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Úvod  
 
Správu o hospodárení s majetkom podielovom fonde s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q Fund o.p.f.  
(ďalej len „podielový fond“) za rok 2021 pripravila správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 
(ďalej len „správcovská spoločnosť“) v súlade s ustanoveniami § 187 a nasl. zákona číslo 203/2011 Z. z. o kolektívnom 
investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“) a v znení prílohy číslo 3 ZKI. Všetky údaje obsiahnuté v tejto 
ročnej správe o hospodárení s majetkom v podielovom fonde v správe správcovskej spoločnosti sú uvedené v eurách, 
pokiaľ nie je pri jednotlivých bodoch správy uvedené inak. Všetky údaje obsiahnuté v tejto ročnej správe o hospodárení 
s majetkom v podielovom fonde v správe správcovskej spoločnosti  sú úplné, pravdivé a vecne správne. 
 

1. Stav majetku v podielovom fonde 
 

Č.r.  Druh majetku  Stav k 31.12.2021 v EUR 
a)  prevoditeľné cenné papiere 149 366 578 

1.  akcie 54 079 477 
2.  dlhopisy 57 739 864 

3. 

cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných 
európskych štandardných fondov, cenné papiere iných 
otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných 
zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: 

 
 
 

37 547 237 

3.1. cenné papiere subjektov kolektívneho investovania 
spravovaných správcovskou spoločnosťou 

 
- 

4. iné cenné papiere - 
b)  nástroje peňažného trhu - 
c)  účty v bankách 20 683 848 

1.  bežný účet 20 683 848 
2.  vkladové účty - 

d)  iný majetok 2 301 428 
e)  celková hodnota majetku 172 351 854 
f)  záväzky 214 349 
g)  čistá hodnota majetku 172 137 505 

 
2. Počet podielov podielového fondu v obehu 

 
 Stav k 31.12.2021  
Počet podielov podielového fondu v obehu 1 591 065 298 

 
3. Čistá hodnota podielu 

 
 Stav k 31.12.2021  
Čistá hodnota podielu 0,10819 

 
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia) 

 
Č.r.   Položka Podiel k 31.12.2021 v % 

a) 
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa 
obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných 
papierov 

 
 

86,66 

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa 
obchoduje na inom regulovanom trhu 

 
- 

c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. 
d) ZKI 

 
- 

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI - 

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 
§ 88 ods. 1 písm. i) ZKI 

 
- 

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1,31 
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - 

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere 
zahraničných subjektov kolektívneho investovania 

 
- 

i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) * 12,03 
 SPOLU 100,00 

* predstavujú zostatky na bežných a vkladových účtoch a pohľadávky z predaja cenných papierov 
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Č.r.   Položka Stav k 31.12.2021 v EUR 

a) 
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa 
obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných 
papierov 

 
 

149 366 578  

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa 
obchoduje na inom regulovanom trhu 

 
-   

c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. 
d) ZKI 

 
-   

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI -   

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 
§ 88 ods. 1 písm. i) ZKI 

 
-   

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 2 255 185  
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu -   

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere 
zahraničných subjektov kolektívneho investovania 

 
-   

i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) * 20 730 091  
 SPOLU 172 351 854  

* predstavujú zostatky na bežných a vkladových účtoch a pohľadávky z predaja cenných papierov 
 

Zloženie portfólia podielového fondu podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 
 

Č.r. Aktíva podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností 
(A až U) Stav k 31.12.2021 EUR 

a) A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 2 341 062 
b) B - Ťažba a dobývanie 748 500 
c) C - Priemyselná výroba 19 044 921 
d) D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2 637 050 

e) E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 

 
-   

f) F - Stavebníctvo -   

g) G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 

 
10 930 401 

h) H - Doprava a skladovanie -   
i) I - Ubytovacie a stravovacie služby -   
j) J - Informácie a komunikácia 3 195 476 
k) K - Finančné a poisťovacie služby 88 606 749 
l) L - Činnosti v oblasti nehnuteľností 473 486 

m) M - Odborné, vedecké a technické činnosti -   
n) N - Administratívne a podporné služby -   
o) O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 35 885 094 
p) P - Vzdelávanie -   
q) Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6 597 319 
r) R - Umenie, zábava a rekreácie -   
s) S - Ostatné činnosti 1 891 796 

t) T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v 
domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 

