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Upozornenie

Žiadny úpis nie je možné uskutočniť len na základe finančnej uzávierky. Ak má byť úpis považovaný za právoplatný, musí byť urobený na základe platného
predajného prospektu spolu s poslednou výročnou a poslednou polročnou správou, pokiaľ bola medzitým publikovaná.
Prospekty, štatúty, výročné a polročné správy sú akcionárom k dispozícii v depozitnej banke a v sídle spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných
kontaktných miestach zaisťujúcich zákaznícky servis uvedených v tejto správe. Tiež budú bezplatne zaslané každému, kto o to požiada.
Informácie uvedené v tejto správe sú určené len na referenčné účely a neslúžia ako základ pre budúce výsledky.
Audítor (Réviseur d'entreprises agréé) overil iba anglické znenie tejto výročnej správy. Správa audítora preto odkazuje len na anglické znenie tejto správy;
texty v iných jazykoch sú výsledkom svedomitého prekladu. V prípade rozdielov medzi anglickým znením a prekladom je vždy považované za záväzné anglické
znenie tejto správy.
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Správa predstavenstva
Ekonomický kontext
V treťom štvrťroku 2017 pokračoval celosvetový rast v približne rok trvajúcom pozoruhodnom akceleračnom trende, ktorý nasledoval po
takmer dvojročnej neustále klesajúcej dynamike. V istom zmysle to bolo účinkom vzájomného pôsobenia faktorov, ktorými bolo zrýchlenie
rastu zisku, rastúca podnikateľská dôvera, rastúce kapitálové náklady a aj dopyt po pracovnej sile, ktoré posunuli celosvetový rast smerom k
hornej hranici rozsahu, ktorý sa pozoroval od globálnej finančnej krízy. Ak v ďalšom období dôjde k trvalému a zreteľnému tlaku na tento
strop, bude to výsledkom posilnenia vzájomného pôsobenia týchto faktorov. Náš základný scenár predpokladá, že rast v dohľadnej dobe tento
strop síce neprerazí, ale zostane v jeho blízkosti. Hypotéza „neprerazenia stropu v krátkodobom horizonte“ vychádza zo známok spomalenia
rastu zisku, za ktorým stojí názor, že zatiaľ čo cyklické oživenie rastu produktivity prebieha očakávaným tempom, nerastie schopnosť podnikov
ovplyvňovať pohyb cenových hladín. Súčasne by sme mali byť svedkami veľmi mierneho zvýšenia rastu miezd, najmä v USA a Japonsku.
Spomalenie rastu zisku ide ruka v ruke so stabilizáciou podnikateľskej dôvery v rozvinutých ekonomikách, ktorú pozorujeme od začiatku roka.
To okrem iného naznačuje, že tempo rastu firemných výdavkov zostane robustné, k jeho ďalšiemu zrýchleniu však nedôjde. Náš názor, že rast
nebude ochabovať, sa zároveň do značnej miery opiera o skutočnosť, že rast sa týka oveľa širšieho spektra sektorov než tomu bolo kedykoľvek
predtým v období od roku 2008. Všeobecný rast sa však týka nielen početných odvetví, ale aj veľkého počtu krajín, čo pravdepodobne
vysvetľuje, prečo svetový obchod v uplynulom roku tak výrazne vzrástol (i keď údaje z posledného mesiaca naznačujú, že fáza zrýchlenia
obchodného rastu už možno prešla). Spotrebiteľský dopyt a aj kapitálové náklady sa v súčasnosti výrazne zvyšujú, zatiaľ čo riziká pre fiškálnu
politiku trochu slabnú, čo naznačuje, že rast sa týka aj väčšiny zložiek dopytu.
Vo štvrtom štvrťroku 2017 pokračovalo zrýchľovanie globálneho rastu a počas posledných troch štvrťrokov sa rast pohyboval mierne nad
hornou hranicou svojho rozpätia zaznamenaného od roku 2011. Súčasne sa mení podkladové zloženie rastu. Relatívny význam
spotrebiteľských výdavkov klesá a väčším motorom rastu sa stávajú investičné výdavky, čo je vzhľadom k ich priaznivému vplyvu na rast
produktivity pozitívny vývoj. Rast spotrebiteľských výdavkov sa však pravdepodobne nijako podstatne nespomalí. Trhy práce sú silné,
spotrebiteľská dôvera je vysoká a finančná bilancia domácností vo vyspelom svete vyzerá zdravo. S optimizmom veríme, že súčasná dynamika
globálneho rastu sa udrží až do roku 2019. V krátkodobom horizonte by riziká mohli dokonca mierne vzrásť. Tieto riziká spočívajú vo väčšej než
očakávanej reakcii súkromného sektora v oblasti výdavkov na kombináciu fiškálneho uvoľňovania v dôsledku daňovej reformy schválenej
kongresom na konci roku 2017, v deregulácii v niektorých odvetviach a vo vysokej úrovni dôvery firiem a spotrebiteľov. Prekvapivý rast
ukazovateľov dôvery v eurozóne naznačuje, že podkladová dynamika rastu je v regióne eura silnejšia ako sa pôvodne predpokladalo. Túto
dynamiku stimuluje silná spätná väzba medzi rastúcimi príjmami a výdavkami, ktorá je podporená uvoľnenými finančnými podmienkami a
priaznivou ponukou úverov. S ohľadom na zadržiavaný dopyt možno predpokladať, že táto dynamika sa ešte dlho udrží. Ani obmedzenia na
strane ponuky túto dynamiku pravdepodobne v dohľadnej dobe nezabrzdia. V Japonsku víťazstvo predsedu vlády Shinzata Abeho v
októbrových voľbách znamená, že vláda môže pokračovať v ústavnej reforme. Pokiaľ ide o hospodársku politiku, pokračovanie „abenomiky“ sa
zdá byť zabezpečené na ďalšie štyri roky. Mix politík je naďalej mimoriadne priaznivý pre „vysokotlakovú ekonomiku“, v ktorej silný dopyt
vyvoláva pozitívnu reakciu na strane ponuky. Dynamika rastu na rozvíjajúcich sa trhoch (EM) poháňaná rastom svetového obchodu a
všeobecným rastom úverov na týchto trhoch zostáva silná. Pozitívna dynamika rastu môže však v najbližších mesiacoch ochabnúť vzhľadom k
stabilnému nárastu očakávaní, že Federálny rezervný systém (Fed) začne od septembra zvyšovať úrokové sadzby, čo sa nezaobíde bez vplyvu
na finančné podmienky na EM.
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Správa predstavenstva (pokračovanie)
Globálny rast začal po viac ako jednoročnej akcelerácii vykazovať v prvom štvrťroku 2018 známky kulminácie, ale zostal naďalej robustný.
