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OZNÁMENIE POVINNE UVEREJŇOVANEJ (VNÚTORNEJ) INFORMÁCIE 

 
Nesplnenie zákonnej lehoty na uverejnenie výročnej správy za účtovné obdobie roku 2019 

 

V súlade s požiadavkou § 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, v znení 

neskorších predpisov, je spoločnosť Aquila Real Asset Financie III a.s. ako emitent dlhopisov 

ISIN: SK4000015566 prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov 

v Bratislave povinná uverejniť ročnú finančnú správu do 4 mesiacov po skončení účtovného obdobia, 

tj. za účtovné obdobie roku 2019 do 30. 4. 2020. V súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze 

cenných papierov, v znení neskorších predpisov, musí ročná finančná správa obsahovať výročnú 

správu, účtovnú závierku overenú audítorom a vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta. 

 

V zmysle ustanovenia § 29 ods.1 zákona č.  67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení 

zákona č. 75/2020Z. z. a zákona č. 96/2020 Z.z.: 

„Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú 

z osobitných predpisov dohliadaným subjektom alebo iným subjektom, ak im okolnosti súvisiace 

s obdobím pandémie bránia v ich dodržaní.“  

 

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č.  67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení 

zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z.: 

„Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predĺžiť na odôvodnenú žiadosť dohliadaného 

subjektu alebo iného subjektu, ktorého sa úkon alebo povinnosť podľa odseku 1 týka, na žiadosť 

záujmového združenia dohliadaných subjektov alebo z vlastného podnetu“ 

 

V súvislosti s výskytom choroby COVID-19 a opatreniami orgánov štátnej správy štátov v rámci EÚ 

spoločnosť Aquila Real Asset Financie III a.s. oznamuje, že vzhľadom na to, že audítorská a účtovná 

spoločnosť a členovia predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit spoločnosti Aquila Real Asset 

Financie III a.s. sa nachádzajú v rôznych štátoch EÚ, došlo v dôsledku zavedených opatrení k značnému 

predĺženiu doby pre zaistenie podkladov a podpisov dokumentov zo strany oprávnených osôb 

potrebných na vypracovanie výročnej správy, účtovnej závierky a správy audítora za účtovné obdobie 

roku 2019, čo spoločnosť nemohla rozumne predpokladať. Z toho dôvodu došlo ku komplikáciám pri 

príprave výročnej správy, účtovnej závierky a správy audítora, kedy nie je možné zaslať potrebné 

dokumenty audítorovi včas tak, aby mohol vydať správu audítora do 30. 4. 2020. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti aj napriek vyvinutiu všetkého úsilia na strane spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a.s. 

nie je v časových možnostiach spoločnosti vyhotoviť ročnú finančnú správu za účtovné obdobie roku 

2019 so všetkými jej náležitosťami a zabezpečiť jej riadne zverejnenie v lehote do 30. 4. 2020. 

 

Spoločnosť predpokladá a snaží sa všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečiť, aby došlo k 

vyhotoveniu ročnej finančnej správy za účtovné obdobie roku 2019 so všetkými náležitosťami čo 

najskôr a došlo k jej uverejneniu v lehote do 15. 5. 2020. 
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