 
-   

u) U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení -   
 SPOLU 172 351 854 

 
Zloženie portfólia podielového fondu podľa geografického členenia: 
 

Č.r. Aktíva podľa geografického členenia Stav k 31.12.2021 v EUR 
1. Slovenská republika 41 574 438 
2. Európa 13 773 445 

  z toho: Eurozóna 1 071 087 
3. Severná Amerika 95 955 718 
4. Ázia 10 157 437 
5. ostatný svet 10 890 816 

 SPOLU 172 351 854 
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Zloženie portfólia cenných papierov podielového fondu a ich podiel na aktívach podielového fondu: 

 

Druh CP* 
Číselné 

označenie 
CP (ISIN) 

Názov CP Podoba 
CP Počet CP 

Hodnota CP 
k 

31.12.2021 
v EUR 

Podiel CP 
na 

aktívach 
fondu 

Akcia US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC zaknihovaný 4.696,00 661.942,79 0,38% 
Akcia US4943681035 KIMBERLY-CLARK CORP zaknihovaný 5.571,00 702.990,75 0,41% 
Akcia US5949181045 MICROSOFT CORP zaknihovaný 2.539,00 753.943,56 0,44% 
Akcia US5486611073 LOWE'S COS INC zaknihovaný 7.049,00 1.608.710,50 0,93% 
Akcia US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC zaknihovaný 27.939,00 1.281.750,35 0,74% 
Akcia US6516391066 NEWMONT MINING CORP zaknihovaný 13.669,00 748.500,25 0,43% 
Akcia US6819191064 OMNICOM GROUP zaknihovaný 8.051,00 520.834,16 0,30% 
Akcia US2358511028 DANAHER CORP zaknihovaný 2.498,00 725.646,28 0,42% 
Akcia US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL-W/I zaknihovaný 3.591,00 579.645,61 0,34% 
Akcia US5717481023 MARSH & MCLENNAN COS zaknihovaný 4.804,00 737.269,36 0,43% 
Akcia US9884981013 YUM! BRANDS INC zaknihovaný 4.555,00 558.456,03 0,32% 
Akcia US9029733048 US BANCORP zaknihovaný 10.021,00 496.980,02 0,29% 
Akcia US31428X1063 FEDEX CORP zaknihovaný 2.700,00 616.570,72 0,36% 
Akcia US7181721090 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL zaknihovaný 20.997,00 1.761.182,23 1,02% 
Akcia US68389X1054 ORACLE CORP zaknihovaný 18.422,00 1.418.490,75 0,82% 
Akcia US1264081035 CSX CORP zaknihovaný 18.970,00 629.765,14 0,37% 
Akcia US6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORP zaknihovaný 2.539,00 667.389,81 0,39% 
Akcia US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO zaknihovaný 9.717,00 579.879,94 0,34% 
Akcia US0533321024 AUTOZONE INC zaknihovaný 432,00 799.611,93 0,46% 
Akcia US3724601055 GENUINE PARTS CO zaknihovaný 6.013,00 744.325,09 0,43% 
Akcia US3848021040 WW GRAINGER INC zaknihovaný 1.492,00 682.689,46 0,40% 
Akcia US5404241086 LOEWS CORP zaknihovaný 11.376,00 580.149,89 0,34% 
Akcia CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD zaknihovaný 4.242,00 604.277,13 0,35% 
Akcia US4698141078 JACOBS ENGINEERING GROUP INC zaknihovaný 6.103,00 750.238,99 0,44% 
Akcia US50540R4092 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS zaknihovaný 2.792,00 774.566,76 0,45% 
Akcia US1729081059 CINTAS CORP zaknihovaný 1.714,00 670.663,41 0,39% 
Akcia US98419M1009 XYLEM INC zaknihovaný 5.458,00 577.894,55 0,34% 
Akcia US8064071025 HENRY SCHEIN INC zaknihovaný 10.069,00 689.254,43 0,40% 
Akcia US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC zaknihovaný 3.765,00 2.218.045,73 1,29% 
Akcia US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC zaknihovaný 5.123,00 529.397,77 0,31% 
Akcia IE00BZ12WP82 LINDE PLC zaknihovaný 2.364,00 723.080,10 0,42% 
Akcia US8725401090 TJX COMPANIES INC zaknihovaný 8.674,00 581.432,17 0,34% 
Akcia US6541061031 NIKE INC -CL B zaknihovaný 3.978,00 585.390,48 0,34% 
Akcia US7140461093 PERKINELMER INC zaknihovaný 3.696,00 656.116,69 0,38% 