Index prekvapenia pre rozvinuté ekonomiky sa otočil dolu, a to predovšetkým vďaka Európe. Priemyselná produkcia zaznamenala mierne
spomalenie, maloobchodné tržby začali pociťovať vplyv rastúcich cien ropy a celosvetový cyklus kapitálových nákladov začal vykazovať známky
kulminácie. Po decembrovom schválení daňovej reformy, ktorá zahŕňala výrazné zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb, sa
americký kongres vo februári dohodol na zvýšení rozpočtových výdavkov, ktoré by tak mohli v nasledujúcich dvoch rokoch narásť zhruba o
300 miliárd USD. Vzhľadom k predpokladanému nárastu výdavkov amerických vládnych inštitúcií sme preto vo februári zvýšili prognózy rastu
USA. Zvýšili sme tiež prognózy rastu v eurozóne, a to čiastočne vzhľadom na dobré výsledky prieskumov aj silné reálne údaje. Vo februári
došlo k miernemu poklesu niektorých ukazovateľov prieskumu, ako sa dalo očakávať vzhľadom na stabilizáciu tempa hospodárskej aktivity. Z
fundamentálneho hľadiska región profituje zo súčinného efektu rastu troch typov investičného cyklu: zásob, kapitálových výdavkov a
stavebníctva. Silný rast by sa vďaka tomuto efektu mal v krátkodobom horizonte naďalej udržať. Rast miezd, na ktorom sa v polovici marca
dohodlo niekoľko najväčších japonských firiem, spôsobil nárast pochybností o tom, či japonská centrálna banka (BoJ) bude schopná dosiahnuť
svoj dvojpercentný inflačný cieľ. Medzitým začala japonská vláda pripravovať zvýšenie rozpočtových výdavkov v budúcom roku, ktoré má
vyrovnať dopad plánovaného celonárodného zvýšenia daní z predaja a zabrániť spomaleniu rastu. V EM pokračovali kľúčové trendy
posledných niekoľkých štvrťrokov: ukazovatele domáceho dopytu rastú, kým ukazovatele súvisiace s vývozom sa zhoršujú alebo
prinajmenšom ďalej nerastú. Za týmto vývojom stojí trvalé oživenie rastu úverov v regióne EM okrem Číny, ktorý v súčasnosti dosahuje 10%.
Ekonomická situácia v Číne zostala pomerne dobrá, s obmedzeným rizikom výrazného spomalenia rastu v krátkodobom horizonte a naďalej
klesajúcim rizikom finančného systému.
Apríl 2018 prebehol v znamení pokračujúcich obchodných sporov medzi USA a Čínou a geopolitického napätia, zatiaľ čo v máji dominovala
explózia politických rizík v eurozóne. Výsledné oslabenie eura malo výrazný vplyv na výkonnosť rôznych tried aktív. Zo situácie profitovali
predovšetkým akcie, nehnuteľnosti a komodity. Tiež výnosy z nemeckých štátnych dlhopisov boli vystavené tlaku následkom slabších dát
Indexu nákupných manažérov (PMI) v eurozóne a ústupu investorov do bezpečia, ktorý spôsobili politické výkyvy v Taliansku. Jedinou triedou
aktív, ktorá zaostávala, boli spready cenných papierov s pevným výnosom. Najmä rizikovejšie kategórie cenných papierov s vysokým výnosom
a dlh EM boli vystavené ešte väčšiemu tlaku. Kým politický vývoj v Taliansku zostáva naďalej zdrojom neistoty, nominácia menej
„euroskeptického“ ministra financií Giovanniho Trie v kombinácii s nedávnymi vyhláseniami predstaviteľov novej koalície, že výstup z eura
nikdy nebol súčasťou ich programu, by mohli znamenať obrat k menej konfrontačnému postoju v čase, keď v Bruseli začína debata o rozpočte.
Pripomeňme však, že program Hnutia piatich hviezd (M5S) aj Ligy Severu (LN) má stále ďaleko k dodržiavaniu rozpočtových pravidiel
Európskej únie (EÚ) a Brusel v minulosti ukázal v tejto otázke len obmedzenú flexibilitu.
Riziko rozsiahleho globálneho poklesu od prvého štvrťroka pokleslo, aj keď ho stále nemôžeme úplne vylúčiť. Po zverejnení väčšiny údajov z
prvého štvrťroku o hrubom domácom produkte (HDP) sa ukazuje, že spomalenie v prvom štvrťroku bolo sústredené hlavne do odvetvia
tovaru. Odolnosť neobchodného sektoru sa odrazila v hodnote indexu PMI služieb a silný rast nových objednávok v sektore služieb ukazuje na
potenciál jeho ďalšieho posilnenia v budúcnosti. To je dobrá správa, pretože neobchodný sektor predstavuje v skutočnosti 80% svetovej
ekonomiky. Pokiaľ ide o spotrebu v rozvinutých ekonomikách, je jasné, že jej spomalenie je výsledkom silného štvrtého štvrťroku, vyšších cien
ropy a idiosynkratických faktorov, ako sú napríklad meteorologické podmienky a skreslenie údajov v dôsledku štrajkov. Ochabnutie spotreby
bolo úplne zrejmé zo správ o HDP v USA, Európe a Japonsku, ale dobrou správou je, že dáta zverejňované s vyššou frekvenciou naznačujú, že v
druhom štvrťroku by mohlo dôjsť k zrýchleniu.
Obavy z narastajúceho obchodného konfliktu medzi USA a ich obchodnými partnermi ovládli v júni hlavné titulky médií a spôsobili nárast
volatility trhu. Komodity boli najslabšou triedou aktív, a to aj napriek stabilizácii cien ropy po zasadnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu
(OPEC). Akcie celkovo stagnovali, ale vykazovali veľký rozdiel medzi cyklickým sektorom a sektorom zameraným na výnos. Sektor zameraný na
výnos ťažil zo stabilných až mierne nižších výnosov štátnych dlhopisov a z nárastu averzie k riziku v druhej polovici mesiaca. To tiež prispelo k
rastu realitného sektora, ktorý sa medzitým umiestnil na prvej pozícii od začiatku roka. Spready cenných papierov s pevným výnosom naďalej
bojujú s mimoriadne slabými dlhopismi EM.
Politika eurozóny predstavuje ďalšiu hrozbu pre investičné prostredie. Je potrebné pozorne sledovať vývoj situácie v Taliansku, ktoré
momentálne riadi populistická vláda. Jej postoj k rozpočtovým požiadavkám eurozóny je kľúčový. Ak sa talianska vláda rozhodne pre
konfrontačný prístup, dôjde k razantnému nárastu volatility a k prepadu výkonu talianskych aktív, o čom svedčí fluktuácia trhu z konca mája.
Zmierlivejší postoj by viedol k obnoveniu pokoja. Rozhodujúcim dátumom bude 20. september, keď nová talianska vláda predstaví svoj nový
rozpočet.
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EM sa od polovice druhého štvrťroka stretávajú s množstvom nepriaznivých faktorov, ktoré nejavia žiadne známky oslabenia. Po trochu
jastrabom rozhodnutí júnového zasadnutia Federálneho výboru pre otvorený trh (FOMC) sa stále zvyšujú očakávania rastu úrokových sadzieb
Fedu. Cena ropy sa síce stabilizovala, ale jej ďalší nárast by zvýšil tlak na dovozcov ropy a mal by silnejší vplyv na inflačné očakávania a vládne
rozpočty. Posilnenie amerického dolára je pre EM takisto nepriaznivým faktorom. Tieto tri faktory nie sú nové, ale pripájajú sa k rastúcim
obavám z obchodnej vojny a k politickej neistote v niekoľkých krajinách a môžu tak začať negatívne ovplyvňovať ekonomické dáta a znižovať
očakávania výnosov EM. Počiatočné známky tohto trendu sa už prejavili prudkým poklesom tzv. Surprise indexu EM.
