do roku 2005.

INVESTÍCIA ROKA 2017
Fond EURO Cash dlhopisový, získal prvé miesto v kategórii Investícia roka 2017.
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BOND DYNAMIC

Fond v roku 2017 dosiahol výkonnosť 3,35%

1. PF SLNKO
Výkonnosť fondu v roku 2017 dosiahla 3,30%
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Bond Dynamic

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru s odporúčaným investičným horizontom viac ako 4 roky dosiahol k 29. decembru 2017
ročnú výkonnosť 3,35 %. Čistá hodnota majetku fondu, ktorý spravujeme od roku 2007, bola takmer 11 miliónov EUR.

1. PF Slnko

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Fond investuje do dlhopisov a dlhopisových podielových fondov, ako jediný fond, z fondov spravovaných IAD Investments, vypláca raz ročne
dividendy. Zároveň je našim najstarším podielovým fondom a na trhu je už 24 rokov. Ročná výkonnosť fondu k 29. decembru 2017 dosiahla
3,30 %. Čistá hodnota majetku ku koncu roka presiahla 2,5 milióna EUR.
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Optimal Balanced

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Podielový fond je určený skúsenejším investorom, ktorí majú záujem v horizonte piatich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie
prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy. Fond
k 29. decembru 2017 dosiahol ročnú výkonnosť 5,86 %. Čistá hodnota majetku vo fonde dosiahla 17 305 454 EUR. Fond bol založený
v roku 2006.

Growth Opportunities

Výkonnosť fondu kumulatívne
za obdobie od 1.1.2017

Cieľom fondu je v dlhodobom horizonte zabezpečiť podielnikom atraktívnejšie zhodnotenie než ponúkajú dlhopisové fondy
a terminované vklady. Investuje do akciových, dlhopisových a realitných fondov obchodovaných na burze. Jeho ročná výkonnosť
k 29. decembru dosiahla 4,08 % a čistá hodnota majetku vo fonde predstavovala 27 612 407 EUR.
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OPTIMAL BALANCED
Výkonnosť fondu v roku 2017 dosiahla 5,86%

GROWTH OPPORTUNITIES
Fond v roku 2017 dosiahol výkonnosť 4,08 %
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6. UDALOSTI ROKA

2017
16

JANUÁR

MAREC

SEPTEMBER

NOVEMBER

Medzi naše podielové fondy pribudol nový fond – Korunový realitný fond, ktorý podielnikom
umožňuje investovať v českej korune. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov
nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch
spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Je vhodný pre investorov,
ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Podielový fond 1. PF Slnko vyplácal svojim podielnikom opäť dividendy. Hodnota dividendy
(brutto) na jeden podiel bola vypočítaná vo výške 0,001757279 EUR. Celková výška vyplatených
dividend v roku 2017 za rok 2016 bola 122 010,54 EUR.

V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na
zlúčenie podielových fondov zo dňa 12.07.2017, č.z.: 100-000-049-750 k č. sp.: NBS1-000-012-778,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2017,   sa dňa 11.09.2017 zlúčili podielové fondy
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na
zlúčenie podielových fondov zo dňa 18.09.2017 č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015-020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2017,   sa dňa 06.11.2017 zlúčil podielový fond KD
Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD
Investments, správ. spol., a. s..
Podielové fondy Bond Dynamic, Český konzervativní a Growth Opportunities oslávili v novembri
2017 10. výročie svojho založenia.
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ROK 2017 V ČÍSLACH
IAD INVESTMENTS SPRAVOVALA
SPOLU

16

PODIELOVÝCH FONDOV

CELKOVÉ PREDAJE
PODIELOVÝCH LISTOV PRESIAHLI

101 MIL. EUR
ČISTÁ HODNOTA

MAJETKU VO FONDOCH NARÁSTLA O

44 756 295 EUR

ROK 2017 SKONČILA SPOLOČNOSŤ S VÝSLEDKOM
HOSPODÁRENIA VO VÝŠKE

1 324 305 EUR
PRI DISTRIBÚCII FONDOV SPOLUPRACUJEME S

56

SPOLOČNOSŤAMI V SR A ČR

POČET KLIENTOV ODDELENIA INDIVIDUÁLNEJ SPRÁVY AKTÍV
MEDZIROČNE NARÁSTOL O

26,80 %
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ZALOŽENIE NOVÉHO
PODIELOVÉHO FONDU