Akcia US2166484020 COOPER COS INC/THE USD (UN) zaknihovaný 1.489,00 550.769,61 0,32% 
Akcia US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC zaknihovaný 3.166,00 788.676,71 0,46% 
Akcia US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD zaknihovaný 1.223,00 762.598,70 0,44% 
Akcia US6153691059 MOODY'S CORP zaknihovaný 2.143,00 739.019,02 0,43% 
Akcia US8318652091 SMITH (A,O,) CORP zaknihovaný 9.366,00 709.933,87 0,41% 
Akcia US0844231029 WR BERKLEY CORP zaknihovaný 7.152,00 520.266,01 0,30% 
Akcia US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL zaknihovaný 514,00 770.233,04 0,45% 
Akcia US26884L1098 EQT CORP zaknihovaný 32.098,00 618.097,63 0,36% 
Akcia IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC zaknihovaný 2.446,00 512.891,17 0,30% 
Akcia US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN zaknihovaný 7.028,00 1.281.434,12 0,74% 
Akcia US1152361010 BROWN & BROWN INC zaknihovaný 12.834,00 796.374,29 0,46% 
Akcia US2253101016 CREDIT ACCEPTANCE CORP zaknihovaný 3.033,00 1.841.544,62 1,07% 
Akcia US3434981011 FLOWERS FOODS INC zaknihovaný 56.791,00 1.377.404,88 0,80% 
Akcia US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES INC/ USD (UN) zaknihovaný 36.420,00 1.439.307,08 0,84% 
Akcia US82669G1040 SIGNATURE BANK zaknihovaný 2.570,00 733.990,73 0,43% 
Akcia US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY zaknihovaný 3.115,00 656.223,74 0,38% 
Akcia US74275K1088 PROCORE TECHNOLOGIES INC zaknihovaný 7.668,00 541.417,94 0,31% 
Akcia US75737F1084 REDFIN CORP zaknihovaný 13.969,00 473.485,71 0,27% 
Akcia US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS INC zaknihovaný 55.285,00 1.062.647,41 0,62% 
Akcia IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES PLC zaknihovaný 3.188,00 568.666,47 0,33% 
Akcia US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP USD (UN) zaknihovaný 6.720,00 510.615,57 0,30% 
Akcia US05550J1016 BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS zaknihovaný 21.724,00 1.284.527,89 0,75% 
Akcia US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES -C zaknihovaný 28.362,00 1.406.580,91 0,82% 
Akcia US74624M1027 PURE STORAGE INC - CLASS A zaknihovaný 53.336,00 1.532.833,12 0,89% 
Akcia US7710491033 ROBLOX CORP -CLASS A zaknihovaný 6.303,00 574.092,78 0,33% 
Akcia US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES zaknihovaný 1.869,00 773.953,46 0,45% 
Akcia US0130911037 ALBERTSONS COS INC - CLASS A zaknihovaný 17.435,00 464.738,35 0,27% 
Akcia US5463471053 LOUISIANA-PACIFIC CORP zaknihovaný 8.815,00 609.796,26 0,35% 
Akcia US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC zaknihovaný 19.292,00 1.490.249,94 0,86% 
Akcia US92556V1061 VIATRIS INC zaknihovaný 67.140,00 802.052,09 0,47% 
Akcia US9633201069 WHIRLPOOL CORP USD zaknihovaný 3.224,00 667.970,90 0,39% 
Dlhopis XS1083844503 BULGARIA 2,95% 3/9/2024 EUR zaknihovaný 1.000.000,00 1.092.357,81 0,63% 
Dlhopis AT000B014576 RBI 0,45% 1/3/2022 EUR zaknihovaný 500.000,00 502.420,14 0,29% 
Dlhopis XS1265805090 GS 2% 27/7/2023 EUR zaknihovaný 2.650.000,00 2.763.188,76 1,60% 
Dlhopis SK4000016853 SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR zaknihovaný 2.500.000,00 2.551.010,46 1,48% 
Dlhopis XS1198102052 MEXICO 1,625% 6/3/2024 EUR zaknihovaný 3.000.000,00 3.136.998,49 1,82% 
Dlhopis SK4000018057 TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR zaknihovaný 4.800.000,00 4.958.457,79 2,88% 
Dlhopis XS1887498282 HUNGARY/A 1,25% 22/10/2025 EUR zaknihovaný 2.000.000,00 2.088.874,52 1,21% 
Dlhopis XS1511779305 MEXICO 1,375% 15/1/2025 EUR zaknihovaný 800.000,00 837.731,95 0,49% 



Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1689/B 
 
Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde 
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q Fund o.p.f.  
podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 

strana 5 z 11 

Dlhopis XS2010030752 HUNGARIAN DBK 1,375% 24/6/2025 EUR zaknihovaný 4.750.000,00 4.968.060,79 2,88% 
Dlhopis XS1312891549 ROMANIAA 2,75% 29/10/2025 EUR zaknihovaný 2.500.000,00 2.712.816,44 1,57% 
Dlhopis SK4000018578 SLSP FRN 1/3/2027 EUR zaknihovaný 7.000.000,00 7.164.642,47 4,16% 
Dlhopis XS2308199392 KSA 0% 3/3/2024 EUR zaknihovaný 3.750.000,00 3.747.075,00 2,17% 
Dlhopis XS1315181708 PERU 2,75% 30/1/2026 EUR zaknihovaný 3.000.000,00 3.383.129,18 1,96% 
Dlhopis SK4000018925 TB GREEN FRN 23/4/2028 EUR zaknihovaný 4.000.000,00 3.915.050,98 2,27% 
Dlhopis XS2078532913 CHINA 0,125% 12/11/2026 EUR zaknihovaný 3.750.000,00 3.765.816,78 2,18% 
Dlhopis XS1647481206 INDONESIA 2,15% 18/7/2024 EUR zaknihovaný 2.500.000,00 2.644.545,21 1,53% 
Dlhopis XS1151586945 CHILE 1,625% 30/1/2025 EUR zaknihovaný 3.000.000,00 3.185.443,15 1,85% 
Dlhopis XS1346652891 CHILE 1,75% 20/1/2026 EUR zaknihovaný 4.000.000,00 4.322.244,38 2,51% 
Podielový list US4642867497 ISHARES MSCI SWITZERLAND FUND zaknihovaný 190.000,00 8.845.753,13 5,13% 
Podielový list US9229083632 VANGUARD S&P 500 FUND zaknihovaný 35.000,00 13.491.038,32 7,83% 
Podielový list US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 FUND zaknihovaný 39.000,00 13.699.585,02 7,95% 
Podielový list US46434G7806 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF FUND zaknihovaný 80.000,00 1.510.859,97 0,88% 
    Akcie: 54.079.476,85  
    Dlhové cenné 

papiere: 
 

57.739.864,30 
 

    Podielové 
listy: 

 
37.547.236,44 

 

    Spolu: 149.366.577,59  
* CP= cenný papier 
 
 
5. Údaje o zmenách v stave portfólia (31.12.2020 - 31.12.2021) 