Menová politika
Hlavnou správou zasadnutia Fedu v septembri bolo, že sa Fed rozhodol pokračovať v postupnom, ale trvalom sprísňovaní menovej politiky
späť na neutrálnu pozíciu, a to s ohľadom na protichodné tendencie silného rastu, sprísňovanie podmienok na trhu práce a zmiernenie
finančných podmienok na jednej strane a na druhej strane dôsledkom celkového sklamania ohľadom rastu jadrovej inflácie a miezd.
Predsedníčka Fedu Janet Yellenová oznámila v októbri všeobecne očakávaný začiatok znižovania súvahy centrálnej banky a naznačila, že v
decembri bude nasledovať ďalšie zvýšenie sadzieb. Politický výbor (FOMC) ponechal bez zmeny svoju prognózu vývoja sadzieb z federálnych
fondov na roky 2017 a 2018 (v ktorej sa predpokladá ich trojaké zvýšenie v roku 2018) a zvýšil prognózu HDP v roku 2017 z +2.20% na +2.40%.
Zaujímavé bolo tiež to, že stredná hodnota dlhodobej neutrálnej úrokovej sadzby bola znížená z 3.00% na 2.75%. Výstup zo septembrového
zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB) bol skôr akomodatívny. Prezident Draghi zdôraznil silné a všeobecné hospodárske oživenie, ale
zároveň označil posilnenie eura za zdroj neistoty, ktorý je potrebné sledovať. Nedávne zhodnotenie tejto meny bolo hlavným hnacím
motorom revízie prognózy inflácie o 0.10 percentuálneho bodu v roku 2018 a v roku 2019, teda na úroveň 1.30% v prvom prípade a na 1.60%
v druhom. Draghi uviedol, že „na jeseň“ bude rozhodnuté o kalibrácii menovej politiky pre obdobie po roku 2017. Náš základný scenár
predpokladá, že v októbri bude oznámené predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania (QE) o šesť mesiacov na 40 miliárd EUR mesačne pre rok
2018.
Potom očakávame do konca roka 2018 znižovanie kvantitatívneho uvoľňovania na nulu. To sa pravdepodobne stane formou iného „pomalého
a predlžovacieho“ opatrenia, ktoré bude otvárať možnosť rozšírenia kvantitatívneho uvoľňovania do roku 2019. Podľa Draghiho bude
zvyšovanie kľúčových sadzieb možné až vtedy, keď bude kvantitatívne uvoľňovanie „definitívne minulosťou“. K prvému navýšeniu sadzieb
dôjde podľa nášho názoru najskôr v druhom štvrťroku 2019. BoJ v júli znížila svoju prognózu inflácie a uviedla, že očakáva, že inflácia sa k cieľu
priblíži neskôr. Hlavným dôvodom bolo pravdepodobne poznanie, že inflačné očakávania pod inflačným cieľom sú silnejšie, než sa BoJ
pôvodne domnievala. Prognóza inflácie japonskej centrálnej banky je teraz realistickejšia. Tento krok súčasne naznačuje, že kontrola
výnosovej krivky a súvisiaci rast súvahy bude pokračovať. Možno to vnímať ako formu reakcie na názor japonských expertov, ktorí apelovali na
BoJ, aby čo najskôr vysvetlila svoju výstupnú stratégiu. Neočakávame, že by BoJ zmenila svoj desaťročný výnosový cieľ, kým väčšina
ukazovateľov skutočnej aj očakávanej inflácie nedosiahne hranice 1.00%, čo pravdepodobne nastane najskôr v neskoršom období roka 2018.
Pokračujúci príliv kapitálu a klesajúca inflácia umožnili centrálnym bankám EM ďalšie uvoľnenie menovej politiky a všeobecné zníženie
úrokových sadzieb. Rozhodujúce pre kapitál plynúci na rozvíjajúce sa trhy je to, že odtoky kapitálu z Číny sú naďalej skromné a zvládnuteľné.
Čínske menové autority dokonca videli priestor k miernemu posilneniu jüanu voči obchodne váženému košu. To je ďalším dôkazom, že čínska
vláda opätovne získala kontrolu nad svojou makroekonomikou. V septembri oznámila, že obmedzí reguláciu výmenných kurzov (FX) tým, že
zruší povinnosť minimálnej rezervy, ktorá sa vzťahovala na banky v súvislosti s predajom derivátov FX.
Prezident Donald Trump oznámil v novembri 2017 nomináciu Jeroma Powella, ktorý na čele Fedu vystriedal Janet Yellenovú. Nový guvernér
Fedu, ktorý od roku 2012 hlasoval v prospech všetkých politických rozhodnutí Fedu, pravdepodobne nebude proti jeho súčasnému nastaveniu
politík. Fed v súlade s očakávaním oznámil, že v decembri dôjde k štvrťpercentnému zvýšeniu kľúčových sadzieb. ECB v októbri oznámila, že v
období od januára do septembra 2018 zredukuje mesačný objem svojho programu nákupu finančných aktív z 60 miliárd EUR na 30 miliárd
EUR. Otázka ukončenia programu však zostala otvorená. Jej prezident Mario Draghi na decembrovom zasadnutí vyhlásil, že vzhľadom k silnej
cyklickej dynamike a výraznému zníženiu nevyužitých kapacít stále viac verí v strednodobý návrat inflácie k inflačnému cieľu. Toto postupné
posilnenie dôvery vo výhľad inflácie bude hlavným signálom, ktorý ECB využije k oznámeniu pravdepodobného obmedzenia nákupov čistých
aktív na nulu do konca roka 2018. Boj v priebehu štvrtého štvrťroka ponechala svoju menovú politiku bez zmeny. Po októbrovom volebnom
víťazstve prvého ministra Abeho je pravdepodobné, že za guvernéra BoJ bude znovu vymenovaný Haruhiko Kuroda a centrálna banka tak
bude v nasledujúcich niekoľkých rokoch pokračovať v akomodačnej politike kontroly výnosovej krivky. V týždni, ktorý nasledoval po
decembrovom zvýšení sadzieb Fedu, štyri centrálne banky v regióne EM zmenili sadzby. Čína zvýšila úrokovú sadzbu z operácií na voľnom trhu
aj sadzbu svojho strednodobého úverového nástroja o 5 bázických bodov. Rusko uvoľnilo svoju menovú politiku o 50 bázických bodov v reakcii
na ortodoxnejšie spravovanie devízových prostriedkov a kurzov aj na priaznivú infláciu. Turecko zvýšilo kľúčové sadzby o 50 bázických bodov,
pretože turecká ekonomika je zjavne prehriata. Mexiko zvýšilo sadzby o 25 bázických bodov vzhľadom k opätovnému rastu inflácie.