KORUNOVÝ
REALITNÝ FOND
Fond patrí do kategórie
špeciálnych podielových fondov
nehnuteľností rastového
charakteru.
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7. PREDPOKLADANÝ

BUDÚCI
VÝVOJ
Celkový majetok v podielových fondoch a
riadených portfóliách pod správou členov
Slovenskej asociácie správcovských
spoločností (SASS) dosiahol ku koncu
roka 2017 hodnotu 9,06 mld. EUR.
V medziročnom porovnaní je to podľa
údajov asociácie nárast o takmer 14 %.
Spoločnosť IAD Investments naďalej
rástla nad úrovňou trhu.  Investori stále
hľadajú vďaka nízkym úrokom alternatívu
k bankovým depozitom. Predpokladáme
v sektore pretrvávanie rastúceho trendu
spravovaného objemu vkladov. Rast
spravovanej hodnoty majetku, nových
investícií do spravovaných podielových
fondov bude spojený s nárastom
hodnoty jednotlivých tried aktív na
svetových finančných trhoch, ako aj
nárastom vkladov, investícii do fondov
od individuálnych investorov.
V rámci jednotlivých tried fondov a ich
investičného zamerania predpokladáme,
že bude naďalej klesať objem majetku
vo fondoch zameraných na peňažný trh,
pretože kvôli nízkym sadzbám nedokážu
investorom doručiť zaujímavý výnos.
Na druhej strane rastúci objem vkladov
môže pokračovať v sektore realitných
fondov, ktoré prinášajú zaujímavú
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možnosť
zhodnotenia
finančných
prostriedkov pri akceptovateľnej miere
rizika.
Realitné fondy zostávajú atraktívne pre
investorov, ktorí hľadajú zaujímavejší
výnos ako pri dlhopisoch.   Výnos
z investovania do dlhopisov je ovplyvnený
najmä dlhodobo nízkymi úrokovými
sadzbami. Preto ak investori hľadajú
v tomto sektore vyšší výnos, musia
akceptovať i vyššie riziko, vyplývajúce
z geopolitickej situácie a aj kurzového
rizika.  
Akciové fondy, naviazané na globálne
indexy, by podľa našich predpokladov
vďaka
pokračujúcemu
globálnemu
hospodárskemu rastu mali vykazovať
naďalej minimálne mierny rast. Investície
do akcií v jednotlivých sektoroch, akými
sú banky, energetika, IT či farmaceutický
priemysel, by mali pri dobrom nastavení
portfólia byť aj naďalej zaujímavé
z pohľadu dividendových výnosov.
Samotná spoločnosť IAD Investments
na základe týchto predpokladov preto
očakáva počas nasledujúceho obdobia
stabilný rast a nárast objemu aktív.

8. MARKETINGOVÁ

A KOMUNIKAČNÁ
STRATÉGIA
Komunikačná stratégia IAD Investments bola aj v roku 2017 zameraná
predovšetkým na podporu finančných sprostredkovateľov a priame
oslovenie klientov.
Vybrané podielové fondy boli zviditeľňované najmä formou rôznych
podporných akcií – pre Prvý realitný fond bolo v priebehu roka 2017
pripravených niekoľko akcií s garantovaným minimálnym výnosom
alebo s nulovým vstupným poplatkom. Tiež sme využili možnosť na
podporu predaja nášho nového podielového fondu so zameraním na
investície do nehnuteľností – Korunového realitného fondu
a pri príležitosti jeho uvedenia na trh sme klientom ponúkli akciu
s minimálnym garantovaným výnosom.
Propagácia spoločnosti IAD Investments a jej produktov, tlačové správy
a odborné tematicky zamerané články boli zverejnené v celoslovensky
distribuovaných tlačových periodikách a na spravodajských
internetových portáloch.
Pre klientov je každý pracovný deň k dispozícii klientske centrum
IAD Investments.
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9. HOSPODÁRENIE