 
Č.r.   Položka Zmena za obdobie v EUR 

a) Akcie 15 485 864  
b) Dlhopisy 26 388 248  
c) Iné cenné papiere 37 365 980  
d) Nástroje peňažného trhu (19 226 902) 
e) Bežné a vkladové účty (29 314 398) 
f) Deriváty (761 224) 
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6. Údaje o vývoji majetku  

 
Č.r.   Vývoj majetku v EUR Stav k 31.12.2021 v EUR 
a) výnosy z akcií 587 658 
b) straty z akcií - 
c) výnosy z dlhopisov 623 305 
d) straty z dlhopisov 507 087 

e) 

výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných 
papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných 
papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy 
z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho 
investovania, z toho: 

 
 
 
 

138 778 

ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania 
spravovaných správcovskou spoločnosťou 

 
- 

f) 

straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných 
papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných 
papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy 
z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho 
investovania, z toho: 

 
 
 
 

- 

fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania 
spravovaných správcovskou spoločnosťou 

 
- 

g) výnosy z iných cenných papierov - 
h) straty z iných cenných papierov - 
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu 11 727 
j) straty z nástrojov peňažného trhu 160 
k) výnosy z vkladových a bežných účtov 20 347 
l) straty z vkladových a bežných účtov 60 031 
m) výnosy z operácií s derivátmi 119 817 165 
n) straty z operácií s derivátmi 108 608 284 
o) výnosy z devízových operácií 40 679 469 
p) straty z devízových operácií 34 439 547 
q) kapitálové výnosy 5 869 120 
r) iné výnosy 2 
s) výdavky na správu 1 537 107 
t) výdavky na depozitára 109 793 
u) iné výdavky a poplatky 560 373 
v) čistý výnos 21 925 189 
w) výplaty podielov na zisku - 
x) znovu investované výnosy 21 925 189 

y) 
zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam 
spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu 
zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti 

 
 

29 759 189 
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 1 752 171 
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde 152 073 
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde - 
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7. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre 

súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu roka a porovnávacia tabuľka 
údajov podľa bodov a) – e) bodu 7 prílohy č. 3 ZKI 

Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy podielového fondu: 
Ozna-
čenie POLOŽKA 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a b 1 2 3 
x Aktíva x x x 

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9) 151 668 006  128 878 701  107 098 322 
1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou -   -   - 
a) bez kupónov -   -   - 
b) s kupónmi -   -   - 
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 57 739 864  50 578 518  12 236 663 
a) bez kupónov 3 747 075  19 226 902  5 914 417 
b) s kupónmi 53 992 789  31 351 616  6 322 246 
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 54 079 477  38 593 613  17 438 954 
a) obchodovateľné akcie 54 079 477  38 593 613  17 438 954 
b) neobchodovateľné akcie -   -   - 
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú 

formu cenného papiera -   
 

-   - 
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov 

v obchodných spoločnostiach -   
 

-   - 
4. Podielové listy  37 547 237  181 257  6 360 993 
a) otvorených podielových fondov 37 547 237  181 257  6 360 993 
b) ostatné -   -    
5. Krátkodobé pohľadávky 46 243  36 313 648  70 074 001 
a) krátkodobé vklady v bankách -   35 624 098  70 059 297 

b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, 
v ktorých má fond majetkový podiel -   

 
-   - 

c) iné 46 243  689 550  14 704 
d) obrátené repoobchody -   -   - 
6. Dlhodobé pohľadávky -   -   - 
a) dlhodobé vklady v bankách -   -   - 
b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, 

v ktorých má fond majetkový podiel -   
 

-   - 
7. Deriváty 2 255 185  3 211 665  987 711 
8. Drahé kovy -   -   - 
9. Komodity -   -   - 
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11) 20 683 848  14 374 148  16 487 461 
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 20 683 848  
 

14 374 148  
 

16 487 461 
11. Ostatný majetok -   -   - 

  Aktíva spolu 172 351 854  143 252 849  123 585 783 
      

Ozna-
čenie POLOŽKA 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a b 1 2 3 
x Pasíva X x x 