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Inflácia zostala v prvom štvrťroku 2018 utlmená, čo umožnilo trom veľkým centrálnym bankám - americkému Fedu, ECB a BoJ - zachovať
postupný prístup k opusteniu mimoriadnych nástrojov menovej politiky, ktoré uplatňovali počas dekády po kríze. Americký Fed na svojom
marcovom zasadnutí zvýšil sadzby o 25 bázických bodov na cieľové pásmo 1.50-1.75%. Z tlačového komuniké vyplýva, že centrálna banka
hodnotí ekonomický výhľad aj naďalej pozitívne. Predpovede rastu boli revidované smerom nahor, zatiaľ čo prognóza inflácie na rok 2020 sa
zvýšila z 2.00% na 2.10%. Táto malá, ale významná zmena znamená, že Fed teraz mieri infláciu o niečo vyššie než je jeho doterajší cieľ, čo
posilňuje argumenty v prospech ďalšieho rastu sadzieb. ECB, ktorá v januári znížila svoje mesačné nákupy aktív z 60 miliárd EUR na 30 miliárd
EUR, by mala v období od septembra do decembra uplatňovať ich pozvoľný pokles na nulu a v prvej polovici roka 2019 pristúpiť k prvému
zvýšeniu sadzieb. Riziká sú naklonené smerom k neskoršiemu zvyšovaniu sadzieb, ku ktorému by došlo v prípade, že vývoj inflácie by nebol v
súlade s očakávaním. V tomto ohľade sa ECB otvorene zaoberá myšlienkou, že vysoká miera expanzie by mohla posunúť rast ponuky na trvale
vyššiu úroveň. Ak sa tak stane, umožní to zmierniť inflačné dôsledky silného rastu dopytu. Očakáva sa, že BoJ bude v roku 2018 udržiavať
status quo menovej politiky a k prvému zvýšeniu cieľa výnosu desaťročných dlhopisov pristúpi v prvej polovici roka 2019. Riziká sú naklonené
smerom k odkladu tohto zvýšenia, ku ktorému by došlo v prípade, že by nedávne zhodnotenie jenu malo trvalejší negatívny dopad na
podnikateľskú dôveru. Takýto vývoj by mohol zmierniť tempo rastu základných miezd a jadrovej inflácie. Vývoj inflácie v EM zostáva na
stabilnejšej úrovni ako v posledných desaťročiach, a to aj napriek výraznému zrýchleniu rastu za posledné dva roky. To pomáha centrálnym
bankám EM zachovávať akomodačný postoj menových politík. Rusko, Brazília a Juhoafrická republika v prvom štvrťroku znížili kľúčové úrokové
sadzby. V súčasnej dobe je viac centrálnych bánk EM, ktoré znižujú úrokové sadzby než bánk, ktoré ich zvyšujú.
Opätovné posilňovanie dolára v apríli a máji sa dá veľmi pravdepodobne vysvetliť obratom relatívnej dynamiky ekonomického rastu v
prospech Spojených štátov v kombinácii s pokračujúcim rastom výnosov amerických štátnych dlhopisov, pretože Fed má väčšiu istotu, že
môže pokračovať v tempe zvyšovania úrokových sadzieb raz za štvrťrok.
Tento trend úzko súvisí s väčšou divergenciou menových politík a s potenciálom ďalšieho rastu cien ropy, ktorý tento krížový trend posilňuje.
Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý stojí za postupom USA do čela relatívnej dynamiky ekonomického rastu, je veľmi prekvapivá zmena
postoja k fiškálnej politike, v dôsledku ktorej by sa rozpočtový deficit mohol zdvojnásobiť z 2.50% HDP na trochu viac ako 5.00%. Pred týmto
silne dynamizujúcim fiškálnym šokom sa zdalo, že ekonomika Spojených štátov sa pohybuje po zostupnej trajektórii k potenciálnemu rastu a k
miere nezamestnanosti, ktorá bola len mierne pod mierou prirodzenej nezamestnanosti (t.j. nezamestnanosti neakcelerujúcej infláciu, tzv.
NAIRU) odhadovanou Fedom. Následkom fiškálneho šoku sa riziko výrazného prekročenia Nair podstatne zvýšilo. Nie je celkom jasné, nakoľko
to bude „zlé“, pretože nevieme, kde sa v skutočnosti nachádza bod úplnej zamestnanosti. Preto, aj keď to všetko nie je pre Fed dôvodom k
urýchleniu tempa rastu sadzieb, je to dôvod predpokladať, že konečná úroková sadzba bude vyššia, než sa pôvodne očakávalo.
Situácia sa tiež zmenila pre ECB a BoJ, ale iným spôsobom. Spomalenie rastu v oboch regiónoch na tom má len čiastočný podiel, pretože obe
centrálne banky sú aj naďalej presvedčené, že spomalenie je spôsobené prechodnými faktormi. Napriek tomu tento krátkodobý prepad rastu
pravdepodobne dôraznejšie upozornil ECB aj BoJ, že už nemajú kam ustupovať a že v prípade hlbšieho a trvalejšieho poklesu im ostáva len
málo munície. Za tejto situácie je možné, že si obe centrálne banky zreteľnejšie uvedomili, že by bolo menším zlom, keby zachovali
neštandardne uvoľnenú politiku dlhšie ako je potrebné. Na dôvažok k tomuto boli ešte nedávne údaje o jadrovej inflácii v oboch ekonomikách
trochu sklamaním, keď rast miezd vykazuje isté známky zlepšenia. Inflačné očakávania, ktoré sa držia pod inflačným cieľom a sú odolnejšie,
než sa všeobecne predpokladá, sú jasným kandidátom na vysvetlenie tejto situácie. ECB sa preto snaží čo najviac odložiť rozhodnutie ohľadom
QE, aby tak čo najdlhšie zachovala vnútornú hodnotu voľby.
ECB bude vo štvrtom štvrťroku redukovať program QE na nulu, ale súčasne zaviedla pre načasovanie prvého zvýšenia sadzieb tzv. forward
guidance, teda transparentnú komunikáciu ohľadne vývoja menovej politiky v závislosti na čase a situácii. Stále považujeme tento krok za
jastrabí posun v reakčnej funkcii ECB. Existuje riziko, že to centrálnej banke bude brániť v plnení jej mandátu v oblasti cenovej stability. ECB
uviedla, že do leta budúceho roka nebude zvyšovať sadzby.
Fed v súlade s očakávaním oznámil, že v júni dôjde k štvrťpercentnému zvýšeniu kľúčových sadzieb. Fed zaujal trochu viac jastrabí postoj a
zvýšil medián úrokových sadzieb na štyri zvýšenia v tomto roku a tri zvýšenia v budúcom roku, čo bolo v súlade s naším vlastným očakávaním.
Riziko neočakávaného sprísnenia menových politík v rozvinutých ekonomikách považujeme za nízke.
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Trhy cenných papierov s pevným výnosom
V treťom štvrťroku 2017 vykazovali výnosy štátnych dlhopisov jadrových krajín prevažne postranný trend. Ich výkonnosť bola v júli zmiešaná,
výnosová krivka amerických desaťročných štátnych dlhopisov bola koncom mesiaca takmer plochá, zatiaľ čo výnosy nemeckých desaťročných
štátnych dlhopisov boli vyššie a spready dlhopisov periférnych krajín eurozóny sa zúžili. Výnosová krivka v jadrových krajinách rástla, pretože
výnosy na jej krátkom konci oproti predchádzajúcemu obdobiu klesli. Výnosy dlhopisov vzrástli na začiatku júla, keď trhmi otriasol prejav
Maria Dragiho na konferencii ECB v portugalskej Sintre, v ktorom zopakoval, že vzhľadom k rastu ekonomiky a zníženiu produkčnej medzery sa
inflácia nakoniec vráti na úroveň inflačného cieľa. V auguste začala hrať dôležitú úlohu averzia k riziku, keď napätie na Kórejskom polostrove
prispelo k poklesu výnosov štátnych dlhopisov krajín G4. Štátne dlhopisy rozvinutých ekonomík zaznamenali v auguste kladné výnosy.