PODIELOVÝCH
FONDOV

HOSPODÁRENIE PODIELOVÝCH FONDOV

Spoločnosť IAD Investments v roku
2017 spravovala spolu 19 otvorených
podielových fondov.
V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na
zlúčenie podielových fondov zo dňa 12.07.2017,
č.z.: 100-000-049-750 k č. sp.: NBS1-000-012778, sa dňa 11.09.2017 zlúčili podielové fondy
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
do podielového fondu Growth Opportunities,
o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Sumy
vydaných a vyplatených podielov zlúčených
fondov sú v nižšie uvedenej tabuľke zahrnuté

v sumách vydaných a vyplatených podielov fondu Growth Opportunities.

Výplata dividend z podielového fondu
1. PF Slnko:

V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na
zlúčenie podielových fondov zo dňa 18.09.2017
č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015020, sa dňa 06.11.2017 zlúčil podielový fond KD
Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,
a. s. do podielového fondu
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,
a. s. Sumy vydaných a vyplatených podielov
zlúčeného fondu sú v nižšie uvedenej tabuľke
zahrnuté v sumách vydaných a vyplatených podielov fondu KD RUSSIA.

Podielový fond 1. PF Slnko vyplácal dividendy
za rok 2016. Rozhodujúcim dňom na výplatu
výnosov z majetku tohto podielového fondu bol
29. 3. 2017. Hodnota dividendy (brutto) bola
vypočítaná vo výške 0,001757279 EUR na jeden
podiel. Celková výška vyplatených dividend za
rok 2016 bola vo výške:

122 010,54 EUR

OBJEM VYDANÝCH A VYPLATENÝCH
PODIELOVÝCH LISTOV V ROKU 2017
(zdroj IAD)

Názov
fondu

Suma vydaných
podielov

Suma vyplatených
podielov

Čisté
predaje

Mena

1. PF Slnko

350 427

-172 944

177 483

EUR

Bond Dynamic

714 921

-90 541

624 380

EUR

CE Bond

987 215

-406 272

580 943

EUR

Český konzervativní

1 226 184

-914 646

311 538

EUR

EURO Bond

1 634 439

-304 100

1 330 339

EUR

EURO Cash dlhopisový

1 277 968

-1 271 269

6 699

EUR

Global Index

9 708 661

-4 237 856

5 470 805

EUR

Growth Opportunities

7 254 754

-367 496

6 887 258

EUR

IAD Energy Fund

350 849

-558 599

-207 750

EUR

Korunový realitný fond

3 734 926

-167 750

3 567 176

EUR

KD RUSSIA

1 700 264

-811 793

888 471

EUR

Optimal Balanced

865 515

-1 005 564

-140 049

EUR

Protected Equity 1

5 356

-36 010

-30 654

EUR

Protected Equity 2

3 630

0

3630

EUR

Prvý realitný fond

55 181 702

-33 858 085

21 323 617

EUR

Zaistený – IAD depozitné konto

16 938 563

-14 852 354

2 086 209

EUR

SPOLU

101 935 374

-59 055 279

42 880 095

EUR
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ČISTÁ HODNOTA MAJETKU VO FONDOCH
(zdroj IAD)
Názov
fondu