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) 214 349  874 533  498 446 
1. Záväzky voči bankám -   -   - 
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia 

sporenia/ukončenia účasti -   
 

-   - 
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti  139 551  116 085  105 483 
4. Deriváty 38 985  234 241  370 749 
5. Repoobchody -   -   - 
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku -   -   - 
7. Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít -   -   - 
8. Ostatné záväzky 35 813  524 207  22 214 
II. Vlastné imanie 172 137 505  142 378 316  123 087 337 
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ 

Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 172 137 505  
 

142 378 316  
 

123 087 337 
a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 21 925 189  (6 029 021) 5 417 338 

  Pasíva spolu 172 351 854  143 252 849  123 585 783 
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Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre výkazu ziskov a strát podielového fondu: 
 

Ozna-
čenie POLOŽKA 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a b 1 2 3 
1. Výnosy z úrokov 148 132  217 600  215 798 
1.1. úroky 148 132  217 600  215 798 
1.2./a. výsledok zaistenia -   -   - 
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie 

zníženia hodnoty príslušného majetku -   
 

-   
 

- 
2. Výnosy z podielových listov 138 778  3 709  340 772 
3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 587 658  285 574  149 688 
3.1. dividendy a iné podiely na zisku 587 658  285 574  149 688 
3.2. výsledok zaistenia -   -   - 
4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 5 869 120  2 058 888  354 072 
5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 6 239 922  (5 224 064) 14 580 
6./e. Zisk/strata z derivátov 11 208 881  (1 573 333) 5 783 275 
7./f. Zisk/strata s operáciami s drahými kovmi a 

komoditami -   
 

-   
- 

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom -   (1 321) - 
I. Výnos z majetku vo fonde 24 192 491  (4 232 947) 6 858 185 
h. Transakčné náklady (151 975)  (139 673)  (137 223) 
i. Bankové poplatky a iné poplatky (191 015)  (153 061)  (102 428) 
II. Čistý výnos z majetku vo fonde 23 849 501  (4 525 681) 6 618 534 
j. Náklady na financovanie fondu (268 603) (184 281) (100 375) 
j.1. náklady na úroky (60 031)  (35 583) (44 001) 
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov -   -   - 
j.3. náklady na dane a poplatky (208 572)  (148 698) (56 374) 
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 23 580 898  (4 709 962) 6 518 159 
k. Náklady na (1 537 107)  (1 223 918)  (1 022 254) 
k.1. odplatu za správu fondu (1 537 107)  (1 223 918)  (1 022 254) 
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom 

fonde -   
 

-   
 

- 
l. Náklady na odplaty za služby depozitára (109 793)  (87 423)  (71 558) 
m. Náklady na audit účtovnej závierky (8 809)  (7 718)  (7 009) 
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 21 925 189  (6 029 021) 5 417 338 

 
Porovnávacia tabuľka údajov podľa bodov a) – e) bodu 7. prílohy č. 3 ZKI: 

 
Ozna-
čenie Údaje podľa bodu 7 prílohy č. 4 ZKI 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) celková čistá hodnota majetku 172 137 505 142 378 316 123 087 337 
b) čistá hodnota podielu 0,108 0,094 0,104 
c) počet podielov v obehu 1 591 065 298 1 517 491 059 1 180 805 223 
d) počet vydaných podielov 150 375 274 424 484 876 1 323 374 939 
 suma, za ktorú boli podiely vydané 15 584 000 33 370 000 131 950 000 
e) počet vyplatených podielov 76 801 035 87 799 040 142 569 716 
 suma, za ktorú boli podiely vyplatené 7 750 000 8 050 000 14 280 001 

 
8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2 ZKI, najmä údaje 

o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním a údaje o celkovej hodnote 
záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde 