Zaujímavé je, že vývoj britských štátnych dlhopisov bol rovnaký ako vývoj amerických a nemeckých štátnych dlhopisov, nezávisle na dopadoch
rokovaní ohľadom Brexitu. Japonské výnosy sa zúčastnili globálnej rally, lebo snaha BoJ zabrániť odpredaju dlhopisov kontrolou výnosovej
krivky sa ukázala ako účinná. V Európe sa rozšírili spready talianskych štátnych dlhopisov potom, čo sa bývalý taliansky predseda vlády a šéf
hnutia Forza Italia Berlusconi vyjadril v prospech zavedenia paralelnej národnej meny a uviedol, že v septembri bude dokončený spoločný
volebný program troch pravicových strán reagujúci na rast protieurópskeho sentimentu v talianskej politike. Hoci talianske voľby
pravdepodobne neprebehnú skôr ako na jar budúceho roka, investori začali požadovať vyššiu rizikovú prémiu za talianske vládne dlhopisy.
Prílev investícií do širšej triedy aktív dlhopisov EM zostal počas štvrťroka veľmi robustný. Fundamenty EM sú naďalej priaznivé a mali by
pôsobiť proti akýmkoľvek negatívnym dopadom prípadného náhleho vzrastu amerických výnosov. Prvýkrát za šesť rokov opäť akceleruje rast
úverov EM a vyhliadky rastu domáceho dopytu EM sa tak zlepšujú. Vyváženejší obraz rastu EM by mal prispieť k zníženiu fiškálnej
nerovnováhy v rozvíjajúcom sa svete.
Vo štvrtom štvrťroku 2017 bola volatilita na trhoch štátnych dlhopisov jadrových krajín relatívne nízka. Celkovo výnosy dlhopisov vo štvrtom
štvrťroku nezaznamenali žiadne významné pohyby, s výnimkou výnosu dvojročných amerických dlhopisov, ktorý sa výrazne zvýšil v súvislosti s
očakávaním, že Fed zvýši úrokové sadzby. Pokiaľ ide o výnosy z desaťročných dlhopisov, spread medzi výnosmi amerických a nemeckých
dlhopisov sa rozšíril. Výnosy amerických dlhopisov sa mierne zvýšili pod vplyvom silných ekonomických údajov a pokroku daňovej reformy v
USA. Naproti tomu výnos nemeckých štátnych dlhopisov poklesol, a to napriek naďalej silnému makroekonomickému prostrediu v eurozóne.
Hlavným dôvodom nižšieho výnosu nemeckých bundov bola holubičia rétorika ECB, ktorá stlačila aj výnosy dlhopisov periférnych krajín
eurozóny. Na krátkom konci výnosovej krivky sa tiež zvýšil rozdiel medzi výnosmi amerických a nemeckých štátnych dlhopisov. Najmä výnos z
dvojročných amerických dlhopisov trochu vzrástol v dôsledku rastúcich očakávaní, že Fed pristúpi k zvýšeniu sadzieb. To prispelo k splošteniu
americkej výnosovej krivky, o ktoré sa zaslúžil predovšetkým krátky koniec krivky, zatiaľ čo výnos 10-ročných dlhopisov sa pohyboval mierne
pod úrovňou z konca roka 2016. Výnos dvojročných nemeckých dlhopisov zostáva na negatívnom území, najmä preto, že zvýšenie sadzieb ECB
sa neočakáva skôr ako v roku 2019. Aj nemecká krivka bola mierne sploštená, pretože trochu klesol výnos z desaťročných dlhopisov. Úvery
investičného stupňa (IG) zažili silný štvrťrok; ich spready sa zúžili, keďže makroekonomické dáta a vyhlásenia politikov a tvorcov politiky
vyvolali nádej na silnejší rast na pozadí daňových reforiem v USA a na pokračovanie voľnej menovej politiky pri absencii obáv z inflácie. To
viedlo k zúženiu spreadov európskych úverov na najnižšiu úroveň za viac ako 10 rokov. Globálne úvery s vysokým výnosom vykázali pozitívny
štvrťrok, aj keď menej výrazný ako úvery IG. Americká daňová reforma a nárast cien ropy v dôsledku rozšírenia dohody medzi OPEC a ďalšími
krajinami produkujúcimi ropu podporovali trh úverov s vysokým s výnosom. Trieda aktív dlhu EM zažila mierne pozitívny štvrťrok z hľadiska
celkovej návratnosti. Prítok kapitálu do triedy aktív dlhu EM zostal relatívne silný a v novembri dosiahol objem 100 mld. USD.
Po výraznom raste výnosov štátnych dlhopisov v januári 2018 a istej konsolidácii vo februári došlo v marci k všeobecnému poklesu výnosov.
Výnos amerických desaťročných dlhopisov sa v prvom štvrťroku výrazne zvýšil. Výnos Treasury vzrástol z 2.41% na začiatku roka na 2.95%
21. februára a potom klesol. Výnos nemeckých desaťročných dlhopisov v januári tiež prudko vzrástol a v polovici februára dosiahol vrchol
okolo 0.72%, potom ale opäť klesol na 0.49%. V dôsledku toho sa spready medzi desaťročnými výnosmi v USA a Nemecku ďalej rozšírili na
225 bázických bodov, teda na úroveň zaznamenanú naposledy na konci roka 2016. Na krátkom konci krivky sa rozšíril spread medzi
americkými a nemeckými dlhopismi. Rozdiel medzi výnosmi nemeckých a amerických dvojročných dlhopisov sa do 20. marca zvýšil na
293 bázických bodov, teda na hodnotu zaznamenanú naposledy v roku 1989. Výnos z amerických dvojročných dlhopisov pokračoval vo svojom
solídnom raste, ktorý začal v septembri 2017 pod vplyvom očakávania vyšších úrokových sadzieb Fed. V dôsledku toho pokračovalo
splošťovanie americkej výnosovej krivky. Úverové trhy začali rok raketovým nástupom. V januári došlo k ďalšiemu zúženiu spreadov, napriek
tomu, že valuácie boli napäté. Prostredie sa zmenilo až vo februári, ktorý začal výpredajom na akciových trhoch. Spočiatku sa trhy spreadov
zdali pomerne odolné v porovnaní s trhmi akcií, na ktorých prudko vzrástla volatilita. Rozširovanie spreadov pokračovalo aj v marci, najmä v
úveroch investičného stupňa. Koncom marca boli januárové zisky vo väčšine kategórií spreadov vymazané. Dlh EM preukázal odolnosť, a to
napriek vzrastu trhovej nervozity na konci prvého štvrťroka. Výnosy z dlhopisov v lokálnej mene sa príliš nezmenili, zatiaľčo spready v
dolárovom vyjadrení sa rozšírili približne o 20 bázických bodov.