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Ročný nárast/pokles

Mena

1. PF Slnko

2 540 097

2 655 617

115 520

EUR

Bond Dynamic

9 700 560

10 664 239

963 679

EUR

CE Bond

9 040 136

9 840 628

800 492

EUR

Český konzervativní

8 433 006

9 183 336

750 330

EUR

EURO Bond

8 390 369

9 824 272

1 433 903

EUR

EURO Cash dlhopisový

3 779 527

3 882 643

103 116

EUR

Global Index

92 291 690

99 763 152

7 471 462

EUR

Growth Opportunities

19 381 954

27 622 371

8 240 417

EUR

IAD Energy Fund

3 373 774

3 375 837

2 063

EUR

Kapital*

2 836 418

0

-2 836 418

EUR

Korunový realitný fond

0

3 783 102

3 783 102

EUR

KD Prosperita**

1 731 667

0

-1 731 667

EUR

KD RUSSIA

4 208 620

4 720 176

511 556

EUR

Optimal*

3 647 966

0

-3 647 966

EUR

Optimal Balanced

16 489 161

17 306 914

817 753

EUR

Protected Equity 1

1 835 066

1 820 181

-14 885

EUR

Protected Equity 2

1 731 449

1 757 860

26 411

EUR

Prvý realitný fond

123 889 448

149 729 331

25 839 883

EUR

Zaistený – IAD depozitné konto

7 361 926

9 489 470

2 127 544

EUR

SPOLU

320 662 834

365 419 129

44 756 295

EUR

*V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-049-750 k č. sp.: NBS1-000-012-778 zo dňa 12.07.2017, sa dňa 11.09.2017
zlúčili podielové fondy Optimal a Kapital do podielového fondu
Growth Opportunities.
**V súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015-020 zo dňa 18.09.2017, sa dňa 06.11.2017
zlúčil podielový fond KD Prosperita do podielového fondu
KD RUSSIA.

MEDZIROČNÝ
NÁRAST MAJETKU
V PRVOM
REALITNOM FONDE

25 839 883 EUR

24

VÝKONNOSTI FONDOV K 31. 12. 2017
(zdroj IAD)

Názov fondu

3,35%

VÝKONNOSŤ FONDU
BOND DYNAMIC

5,86%

VÝKONNOSŤ FONDU
OPTIMAL BALANCED

2,11%

VÝKONNOSŤ FONDU
GLOBAL INDEX

Mena

Výkonnosť fondu
za rok 2017

1. PF Slnko

EUR

3,30 %

Bond Dynamic

EUR

3,35 %

Český konzervativní

EUR
CZK

4,84 %
-0,93 %

EURO Bond

EUR

1,11 %

EURO Cash dlhopisový

EUR

2,58 %

Zaistený – IAD depozitné konto

EUR

0,47 %

CE Bond

EUR

2,33 %

Growth Opportunities

EUR

4,08 %

IAD Energy Fund

EUR

6,36 %

Korunový realitný fond

CZK

*

Optimal Balanced

EUR

5,86 %

Protected Equity 1

EUR

0,79 %

Protected Equity 2

EUR

1,24 %

Prvý realitný fond

EUR

3,30 %

Global Index

EUR

2,11 %

KD RUSSIA

EUR

-9,66 %

Konzervatívne fondy

Vyvážené fondy

Dynamické fondy

*Fond existuje kratšie ako jeden rok, preto nie je možné uviesť jeho ročnú výkonnosť.  

VÝKONNOSŤ PODIELOVÝCH FONDOV
Hlavným meradlom úspešnosti podielových fondov pre väčšinu klientov je
ukazovateľ ich výkonnosti. Najvyššiu výkonnosť zo štandardných fondov v
roku 2017 zaznamenali zmiešaný fond Optimal Balanced a dlhopisový fond
Bond Dynamic, a zo špeciálnych podielových fondov IAD Energy Fund, Prvý
realitný fond.
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10. INDIVIDUÁLNA

SPRÁVA AKTÍV
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PRIVATE BANKING

Celkový objem majetku spravovaného oddelením Individuálnej
správy aktív k 31. 12. 2017 predstavoval 29,83 mil. EUR. Počet klientov k 31. 12. 2017 bol 511, čo znamená nárast oproti roku 2016
o 26,80 %.
Celkový čistý prírastok vkladov v roku 2017 predstavoval 6,09 mil. EUR.
Klienti z Českej republiky sa na celkovom objeme podieľali 6,31 %

Podstatnú časť majetku klientov tvorili: 68,47 % – dlhopisy, 20,48 %
– zmenky, 10,91 % – podiely v podielových fondoch a zostatok akcie,
indexové certifikáty a hotovosť.
Priemerný hrubý výnos (výnos pred odpočítaním poplatkov správcu)
pri vyvážených stratégiách dosiahol 5,63 % p. a. a pri konzervatívnych
stratégiach 5,37% p. a.

