
VÝROČNÁ SPRÁVA 
QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. 

za obdobie od 1.1.2019 až 31.12.2019 
 
Spoločnosť QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. so sídlom Rajská 7, Bratislava 811 08, IČO: 50 387 
308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6402/B, 
vykonávajúca činnosť obchodníka s cennými papiermi na základe povolenia Národnej banky 
Slovenska sp. zn. ODT-9619/2016 zo dňa 18. augusta 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 24. augusta 2016,  
 
 
predkladá výročnú správu za kalendárny rok končiaci 31.12.2019. 
 
1. Účtovná závierka 

Účtovná závierka spol. QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. za rok končiaci 31.12.2019 je 
zostavená podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS/EU) a je súčasťou tejto 
výročnej správy.  

 
2. Správa o finančnej situácii za uplynulý rok 

2.1. Porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných 
účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, použité postupy na vykonanie 
konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 
podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky 
neuvádzame. Spoločnosť nevstupuje do konsolidácie. 

 
2.2. Prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v 

členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery: 
K 31.12.2019 neeviduje spoločnosť prijaté bankové alebo iné úvery. 

 
2.3. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných a nesplatených cenných 

papierov a opis práv s nimi spojených: 
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 126 ks (kmeňových) zaknihovaných 
akcií na meno, každú s menovitou hodnotou 1000,- EUR. V rozsahu 126.000,- EUR 
bolo splatené pred udelením povolenia NBS. Iné cenné papiere spoločnosťou vydané 
neboli. 

 
2.4. Počet a menovitá hodnota vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo 

požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie: 
Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy. 

 
3. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty 

Výsledkom hospodárenia spoločnosti v účtovnom období (kalendárnom roku) 2019 bol 
zisk vo výške 7.844 EUR po zdanení. Vzniknutý zisk sa použije na úhradu strát minulých 
účtovných období. 

 
 
 



4. Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v ďalšom kalendárnom roku: 
V roku 2020 očakávame výrazné rozšírenie klientskej základne a s tým spojený pozitívny 
efekt na výsledok hospodárenia. K záveru účtovného obdobia sa počíta s dosiahnutím 
zisku. 
 

5. Návratnosť aktív určená ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy: 
 
Návratnosť aktív je 2,25 %. 

 
6. Označenie povahy činnosti a geografická poloha 

Spoločnosť QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi 
poskytujúcim investičné a vedľajšie služby v rozsahu povolenia vydanom Národnou 
bankou Slovenska.  

 
Z pohľadu klientskej základne zameriava svoje aktivity prevažne na český a slovenský trh, 
z pohľadu alokácie klientskych aktív je to geografické územie Spojených štátov 
amerických. 
 

 
7. Výnosy. 

Spoločnosť dosiahla výnosy 398.522 EUR. 
 
8. Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu 

účtovnej závierky. 
Ku dňu 31.12.2019 spoločnosť zamestnávala v pracovnom pomere 5 zamestnancov, 
všetci s neskráteným pracovným časom. 
 

9. Zisk (strata) pred zdanením 
Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením 6.841 EUR.  

 
10. Daň z príjmov 

Bežná daň z príjmov              0 EUR 
Odložená daň z príjmov    - 1.003 EUR 

 
11. Získané subvencie z verejných zdrojov 

Činnosť spoločnosti je financovaná výlučne zo súkromných prostriedkov. 
 

12. Informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na 
zamestnanosť 
Činnosť spoločnosti (poskytovanie služieb na finančnom trhu) nemá vplyv na životné 
prostredie a s ohľadom na rozsah činnosti ani na zamestnanosť. 

 
13. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa: 
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením 

koronavírusu COVID-19 globálnu pandémiu, ktorá významne ovplyvňuje celosvetový 

ekonomický vývoj. Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 



sme prehodnotili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme 

presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať 

v činnosti. 

 
14. Predpokladaný vývoj v roku 2020 

Predmetom činnosti spoločnosti naďalej zostáva poskytovanie investičných služieb, 
vedľajších služieb a investičných činností. Výnosy z týchto služieb a činností sú hlavným 
zdrojom tržieb, preto sa spoločnosť bude zameriavať na ich skvalitnenie, ako aj na 
vyhľadávanie nových investičných príležitostí v závislosti od vývoja na finančných trhoch. 
Pri riadení klientskych portfólií sa spoločnosť bude naďalej zameriavať na také finančné 
nástroje, ktoré najmä z krátkodobého pohľadu vytvárajú predpoklady na očakávané 
zhodnotenie investícií pri primeranej miere rizika. 

 
15. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Spoločnosť sa nepodieľala na výskumných a vývojových projektoch. 
 
16. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky 
Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely. 

 
17. Údaje požadované podľa osobitných predpisov a údaj o tom, či účtovná jednotka má 

organizačnú zložku v zahraničí: 
Spoločnosť nemá zriadené organizačné zložky zahraničí. 

 
 
 
V Bratislave 24. Júna 2020 
 
 

 
 
 
 