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V apríli pokračujúci nárast cien ropy a zmierlivý tón kľúčového prejavu čínskeho prezidenta Xi Jinping na výročnom zasadnutí ázijského fóra
Boao viedol k obnoveniu rastu výnosov amerických dlhopisov. Desaťročné dlhopisy USA v poslednom aprílovom týždni opäť vzrástli o viac ako
3.00%, aj napriek tomu, že údaje o dôvere a ekonomickej aktivite vykázali jasné známky obratu. Zvýšenie výnosov môže byť jedným z
dôvodov, prečo sa rizikové aktíva v druhej polovici mesiaca ocitli znovu pod tlakom. Celkovo výnosy štátnych dlhopisov jadrových krajín
eurozóny rástli v závese za americkými štátnymi dlhopismi, ktoré zakončili mesiac na úrovni 2.95% (+21 bázických bodov). Výnosy nemeckých
bundov vzrástli na 0.56% (+6 bázických bodov). Úrokový diferenciál medzi desaťročnými americkými a desaťročnými nemeckými dlhopismi sa
v apríli pohyboval na historických maximách a skončil na 2.40%, teda nad predchádzajúcim maximom z decembra roku 2016, teda z obdobia
po zvolení Donalda Trumpa. Výkonnosť dlhopisov periférnych krajín eurozóny bola zmiešaná; spready španielskych dlhopisov sa rozšírili o
5 bázických bodov na 0.72%, zatiaľ čo spready talianskych dlhopisov sa zúžili o 6 bázických bodov na 1.23%. Americká výnosová krivka sa aj
naďalej splošťovala, zatiaľ čo krivka v eurozóne v priebehu mesiaca naopak zostala strmšia. Výnosy na hranici rentability v oboch regiónoch
vzrástli, v USA však výraznejšie ako v eurozóne.
Spready úverových trhov, merané voči Libor OAS, sa zúžili len nepatrne; úvery investičného stupňa takmer stagnovali (-1 bázický bod) a úvery
s vysokým výnosom sa zúžili o niečo viac (-15 bázických bodov) v USA a aj v eurozóne. Je potrebné poznamenať, že spread Libor-OIS na konci
marca skorigoval zo svojho maxima 60 bázických bodov, ale zostáva stále na vysokej úrovni 53 bázických bodov.
Prostredie rizikovej averzie v máji spôsobilo, že úverové trhy podávali opäť slabé výkony. Vo všetkých kategóriách spreadov došlo k rozšíreniu,
hoci to bolo spočiatku výraznejšie u dlhu EM, ale neskôr aj u spreadov rozvinutých ekonomík. Celkovo sme od februára pozorovali vo všetkých
kategóriách spreadov trend rozšírenia. Výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov ukončili mesiac na úrovni 2.86% (-9 bázických
bodov). Výnosy nemeckých desaťročných bundov klesli na 0.34% (-22 bázických bodov). Výsledkom bolo, že úrokový diferenciál medzi
americkými desaťročnými dlhopismi a nemeckými desaťročnými dlhopismi dosiahol v máji nové vrcholy a skončil na 2.52%. Pokiaľ ide o
periférne krajiny eurozóny, spready talianskych desaťročných dlhopisov sa medziročne rozšírili o 122 bázických bodov na 2.45% (k 29. máju
obchodovali nad úrovňou 3.20%). Výnosová krivka sa v USA aj v eurozóne naďalej splošťovala. Výnosy na hranici rentability klesli v oboch
regiónoch, v USA však výraznejšie ako v eurozóne. Spready úverových trhov, merané voči Libor OAS, sa počas mesiaca rozšírili, a to najmä v
eurozóne. Spready úverov investičného stupňa a úverov s vysokým výnosom vyjadrených v euro sa rozšírili v prvom prípade o 28 bázických
bodov a v druhom o 78 bázických bodov. V dolárovom vyjadrení to bolo +7 bázických bodov a +34 bázických bodov.
V posledných dvoch májových týždňoch došlo k explózii politického rizika v eurozóne v súvislosti s formovaním talianskej vlády, čo viedlo k
masívnemu výpredaju talianskych dlhopisov. Naopak americké štátne dlhopisy a vo väčšom rozsahu aj nemecké bundy profitovali z odtoku
investičného kapitálu do bezpečných prístavov. Smer toku sa trochu obrátil po zmierlivejších vyhláseniach talianskych politikov. Neskôr v júni
však eskalácia obchodného napätia prispela k širšiemu riziku, čím sa opäť zvýšili výnosy z dlhopisov.
Rozdiel výnosov medzi americkými a nemeckými desaťročnými dlhopismi naďalej vzrastal a na konci júna dosiahol 2.55%, teda úroveň, ktorá
sa približuje jeho tridsaťročnému maximu. Tento spread sa pravdepodobne v dohľadnej dobe nezúži, pretože stále vidíme väčšiu dynamiku
menovej normalizácie u Fedu ako u ECB.
Akciové trhy
V treťom štvrťroku 2017 mali pohyby mien opäť významný vplyv na výnosy z akcií. Euro ďalej posilnilo voči americkému doláru, aj keď menej
ako v predchádzajúcom trojmesačnom období. Kým euro v druhom štvrťroku posilnilo proti americkému doláru o 6.60%, v poslednom
štvrťroku to bolo iba o 3.00%. Globálne akcie vzrástli v dolárovom vyjadrení o 5.00%, v eurách potom o 1.30%. Zisky za 2. štvrťrok ukázali, že
tržby v absolútnych číslach aj rast ziskov sú pozitívne, najmä v krajinách mimo USA. Je to logické, lebo ako Japonsko, tak Európa viac profitovali
z globálneho oživenia. Zvýšenie prevádzkových marží bolo výraznejšie ako v USA, ale ich vývojová krivka sa odrazila z cyklicky nízkej hladiny.
Okrem toho USA aj Japonsko výrazne prevýšili očakávania, zatiaľ čo Európa vykázala iba výsledky, ktoré boli v súlade s očakávaním. Tiež počet
spoločností, ktoré prevýšili očakávania, bol vyšší v USA ako v eurozóne, kde tržby zodpovedali odhadom a prekvapenie ohľadom ziskov bolo
len mierne pozitívne, pričom očakávania prekonala len polovica spoločností. EM už tretí štvrťrok po sebe prekonali rozvinuté trhy a pripísali si
4.20% v eurách a 8.00% v dolároch. EM profitovali zo solídneho prílevu kapitálu ťahaného lepšou hospodárskou dynamikou ako aj postupným
sprísňovaním menovej politiky na rozvinutých trhoch, ktoré držalo výnosy dlhopisov aj hodnotu amerického dolára pomerne nízko.
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Akciové rally zaznamenané po letnom období pokračovalo aj v štvrtom štvrťroku 2017, pretože fundamentálne pozadie zostalo silné. Globálne
akcie v októbri vzrástli, v novembri poskočili len mierne, ale v decembri opäť pokračovali v raste. Index MSCI World vo štvrtom štvrťroku
celkovo vzrástol o 4.00% v eurovom vyjadrení. Vplyv menových pohybov na výnosy akcií bol menej hlboký ako v predchádzajúcich štvrťrokoch.
