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Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov,  účtovná 
jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je 

povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, 

ktoré má okrem iného obsahovať 
d) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke, 
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu 
ich vykonávania. 
 
Na základe vyššie uvedeného sa predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo doplniť výročnú správu za rok 

2019 v nasledovnom znení. 
 
 
Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú uzávierku, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát na 
základe návrhu predstavenstva. 

 
Predstavenstvo  zabezpečuje   riadne  vedenie  účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému 

zhromaždeniu na schválenie účtovnú  závierku  a návrh  na rozdelenie zisku  alebo úhradu strát  v 
súlade so  stanovami. Predstavenstvo je povinné pre valné zhromaždenie raz ročne vyhotoviť spolu s 
riadnou účtovnou závierkou správu o podnikateľskej činnosti o stave majetku spoločnosti. 
Predstavenstvo   je   tiež   povinné bezodkladne  informovať  dozornú  radu  o všetkých skutočnostiach, 
ktoré  môžu  podstatne  ovplyvniť  vývoj  podnikateľskej  činnosti a stav   majetku  spoločnosti,   najmä  

jej   likviditu. 
 
Dozorná rada vykonáva vnútornú kontrolu a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke Spoločnosti. 
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. 
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
spoločnosti a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa 

podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi 
valného zhromaždenia. Dozorná rada vykonáva svoje právomoci vo vzťahu k predstavenstvu v rozsahu 
upravenom stanovami a Obchodným zákonníkom.  
 
Na zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia transakcií v účtovníctve a správne zostavenie 
finančných výkazov sa používajú nástroje v rôznych oblastiach. Kontroly sú uskutočňované automaticky 

aj manuálne a sú zabudované do celého procesu, od zavedenia transakcie do systému, až po zostavenie 

finančných výkazov. Účtovníctvo je vedené formou analytických účtov, ktorých náplň je pravidelne 
revidovaná. Zostatky účtov hlavnej knihy podliehajú pravidelným kontrolám, minimálne raz štvrťročne. 
Kontrolami sa sleduje vývoj zostatku na účte, monitorovanie výskytu neobvyklých transakcií, sledovanie 
ručných zásahov na účtoch s automatickým účtovaním a pod. Kontrolné činnosti sú nastavené za účelom 
minimalizácie vzniku účtovných chýb. Vhodnosť a účinnosť vykonávaných kontrol je pravidelne 
vyhodnocovaná a v prípade významných zistení sú výsledky na polročnej báze predkladané dozornej 
rade. Súčasťou vnútorného kontrolného systému sú aj kontrolné procedúry v rámci účtovných systémov, 

vrátane kontroly štyroch očí a autorizácie oprávnenosti prístupu. Riziko neoprávneného účtovania je 
minimalizované určením osôb, ktoré môžu vstupovať do účtovacieho procesu a vykonávať vymedzený 
okruh transakcií a osôb poverených schvaľovaním. Riziko je prirodzenou súčasťou všetkých 
podnikateľských aktivít, preto ho Spoločnosť riadi prostredníctvom procesu jeho nepretržitej 
identifikácie, merania, monitorovania a vyhodnocovania s prihliadnutím na limity rizika a iné nástroje 
kontroly. Vnútorný kontrolný systém, ako integrálna súčasť riadenia predovšetkým operačných rizík, má 

za cieľ predchádzať chybám, neefektívnemu využívaniu zdrojov, zabrániť podvodom, zlepšiť efektívnosť 
operácií, ich integritu, presnosť, včasnosť a spoľahlivosť. Proces riadenia rizík je rozhodujúci pre udržanie 

ziskovosti Spoločnosti. Hlavnú zodpovednosť za identifikáciu a kontrolu rizík nesie predstavenstvo. 
Okrem predstavenstva sa na riadení a monitorovaní rizík podieľa dozorná rada Spoločnosti. 
 
Spoločnosť zriaďuje výbor pre audit. Počas sledovaného účtovného obdobia a po skončení sledovaného 
účtovného obdobia za rok 2019 do 10.3.2020 vykonávala funkciu Výboru pre audit dozorná rada. Dňa 

10.3.2020 bol zriadený Výbor pre audit, ktorý pozostáva z troch členov. Postavenie a pôsobnosť výboru 
pre audit vo vzťahu k účtovnej závierke: 
 

a) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti 
spoločnosti v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti, 

b) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou 
správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok, 
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c) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných 
predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, 

d) výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík 

v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, 
e) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky 

a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu 
pre dohľad nad výkonom audite, 

f) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej 
spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť 

poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných 
štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom 
audite 

 
Ročná účtovná závierka bola overená audítorom. 
 
