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INFORMÁCIE O ČINNOSTI

Obchodné meno
Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
(ďalej len „spoločnosť“)
Sídlo
Zochova 3, 811 03 Bratislava
IČO
35 763 388
Zápis
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2079/B
Právna forma
Akciová spoločnosť
Základné imanie
1 992 000 EUR, v plnej výške splatené
Počet zamestnancov
15 zamestnancov s neskráteným pracovným časom
Počet vedúcich zamestnancov
1
Dátum zápisu do Obchodného registra
31. 3. 1999
Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb
29. 11. 2002
Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných
služieb
29. 11. 2002

Činnosti vykonávané podľa povolenia na poskytovanie investičných služieb
Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6
ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 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 len „ZCP“) v tomto rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných
nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje
peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi
kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa
cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových
nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané
doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce
sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na
základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z
dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie
zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu
vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom
obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v
písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter
iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané
prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam
na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné
rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa
klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných
úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej
neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné
deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v
písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a
obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme
alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a.)
prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné
papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures,
swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných
mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy,
forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo
sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak
k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá
má za následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa
komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo

na mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné
deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské
účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce
sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo
iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa
môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj
iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v
písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a
obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme
alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere,
b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými
subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných
derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť
vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v
hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok
ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa
môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na
mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce
sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo
iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa
môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj
iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v
písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a
obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme
alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné
papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané
zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a

iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo
iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť
vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v
hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok
ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa
môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na
mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce
sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo
iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa
môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj
iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v
písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a
obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme
alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy
alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie,
futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových
mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo
finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a
súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo
vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné papiere, b.) nástroje peňažného
trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho
investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných
papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov,
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo
v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré
sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby
jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f.)
opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v
hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom
systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f),
týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných

derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom
systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie
aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i.) finančné rozdielové zmluvy,
j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien,
dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných
hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na
základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti
alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce
sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré
majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na
regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané
alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s
jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky
zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a.) prevoditeľné cenné
papiere, b.) nástroje peňažného trhu, c.) podielové listy alebo cenné papiere vydané
zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d.) opcie, futures, swapy, forwardy a
iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo
iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu
byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné
deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému
vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za
následok ukončenie zmluvy, f.) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít,
ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na
mnohostrannom obchodnom systéme, g.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo
vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h.) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i.) finančné rozdielové zmluvy, j.) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce
sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo
iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa
môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj
iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v
písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a
obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme
alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a
vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a
poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo
rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,

9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním
investičných služieb,
10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy
všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.
Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene v
súlade s ustanovením § 54 ods. 7 ZCP.
Nevykonávané povolené činnosti
žiadne
Činnosti obmedzené, pozastavené, zakázané alebo odobraté
žiadne
Uložené opatrenie na nápravu
žiadne
Uložené pokuty
žiadne

Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Compliance

CEO

Sales
Department

Produkt &
Portfolio
Management

Sales
Support
&
Operation

Sales Department
Zodpovedá za starostlivosť o privátnych klientov spoločnosti po všetkých stránkach.
Oddelenie tvoria investiční konzultanti zodpovední za starostlivosť o limitovaný počet
privátnych klientov. Sú ,,advokátmi“ klientových záujmov a spolutvorcami
zmysluplných investičných riešení.
Product & Portfolio Management
Zodpovedá za tvorbu a správu investičných produktov a služieb. Zastrešuje analýzy,
návrhy investičných stratégií zodpovedajúcich profilom jednotlivých klientov a ich
následnú správu. Dohliada na externých investičných poradcov, ktorí zastrešujú
jednotlivé investičné riešenia. Realizuje pokyny na nákup a predaj cenných papierov,
vychádzajúci zo strategických a taktických rozhodnutí pri správe majetku zo strany
oddelenia Portfolio Management. Zabezpečuje vykonávanie pokynov prichádzajúcich
priamo od klientov spoločnosti. Vedie majetkové účty klientov Across.

Sales Support & Operations
Vytvára predpoklady na uspokojovanie informačných potrieb klientov, zodpovedá za
výber komunikačných kanálov a ich zásobovanie dôležitými správami a odbornými
materiálmi. Tvorí a realizuje stratégiu zameranú na budovanie značky Across, zvyšovanie
reputácie a posilňovanie pozície spoločnosti na finančnom trhu. Zabezpečuje efektívnu
prevádzku spoločnosti. Koordinuje, plánuje a dohliada na plynulosť procesov,
technológií a služieb pri napĺňaní cieľov a potrieb spoločnosti.
Compliance
Priebežne vykonáva kontrolné a uisťovacie funkcie s cieľom zabezpečiť ochranu pred
výskytom neočakávaných udalostí. Skvalitňovaním vnútorných procesov napomáha
dosahovať vysokú výkonnosť založenú na čestnosti a poctivosti, zároveň vytvára rámec
pre efektívne riadenie kľúčových činností v oblasti správy, rizík a zaistenia súladu s
predpismi a nariadeniami.

2.

INFORMÁCIE O FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOCH

Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa dňom
31. 12. 2017 bola bez výhrad overená audítorskou spoločnosťou CCS AUDIT, spol. s r.o.,
so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO 35 906 260, číslo licencie SKAu 276
dňa 27. 4. 2018 a je súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2017.
Účtovná závierka k 31. 12. 2017 bola zostavená podľa IAS/IFRS v znení prijatom
Európskou úniou s predpokladom jej ďalšieho nepretržitého fungovania aj
v nasledujúcich obdobiach.
Účtovná závierka je zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných
jednotkách euro (€).
Výročná správa za rok 2017 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti
dňa 27. 4. 2018 a dňa 30. 4. 2018 bola overená audítorskou spoločnosťou CCS AUDIT,
spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO 35 906 260, číslo licencie
SKAu 276.
Dosiahnutý zisk z hospodárenia po zdanení za účtovný rok 2017 vo výške 108 684,03
EUR bol na riadnom valnom zhromaždení dňa 27. 4. 2018 rozdelený nasledovne: (1) na
tvorbu rezervného fondu Spoločnosti sa použije 10 % z dosiahnutého čistého zisku
Spoločnosti vo výške 10 868,40 EUR a (2) na účet nerozdeleného zisku minulých rokov
sa prevedie suma 97 815,63 EUR.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2017 je bezplatne prístupná v elektronickej forme na
webovom sídle Emitenta (www.across.sk).

3.

INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH

Obchodné meno
Across Finance, a.s.
Sídlo
Zochova 3, 811 03 Bratislava
IČO
35 887 753
Zápis
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3342/B
Právna forma
Akciová spoločnosť
Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
100 %
Hlavný predmet činnosti
manažment

4.

INFORMÁCIE O ŠTRUKTÚRE KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Spoločnosť nie je zahrnutá do konsolidovaného celku.
Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
Zochova 3
811 03 Bratislava
Tel. +421 2 5824 0300
Fax +421 2 5824 0311
www.across.sk, across@across.sk