Euro posilnilo voči americkému doláru o 1.60% po tom, ako v druhom štvrťroku vzrástlo o 6.60% a v treťom štvrťroku o 5.00%. K rastu
akciového trhu prispel obnovený záujem o rastové investície. EM ožili a zostali zďaleka najvýkonnejším regiónom. Japonsko profitovalo z
výsledku volieb. Cyklické sektory ako sektor informačných technológií (IT) a spotrebiteľský diskrečný sektor (consumer discretionary) patrili
medzi najvýkonnejšie, pričom pozoruhodný bol aj obrat vo výkone IT a nadpriemerný výkon telekomunikácií a spotrebného tovaru (consumer
staples), najmä v novembri a decembri. Za touto sektorovou rotáciou stál pravdepodobne positioning a vyberanie ziskov, ale aj správy o
plánovanej americkej daňovej reforme. Daňová reforma prospeje viac domácim odvetviam, ako sú telekomunikácie a maloobchod, než
odvetviam zameraným viac na zahraničný obchod, ako sú technológie. Zníženie centrálnej sadzby dane z príjmov právnických osôb na
21.00% by zvýšilo zisky Spojených štátov o desať percentuálnych bodov v roku 2018 pri inak nezmenených podmienkach.
Prvý štvrťrok roku 2018 možno znamenal začiatok nového investičného režimu na akciových trhoch. Korekcia na začiatku februára bola
spôsobená predovšetkým technickými faktormi, pretože bola do značnej miery vyvolaná výstupom investorov z niektorých preplnených pozícií
a nie prehodnotením fundamentov. Napriek tomu nemôžeme ignorovať nárast (reálnych) výnosov dlhopisov spôsobených americkou (zle
načasovanou) expanzívnou fiškálnou politikou, väčším zameraním na inflačné ukazovatele a jemnými posunmi v rétorike centrálnej banky.
Okrem toho hospodárske údaje v rozvinutých ekonomikách začali mať problém s prekonávaním stále optimistickejších očakávaní, hoci
absolútna úroveň makroekonomických údajov stále ukazuje na silný ekonomický rast. Globálna dynamika firemných ziskov tiež začala klesať
potom, čo dosiahla svoje dvojročné maximum. Trhový sentiment navyše utrpel v marci ďalší úder v podobe rizika obchodného
protekcionizmu, ktorého sa po voľbe Donalda Trumpa v novembri 2016 mnohí obávali. Obchodné napätie medzi USA a ich obchodnými
partnermi vzrástlo v marci, keď Trump oznámil uvalenie dovozných ciel na oceľ a hliník. Pre cyklické sektory to bola zlá správa, najmä
vzhľadom na to, že v priebehu posledných 18 mesiacov boli ťahúňmi trhu. Cyklické akcie v januári a februári obnovili svoju relatívne vysokú
výkonnosť oproti defenzívnym titulom, ale v marci už bola táto situácia menej výrazná. Počas prvého štvrťroka sa im však podarilo umiestniť
sa medzi najvýkonnejšie sektory. Z hľadiska regionálneho porovnania akcie EM opäť prekonali akcie rozvinutých ekonomík.
Globálne akcie sa v apríli opäť zotavili. Európske trhy boli obzvlášť silné. K ich výkonu jednoznačne prispel silný americký dolár, ale tiež dobré
firemné zisky a zmiernené vnímanie politických rizík. EM zaostávali, pretože podliehali negatívnym vplyvom spevnenia amerického dolára,
rastúcich očakávaní vyšších úrokových sadzieb Fedu a zvýšenej ceny ropy. Zo sektorového hľadiska podal zďaleka najlepší výkon energetický
sektor. To však nie je nijako prekvapivé vzhľadom na nárast ceny ropy, ktorá podporuje ziskovosť odvetvia. Jedným zo zaujímavých zistení bolo
aj oživenie bond-proxy sektorov ako telekomunikácií, utilít a nehnuteľností, napriek rastúcim výnosom dlhopisov. Na druhej strane finančné
tituly zaostávali bez ohľadu na silné hospodárske výsledky a rast dlhopisových výnosov. Jedným z dôvodov je vysoký positioning a sploštenie
americkej výnosovej krivky. Vysoký positioning je tiež najpravdepodobnejším vysvetlením nedostatočnej výkonnosti odvetvia technológií. V
priebehu mesiaca hodnota prekonala rast a akcie veľkých kapitalizácií vykázali mierne lepšie výsledky ako akcie malých kapitalizácií. Rozdiely
boli však obmedzené.
V máji vynikali dva regióny: USA a Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo malo prospech zo silného amerického dolára a vyšších cien ropy a
kovov. EM podali celkovo slabý výkon, lebo ich ťahal ku dnu silný dolár a vyššie ceny ropy spolu s prudkým poklesom na brazílskom trhu. Akcie
eurozóny boli tiež slabé pod vplyvom politickej neistoty v Taliansku. Všetky odvetvia okrem telekomunikácií uzatvorili mesiac v zelených
číslach. Cyklické tituly prekonali defenzívne tituly, čo bolo spôsobené oživením v sektoroch zásob IT a komodít v dôsledku vyšších cien ropy a
priemyselných kovov. Finančné tituly zažili ťažký mesiac, keď sa ocitli pod tlakom nižších výnosov dlhopisov a obáv ohľadom politického vývoja
v Taliansku.
Obavy z narastajúceho obchodného konfliktu medzi USA a ich obchodnými partnermi ovládli v júni hlavné titulky médií a spôsobili nárast
volatility trhu. Akcie celkovo stagnovali, ale vykazovali veľký rozdiel medzi cyklickým sektorom a sektorom zameraným na výnos. Sektor
zameraný na výnos ťažil zo stabilných až mierne nižších výnosov štátnych dlhopisov a z nárastu averzie k riziku v druhej polovici mesiaca. To
tiež prispelo k výkonu realitného sektora.
Z regionálneho pohľadu boli najslabšie EM, ktoré čelili pretrvávajúcim negatívnym vplyvom, ako bol silnejší americký dolár, vysoké ceny ropy,
agresívnejší postoj Fedu, obavy z obchodnej vojny a aj niektorým ďalším špecificky regionálnym faktorom. V tomto prostredí bol americký trh
odolnejší, pretože v súčasnom neistom prostredí je považovaný za bezpečné útočisko. Vývoj cyklických sektorov, ktoré doplácali na obavy z
obchodnej vojny a averziu voči riziku, sa zreteľne líšil od vývoja defenzívnych sektorov. Najlepšie si viedli sektory utilít a spotrebného tovaru,
pričom spotrebiteľský diskrečný sektor, ktorý zahŕňa aj dátové úložiská médií, podával tiež veľmi dobrý výkon. Finančné tituly naďalej bojovali
s nižšími výnosmi dlhopisov a splošťovaním výnosovej krivky.