 
Správcovská spoločnosť klasifikovala všetky finančné deriváty ako finančné deriváty podľa § 100 ods. 5 ZKI, to znamená 
ako finančné deriváty tvoriace súčasť investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde. V 
období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 správcovská spoločnosť nevyužívala finančné deriváty podľa § 100 ods. 2 
ZKI a z tohto dôvodu nevznikli žiadne záväzky, ktoré by s využívaním finančných derivátov podľa § 100 ods. 2 ZKI súviseli. 
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Údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde: 
 

Č.r.  Položka Stav k 31.12.2021 v EUR 
a) Celková hodnota záväzkov 214 349 

b) z toho: záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom 
v podielových fondoch 

 
38 985 

 
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku 

v podielovom fonde 
 

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde zabezpečuje správcovská spoločnosť 
v zmysle Stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktorá je spojená s finančnými nástrojmi v majetku podielových fondov 
v správe Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., podľa ktorej správcovská spoločnosť vykonáva hlasovacie práva v 
záujme podielnikov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom hlasovacie práva správcovská 
spoločnosť vykonáva k tým cenným papierom v majetku v podielovom fonde, ktoré tvoria viac ako 5 % podiel na 
hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným emitentom. Výkon hlasovacích práv sa vykonáva 
priamo, resp. v zastúpení na základe plnomocenstva, v ktorom sa upraví postup hlasovania tak, aby bol v súlade so 
záujmami podielnikov. V roku 2021 správcovská spoločnosť nenadobudla do majetku v podielovom fonde žiadne cenné 
papiere, ktoré by tvorili viac ako 5 % podiel na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi vydanými jedným 
emitentom. 

 
 

10. Osobitné údaje podľa prílohy č. 3 bodu 11 ZKI, ktoré musí obsahovať správa, ak je 
investičnou politikou podielového fondu kopírovanie indexu a ak je podľa štatútu 
podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho 
riadenia investícií podľa § 100 ods. 2 ZKI 
 

Vzhľadom k skutočnosti, že v roku 2021 správcovská spoločnosť nepoužívala pri správe majetku v podielovom fonde 
postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií a investičná politika podielového fondu v roku 2021 nekopírovala 
index správcovská spoločnosť neuvádza osobitné údaje podľa prílohy č. 3 bodu 11 ZKI. 

 
 

11. Údaje o zásadách odmeňovania 
 

a) celková výška odmeňovania za účtovný rok rozdelená na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré 
správcovská spoločnosť vyplatila svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadný podiel na zisku vyplatený 
priamo z majetku podielového fondu, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku  
V účtovnom roku 2021 bola celková výška odmeňovania rozdelená na fixné a pohyblivé zložky. Správcovská spoločnosť 
vyplatila všetkým 38 zamestnancom odmeny v celkovej sume 1.303.736,57 EUR. Z tejto sumy tvorilo fixnú zložku 
1.050.928,22 EUR a variabilnú zložku 252.808,35  EUR. Žiadnemu zamestnancovi nebol vyplatený podiel na zisku priamo z 
majetku podielového fondu, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku.  
 
b) celková suma a štruktúra odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, 
ktorých práca ma významný vplyv na rizikový profil podielového fondu  
V účtovnom roku 2021 bola vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti a zamestnancom správcovskej spoločnosti, 
ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil podielového fondu vyplatená celková výška odmeňovania v sume  
660.449,02  EUR v nasledovnej štruktúre:  

a) fixná zložka odmeňovania tvorila 508.818,67 EUR a  
b) pohyblivá zložka odmeňovania tvorila 151.630,35 EUR.  

 
c) spôsob výpočtu odmien a pôžitkov  
V súlade so zásadami odmeňovania spoločnosti sa odmeny členia na fixnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda nezávislá od 
výkonnosti zamestnanca a pohyblivú zložku odmeny, ktorá je závislá od výkonnosti príslušného zamestnanca. Keď je 
odmeňovanie viazané na výsledky, celková výška odmeny je založená na kombinácii posúdenia výkonnosti jednotlivca a 
celkových výsledkov správcovskej spoločnosti a podielových fondov, a pri posudzovaní individuálneho výkonu sú 
zohľadnené finančné a nefinančné kritéria (čistý zisk správcovskej spoločnosti za správu podielových fondov, operačné 
náklady, výkonnosť podielových fondov, inovácie, riadenie a rozvoj počas aktuálneho obdobia). Výpočet odmien a požitkov 
je zadefinovaný v Zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti.. 
 