Vyvážená stratégia*
1%
10 %

5,63 %

Zaistené podielové fondy
a termínové vklady

Špeciálne fondy
nehnuteľností

PRIEMERNÝ
HRUBÝ VÝNOS
39 %
50 %

Dlhopisy

Zmenky

Konzervatívna stratégia*
5%
5%

5,37 %

PRIEMERNÝ
HRUBÝ VÝNOS

Špeciálne fondy
nehnuteľností

Zaistené podielové fondy
a termínové vklady

75 %
Dlhopisy

15 %
Zmenky

* Uvedené grafy majú len ilustratívne - informatívny charakter, nie sú presným zobrazením štruktúry
jednotlivých investičných stratégií a konkrétneho rozloženia finančných nástrojov v portfóliu klientov.
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11. HOSPODÁRENIE

SPOLOČNOSTI
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11.1 KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

ZISK PO ZDANENÍ

1 324 305 EUR
Výkaz finančnej pozície
Majetok

31.12. 2016

31.12. 2017

4 554

4 265

68 207

264 688

Finančné nástroje vykazované v RH cez výkaz
komplexného výsledku

191 674

209 364

Investície v dcérskych spoločnostiach

876 360

1 094 525

4 230 184

3 547 421

111 659

67 717

24 975

137 899

Dlhodobý nehmotný majetok

248 947

322 726

Odložená daňová pohľadávka

234 999

96 470

5 991 559

5 745 055

938 257

1 100 621

Daňové záväzky

99 247

73 179

Rezervy

59 741

71 660

1 097 245

1 245 460

2 058 400

2 058 400

Emisné ážio

365 133

365 133

Zákonný rezervný fond

134 294

222 265

1 145 451

0

Oceňovacie rozdiely z cenných papierov

311 327

529 492

Zisk/strata bežného účtovného obdobia po zdanení

879 709

1 324 305

Vlastné imanie spolu

4 894 314

4 499 595

Záväzky a vlastné imanie spolu

5 991 559

5 745 055

Peniaze a peňažné ekvivalenty
Vklady v bankách

Finančné pohľadávky
Ostatný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Majetok spolu
Záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Záväzky spolu
Vlastné imanie
Základné imanie

Nerozdelený zisk minulých rokov
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11.2 VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

Informácie o finančnej situácii IAD Investments a výsledku jej hospodárenia sú obsiahnuté v účtovnej uzávierke za rok 2017, ktorej úplná
verzia je súčasťou tejto Výročnej správy. IAD Investments sa nachádza
v stave vyhovujúcom zákonu a právnym predpisom, neeviduje a neo-

čakáva žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola vystavená.
IAD Investments nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
IAD Investments nemá významný vplyv na zamestnanosť v regióne.

PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY

3 804 823 EUR
Výkaz komplexného výsledku

31.12. 2016

31.12. 2017

186 545

142 443

0

0

186 545

142 443

6 918 988

9 139 470

-4 182 074

-5 563 354

9 679

7 797

Ostatné náklady

-83 481

-96 871

Ostatné výnosy

648 204

317 781

3 311 316

3 804 823

-1 848 353

-2 125 697

-84 502

-107 625

-1 932 855

-2 233 322

-59 741

-71 660

1 505 265

1 642 284

-625 556

-317 979

Výsledok hospodárenia po zdanení

879 709

1 324 305

Zmeny s vplyvom na komplexný výsledok

439 346

218 165

1 319 055

1 542 470

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy
Náklady na úroky a obdobné náklady
Čisté výnosy z úrokov
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
Čistý zisk (strata) z obchodovania

Prevádzkové výnosy
Všeobecné prevádzkové náklady
Odpisy
Prevádzkové náklady
Rezervy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň a odložená daň z príjmov

Komplexný výsledok

30

11.3 ROZDELENIE ZISKU SPOLOČNOSTI A PODIELOVÝCH FONDOV

O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 2017 vo výške 1 324 304,60 EUR
rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
•

Tvorba rezervného fondu vo výške 132 431,00 EUR.