 

Informácie o činnosti valného zhromaždenia 
 

Valné zhromaždenie 
 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: 

a) schválenie a zmena stanov, 
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie, 
c) voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady, 
d) schválenie účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a alebo úhrade strát a určení 

tantiém, 
e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenne papiere na zaknihované cenné 

papiere a naopak, 

f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,  
g) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,  
h) schvaľovanie rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti a bilancie spoločnosti,  
i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do 

pôsobnosti valného zhromaždenia. 
 

Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a stanovami Spoločnosti. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o 
veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo 
všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj 
všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. 
Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a 
vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s 
predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionári môžu vykonávať 

svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným 
plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo 
najmenej raz za kalendárny rok, a to v mesiaci jún. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch 
ustanovených právnym predpisom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie, 
s výnimkou prípadu ak má spoločnosť jediného akcionára, kedy platia ustanovenia § 190 Obchodného 
zákonníka, zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom najneskôr 30 

dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, pôsobnosť valného 
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár, ktorý môže valné zhromaždenie zvolať kedykoľvek. Písomná 

pozvánka sa zasiela doporučene na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov.  
 
Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10 listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota 
jednej takejto akcie je 2 500 EUR. Počet hlasov akcionára sa spravuje počtom akcií, ktoré upísal. Za 
každú upísanú akciu má akcionár jeden hlas.  

 
Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia 
 
Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Vo veciach 
týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania a zrušenia spoločnosti sa 
vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do 
navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom 

všetkých akcionárov spoločnosti. V súčasnosti má spoločnosť len jediného akcionára, ktorý vykonáva 
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pôsobnosť valného zhromaždenia. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie. 
Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať 

písomnú formu a musí byť podpísané. 

 
V období od 02.02.2019 - 31.12.2019 sa uskutočnili tri riadne valné zhromaždenia v dňoch 07.05.2019, 
04.06.2019 a 29.07.2019. 
 
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 07.05.2019 
 

Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2019 akcionár prijal nasledovné hlavné 
uznesenia:  
 

1. Rozhodnutie o zmene obchodného mena. 
2. Rozhodnutie o zmene sídla Spoločnosti. 
3. Rozhodnutie o zmene počtu členov predstavenstva Spoločnosti a spôsobu konania v mene 

Spoločnosti. 

4. Menovanie členov predstavenstva Spoločnosti. 
5. Menovanie členov dozornej rady Spoločnosti. 

6. Rozhodnutie o prevode listinných kmeňových akcií na meno. 
7. Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti. 

 
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 04.06.2019 
 

Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 4. júna 2019 akcionár prijal nasledovné hlavné 
uznesenie:  
 
Schválenie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s.r.o. pre overenie mimoriadnej účtovnej 
závierky Spoločnosti ku dňu 31.05.2019. 
 

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 29.07.2019 
 
Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 10. júla 2019 akcionár prijal nasledovné hlavné 
uznesenia:  
 

1. Odvolanie Kateřiny Winterling Vorlíčkovej z funkcie člena predstavenstva. 

2. Odvolanie Larsa Meissnera z funkcie člena dozornej rady. 

3. Zvolenie Larsa Meissnera do funkcie člena predstavenstva. 
4. Zvolenie Josta Rodewalda do funkcie člena dozornej rady. 

 
Opis práv akcionárov 
 
Práva a povinnosti akcionárov spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a. s. ustanovujú príslušné právne 
predpisy a stanovy Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. 

Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných 
akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako. 
Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10 listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota 
jednej takejto akcie je 2 500 EUR. S každou akciou na meno sú spojené všetky práva akcionára 
vyplývajúce z právnych predpisov a stanov spoločnosti, najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, 
na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti. Vlastnícke právo k akciám spoločnosti 

je možné previesť v súlade s príslušnými zákonnými predpismi, pričom na účinnosť prevodu je potrebný 
rubopis akcie, písomná zmluva o jej prevode a zápis zmeny majiteľa akcie v zozname akcionárov.  

 
Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a 
výkonom práv s touto účasťou spojených. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, 
hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo 
záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia 

a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného 
zhromaždenia v súlade s platnými predpismi. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, 
ktoré sa ukladajú do zbierky listín alebo do registra účtovných závierok podľa osobitného zákona a 
vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie.  
 
Ďalšie detaily ohľadom práv akcionárov sú uvedené v Stanovách Spoločnosti na www. http://iii.aquila-
real-asset.com/Vnitřní dokumenty. 

http://iii.aquila-real-asset.com/Vnitřní
http://iii.aquila-real-asset.com/Vnitřní