d) výsledok preskúmania zásad odmeňovania  
Dozorná rada na návrh predstavenstva prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania, 
zodpovedá za uplatňovanie všeobecných zásad odmeňovania a aspoň raz ročne preskúmava uplatňovanie všeobecných 
zásad odmeňovania. V Zásadách odmeňovania neboli zistené žiadne závažné nezrovnalosti. 
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e) závažné zmeny prijatých zásad odmeňovania 
Na konci roku 2021 spoločnosť prijala zmeny v Zásadách odmeňovania, a to takým spôsobom, že 40 % odmien 
pre identifikovaných zamestnancov, ktoré sú predmetom odkladu sa vyplatí v priebehu piatich rokov rovnakým pomerom 
(pro rata). 
 

12. Dodatočné náležitosti správy týkajúce sa finančných derivátov a merania 
a riadenia rizík v štandardnom podielovom fonde podľa Opatrenia Národnej banky 
Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte 
celkového rizika a rizika protistrany 

 
Informácie podľa § 34 ods. 3 o: 

 
a) podkladovej expozícii dosahovanej prostredníctvom finančných derivátov 

 
Správcovská spoločnosť využívala počas roka 2021 obchody s finančnými derivátmi uzatvárané na burze s cieľom znižovať 
riziká a s cieľom efektívneho riadenia majetku podielového fondu. Nižšie uvedená tabuľka uvádza štatistické charakteristiky 
expozície získanej prostredníctvom investičných derivátov vypočítavanej v zmysle ZKI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) protistrane alebo protistranách pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného 
trhu, ktoré zahŕňajú minimálne obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo 

      
Správcovská spoločnosť počas roka 2021 nevyužívala obchody s finančnými deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu. 
 

c) druhu a výške zábezpek, ktoré štandardný podielový fond prijal s cieľom znížiť riziko protistrany, ktorému 
je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde 

 
Správcovská spoločnosť počas roka neprijala zábezpeku s cieľom znížiť riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok 
v podielovom fonde.  
 
Informácie podľa § 34 ods. 4 o: 

 
a) uvedenie použitého prístupu a metódy na výpočet celkového rizika 

 
Správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko štandardného podielového fondu (§ 100 ods. 5 ZKI) podľa záväzkového 
prístupu v súlade s § 104 ZKI.  
 

b) informácia o referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku 
      

Správcovská spoločnosť nepoužíva metódu relatívnej hodnoty v riziku. 
 

c) uvedenie miery hodnoty v riziku, ktorá obsahuje najmenej najnižšie, najvyššie a priemerné použitie limitu 
hodnoty v riziku vypočítaného počas obdobia, za ktoré sa správa predkladá, pričom sa uvedie aj použitý 
model hodnoty v riziku a vstupy použité na výpočet 

        
Správcovská spoločnosť nepoužíva metódu hodnoty v riziku. 
 

d) uvedenie úrovne pákového efektu použitého počas príslušného obdobia, ktorá obsahuje najmenej 
najnižšie, najvyššie a priemerné použitie limitu pákového efektu vypočítaného počas obdobia, za ktoré 
sa správa predkladá, ak sa používa prístup hodnoty v riziku 

 
Správcovská spoločnosť nepoužíva metódu hodnoty v riziku. 
 

e) informácie v súvislosti s obchodmi s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu 
a postupmi a nástrojmi na účely efektívneho riadenia investícií 

 
Správcovská spoločnosť počas roka neuzatvorila obchody s finančnými derivátmi mimo regulovaného trhu a nepoužíva 
postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií.  

expozície získané prostredníctom investičných 
derivátov 

min max priemer 
28,34% 100,83% 69,54% 
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