•

Výplata dividend vo výške schválenej valným zhromaždením.

•

Zisk podielového fondu 1. PF Slnko za rok 2017 vo výške 60 046,61 EUR bude preúčtovaný na účet
511 –  Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Prvý realitný fond za rok 2017 vo výške 4 516 266,20 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Zaistený – IAD depozitné konto za rok 2017 vo výške 41 335,65 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Strata podielového fondu KD RUSSIA za rok 2017 vo výške 376 914,97 EUR bude preúčtovaná na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Bond Dynamic za rok 2017 vo výške 339 298,97 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Growth Opportunities za rok 2017 vo výške 1 346 793,32 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Protected Equity 1 za rok 2017 vo výške 15 768,59 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Protected Equity 2 za rok 2017 vo výške  22 781,21 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu IAD Energy Fund za rok 2017 vo výške 209 813,16 EUR bude preúčtovaný
na účet 511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu CE Bond za rok 2017 vo výške 219 549,52 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Český konzervativní za rok 2017 vo výške 438 792,33 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu EURO Bond za rok 2017 vo výške 103 563,85 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu EURO Cash dlhopisový rok 2017 vo výške 96 416,71 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Global Index za rok 2017 vo výške 2 000 656,74 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.

•

Zisk podielového fondu Optimal Balanced za rok 2017 vo výške 957 802,58 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.   

•

Zisk podielového fondu Korunový realitný fond za rok 2017 vo výške 215 926,35 EUR bude preúčtovaný na účet
511 – Podielové listy.
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12. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

IAD Investments, správ. spol., a. s. je správcovská spoločnosť, ktorá
vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 203/2011 Z .z. o kolektívnom
investovaní v platnom znení (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) a predmetom jej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov, riadenie portfólia finančných nástrojov, investičné
poradenstvo, úschova a správa podielových listov vydávaných správ-

covskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy
a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, prijatie a postúpenie pokynov týkajúce sa jedného
alebo viacerých finančných nástrojov.

12.1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno:
Právna forma:
Základné imanie:
Rozsah splatenia:
Druh CP:
Sídlo:
Dátum vzniku:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

IAD Investments, správ. spol., a. s.
správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť
2 058 400 EUR
2 058 400 EUR
zaknihované
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika
18.10. 1991
17 330 254
2020838193
SK2020838193
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vložka č. 182/B

PREDMET PODNIKANIA:
•

Vytváranie a spravovanie podielových fondov.

Ďalšie služby:
•

•
•

•

32

riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
o cenných papieroch“),
investičné poradenstvo,
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými
subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov
a finančných zábezpek,
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona
o cenných papieroch.

12.2 PRÁVNE NÁSTUPNÍCTVO, AKVIZÍCIE

IAD Investments je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia s nasledovnými spoločnosťami:
V roku 2014 bola na IAD Investments zo spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., Pribinova 10,811 09 Bratislava,
IČO 35 803 525, prevedená správa podielových fondov a následne aj riadených portfólií.
•

2014 – bola na IAD Investments zo spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., Pribinova 10,811 09 Bratislava,
IČO 35 803 525, prevedená správa podielových fondov a následne aj riadených portfólií.

•

2012 – Allianz Asset Management, správ. spol., a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989, rozhodnutím
č. ODT-13088-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2011, udelila NBS predchádzajúci súhlas na zlúčenie spoločností.

•

2009 – KD Investments, správ. spol., a.s., Laurinská 3, 811 03 Bratislava, IČO 35 918 381 – rozhodnutím
č. OPK-15280-1/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2009, udelila NBS predchádzajúci súhlasna zlúčenie spoločností.

•

2007 – OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO 35916699,  rozhodnutím
č. OPK-914/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2007, udelila NBS predchádzajúci súhlas na zlúčenie spoločností.

12.3 Členstvá v profesijných združeniach
Vysokú úroveň profesionality práce IAD Investments potvrdzujú aj členstvá v profesijných a ekonomických združeniach:
SASS – Slovenská asociácia správcovských spoločností, od roku 2001
AKAT ČR – Asociace pro kapitálový trh České republiky, od roku 2009

12.4 Povolenia a licencie
IAD Investments je držiteľom niekoľkých povolení dokladujúcich oprávnenie na špecifické druhy finančných činností:
•

2014 – Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(a poskytovanie ďalších služieb – prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov)
– rozhodnutie NBS č. ODT-14356/2013-2 – IAD Investments vykonala v roku 2014 zosúladenie ponuky podielových
listov podielového fondu Prvý realitný fond v Českej republike v zmysle ich platnej právnej úpravy tak, že jej bolo udelené
rozhodnutie ČNB č. j. 2014/2741/570 o porovnateľnosti tohto podielového fondu so špeciálnym podielovým fondom a podielový fond Prvý realitný fond bol zapísaný do Zoznamu zahraničných investičných fondov, ktoré môžu byť verejne ponúkané
v ČR (od 11. 7. 2014) – Povolenie na vedenie samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov podielových fondov –
rozhodnutie NBS č. ODT-8945/2014-4.

•

2009 – Rozhodnutie ČNB o udelení povolenia k verejnej ponuke cenných papierov podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f.,
IAD Investments, správ. spol., a. s., a pridelenie identifikačného čísla zahraničnému subjektu kolektívneho investovania.

•

2005 – Rozhodnutie ÚFT č. GRUFT-148/2005/KISS – Rozhodnutie – zmena povolenia GRUFT-099/2005/KISS, doplnenie povolenia IAD Investments o riadenie portfólia a poradenstvo.

•

2005 – Rozhodnutie ÚFT č. GRUFT-099/2005/KISS – zmena povolenia č. UFT-004/2000/KISS, doplnenie povolenia o poradenstvo, úschovu a správu podielových listov.

•

2001 – Povolenie ÚFT č. UFT-004/2000/KISS na činnosť správcovskej spoločnosti na základe zákona č. 385/1999 Zb. o kolektívnom investovaní (pozn. prelicencovanie spoločnosti).

•

1992 – Povolenie MF SR na činnosť správcovskej spoločnosti na základe zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
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12.5 ŠTATUTÁRNE ORGÁNY

PREDSTAVENSTVO

DOZORNÁ RADA
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12.6 ORGANIZAČNÁ A RIADIACA
ŠTRUKTÚRA
K 31. 12. 2017 mala spoločnosť 43 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci vykonávali funkciu členov predstavenstva.

37

ZAMESTNANCOV
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12.7 ZOZNAM SPRAVOVANÝCH PODIELOVÝCH FONDOV

16

PODIELOVÝCH FONDOV
IAD Investments správ. spol., a.s. spravovala ku koncu roka 2017 šestnásť podielových fondov

Názov

*Začiatok fondu
**Dátum prevodu správy

Číslo povolenia NBS

*24. 3. 1993

UFT-004/2000/KISS

*20. 11. 2006

UDK-056/2006/KISS

*1. 2. 2008

OPK-2301/2007

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „KD RUSSIA“)

*20. 1. 2006
**12. 11. 2009

OPK-15277-2/2009

Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Bond Dynamic“)

*5. 11. 2007
**14. 12. 2011

ODT-12649-1/20

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Growth Opportunities“)

*5. 11. 2007
**14. 12. 2011

ODT-12649-2/20

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Protected Equity 1“)

*17. 12. 2007
**14. 12. 2011

ODT-12649-4/20

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Protected Equity 2“)

*31. 3. 2009
**14. 12. 2011

ODT-12649-5/20

*27. 6. 2013

ODT – 2500/2013-1

EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „EURO Cash dlhopisový“)

*6. 5. 2005
**29. 10. 2014

ODT-9113-4/2014-1

EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „EURO Bond“)

*16. 2. 2001
**29. 10. 2014

ODT-9113-3/2014-1

Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Český konzervativní“)

*9. 11. 2007
**29. 10. 2014

ODT-9113-5/2014-1

CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „CE Bond“)

*31. 3. 2004
**29. 10. 2014

ODT-9113-1/2014-1

Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Global Index“)

*14. 2. 2001
**29. 10. 2014

ODT-9113-2/2014-1

Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Optimal Balanced“)

*25. 4. 2006
**29. 10. 2014

ODT-9113-6/2014-1

*17.1. 2017

ODT-9906/2016-3

1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „1.PF Slnko“)
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Prvý realitný fond“)
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Zaistený – IAD depozitné konto“)

IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „IAD Energy Fund“)

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
(v celom texte ako „Korunový realitný fond“)

36

12.8 INFORMÁCIE O POLITIKE ODMEŇOVANIA

Informácie o výkonnostných kritériách použitých na meranie výkonu a o úprave rizika:
Zásady odmeňovania spoločnosti sú vypracované v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a európskou legislatívou (v tomto texte ďalej len „zákon“), schvaľuje ich predstavenstvo a dozorná rada IAD
Investments.
Zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika,
ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi a štatútmi spravovaných podielových fondov. Zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami IAD Investments a podielových fondov, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú
aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov. Dozorná rada IAD Investments pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad
odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie a aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v IAD
Investments. IAD Investments je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u určených zamestnancov (uvedených v zákone, resp.
spĺňajúcich podmienky uvedené v zákone).
Zásady odmeňovania sú osobitným spôsobom motivácie určených zamestnancov prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti určených zamestnancov. Zamestnanci zodpovední
za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútornej kontroly sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich
funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností spoločnosti, ktoré kontrolujú.
Odmena zamestnancov má tzv. pevnú zložku (tvorí ju mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Zásady odmeňovania IAD Investments
sa vzťahujú na pohyblivé zložky odmeňovania určených zamestnancov, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti, resp. na plnenie cieľov súvisiacich s výkonom funkcií zamestnancov. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady
vykonáva valné zhromaždenie IAD Investments, hodnotenie výkonnosti člena predstavenstva a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada IAD Investments, hodnotenie výkonnosti ostatných určených zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ IAD Investments.
Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie  výkonnosti určených zamestnancov, teda tzv. akruálnym obdobím je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci akruálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci akruálneho obdobia, tak po akruálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť.  
Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania  zamestnanca
a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité
percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2017
preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania, v
ktorých v roku 2017  došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.
Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú  zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila v
roku 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodeväťdesiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva EUR, z toho pevné zložky
boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiattritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z  majetku podielového fondu nebol
zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.  
Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) zákona (vrcholový manažment, zamestnanci, ktorých práca má
významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila v roku 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške tristodeväťdesiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom
počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol šestnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený
žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

12.9 Informácia o nadobúdaní obchodného podielu
IAD Investments nenadobudla v roku 2017  žiaden obchodný podiel.

12.10 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
IAD Investments v roku 2017 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

12.11 Organizačná zložka v zahraničí
IAD Investments nemá organizačnú zložku v zahraničí.

12.12 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení roka 2017 nenastali významné udalosti. V spoločnosti nenastali žiadne zmeny týkajúce sa zníženia obchodného majetku, ani významné zmeny v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by mohli
zaťažiť majetok spoločnosti. Hospodárska situácia spoločnosti sa vyvíja podľa očakávania.
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V Bratislave 4. 6. 2018
Prílohy:
Účtovná závierka 31. 12. 2017 – overená audítorom
Audítorská správa o overení riadnej Účtovnej závierky k 31.12.2017

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva
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Peter Lukáč, MBA
člen predstavenstva

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2017