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Výhľad
Výnosový rizikový profil akcií sa v uplynulom období zhoršil. V období, keď cyklus prechádza z fázy rastu do fázy konsolidácie to však nie je
nezvyčajné. Investori v tomto období venujú viac pozornosti riziku a rizikovejšie aktíva sú tak citlivejšie na zmeny trhového sentimentu,
pretože zlepšovanie fundamentov slabne. Súčasným kľúčovým rizikom je nepochybne riziko eskalácie rétoriky ohľadom sadzieb dovozných ciel
medzi USA a Čínou. Táto stratégia „oko za oko“ nie je bez nebezpečenstva, aj keď nakoniec môže ísť iba o taktiku Trumpovej administratívy,
ako dostať Čínu späť k rokovaciemu stolu. Priamy vplyv existujúcich opatrení na vyhliadky rastu je zatiaľ obmedzený, ale ich nepriamy vplyv,
ktorý pôsobí na podnikateľskú dôveru, by mohol napáchať viac škôd. Ohrozené sú aj globálne dodávateľské reťazce. Očakávame, že v
nadchádzajúcej výsledkovej sezóne vyjadrí svoje obavy z obchodných vojen viac podnikov.
Politika eurozóny predstavuje ďalšiu hrozbu pre investičné prostredie. Je potrebné pozorne sledovať vývoj situácie v Taliansku, ktorú
momentálne riadi populistická vláda. Jej postoj k rozpočtovým požiadavkám eurozóny je kľúčový. Ak sa talianska vláda rozhodne pre
konfrontačný prístup, dôjde k razantnému nárastu volatility a k prepadu výkonu talianskych aktív, o čom svedčí fluktuácia trhu z konca mája.
Zmierlivejší postoj by viedol k obnoveniu pokoja. Rozhodujúcim dátumom bude 20. september, keď nová talianska vláda predstaví svoj nový
rozpočet.
Globálny rast doteraz poháňal rad fundamentálnych faktorov, ako je rast ziskovosti, vzostupný trend podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery,
trend uvoľňovania finančných podmienok, zrýchlenie rastu globálnej zamestnanosti a pokles miery úspor v niektorých regiónoch. Tieto
fundamentálne faktory sa však nemôžu zlepšovať donekonečna. V určitom bode sa miera, v akej ekonomiku poháňajú, stabilizuje a tieto
faktory budú naďalej fungovať ako stimul, ale budú viac-menej konštantné.
Aj keď sa fundamenty od tohto bodu nemusia ďalej zlepšovať, zostávajú bezpochyby veľmi priaznivé akciám. Korporátne fundamenty sú
naďalej v dobrej kondícii. Očakávaný rast ziskov pre tento rok predstavuje 15.00% a pre budúci rok 9.00%. Je to síce spomalenie, ale pokiaľ ide
o rok 2018, nesmieme zabudnúť, že vďaka komplexnej daňovej reforme v USA, ktorá viedla okrem iného k výrazne nižšej sadzbe dane z
príjmov právnických osôb (21.00% namiesto 35.00%), sú údaje o raste v USA umelo nadhodnotené. Rast ziskov v USA očistený o tento vplyv by
bol bližšie k 11.00% než k súčasným 22.00%. Porovnateľné údaje o raste sú 7.50% pre eurozónu a 2.00% pre Japonsko. Zrýchlenie rastu ziskov
v EM začalo ochabovať vďaka negatívnym vplyvom, ktoré predstavuje silnejší americký dolár, vyššie úrokové sadzby USA, vyššia cena ropy, ich
väčšia zraniteľnosť v obchodnej vojne a niekoľko ďalších idiosynkratických faktorov.

V Luxemburgu dňa 29. augusta 2018
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SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA
Správa z auditu účtovnej závierky
Stanovisko
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti NN (L) International a jej jednotlivých podfondov (ďalej len „Fond“), ktorá
pozostáva z výkazu čistých aktív, portfólia cenných papierov a finančných derivátov k 30. júnu 2018 a z výkazu transakcií a zmien čistých
aktív za obdobie uzavreté k tomuto dátumu a zo zhrnutia hlavných účtovných postupov a iných poznámok k účtovným výkazom.
Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných ohľadoch verný obraz o finančnej situácii investičnej
spoločnosti NN (L) International a jej jednotlivých podfondov k 30. júnu 2018, ako aj o výsledku jej transakcií a o zmenách čistých aktív za
účtovné obdobie uzavreté k tomuto dátumu v súlade s luxemburskými platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k vypracovaniu a
predloženiu účtovnej závierky.
Základ pre názor
Audit sme vykonali v súlade so zákonom o audítoroch z 23. júla 2016 (ďalej len „Zákon z 23. júla 2016“) a s medzinárodnými štandardmi
auditu (ďalej len „štandardy ISA“) v znení, v ktorom boli prijaté pre Luxembursko Komisiou pre dohľad nad finančnými trhmi (Commission
de Surveillance du Secteur Financier, ďalej len „Komisia CSSF“). Naša zodpovednosť stanovená týmto zákonom a štandardmi je
podrobnejšie popísaná v odseku „Zodpovednosť akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises agréé) za audit účtovnej závierky“ v tejto
správe. V súlade s Etickým kódexom pre účtovných odborníkov (Code of Ethics for Professional Accountants) Rady pre medzinárodné
etické štandardy účtovníkov (International Ethics Standards Board for Accountants, ďalej len „kódex IESBA“), prijatým komisiou CSSF pre
Luxembursko spoločne s etickými požiadavkami, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, sme od Fondu nezávislí a splnili sme
aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Ostatné informácie
Za ostatné informácie zodpovedá správna rada Fondu. Ostatnými informáciami sú informácie uvedené vo výročnej správe mimo účtovú
závierku a našu správu akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises agréé).
Náš výrok k účtovnej závierke sa na ostatné informácie nevzťahuje a nevyjadrujeme k nim žiadne stanovisko.
Napriek tomu je však súčasťou našich povinností súvisiacich s auditom účtovnej závierky zoznámenie sa s ostatnými informáciami a
posúdenie, či ostatné informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou či našimi znalosťami získanými počas auditu, alebo
či sa inak tieto informácie nejavia ako významne nesprávne. Pokiaľ na základe vykonaného postupu dospejeme k záveru, že tieto ostatné
informácie obsahujú významné nezrovnalosti, je našou povinnosťou o tejto skutočnosti podať správu. V tomto ohľade nenachádzame
dôvod správu podávať.

KPMG Luxembourg, Société coopérative, a luxemburská jednotka
členská spoločnosť siete nezávislých členských firiem KPMG
pridružená k KPMG International Cooperative (KPMG International),
švajčiarskej jednotke.

DIČ: LU 27351518
R.C.S. Luxembourg B 149133
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NN (L) INTERNATIONAL

Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018



SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA (pokračovanie)
Zodpovednosť správnej rady Fondu za účtovnú závierku
Správna rada Fondu zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade s luxemburskými platnými právnymi a
správnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie a predkladanie účtovných výkazov, a aj za zabezpečenie takej vnútornej kontroly
nad zostavovaním a verným zobrazením účtovnej závierky, ktorú považuje správna rada Fondu za potrebnú k tomu, aby účtovná závierka
neobsahovala významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je správna rada Fondu zodpovedná za zhodnotenie schopnosti Fondu nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by správna rada Fondu mala v úmysle Fond zlikvidovať alebo ukončiť jeho
činnosť, alebo by nemala inú reálnu možnosť ako tak urobiť.
Zodpovednosť akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises agréé) za účtovnú závierku
Cieľom nášho auditu je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, a vydať správu akreditovaného audítora (Réviseur d'entreprises agréé), vrátane názoru. Primerané uistenie je
uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný v súlade so zákonom z 23. júla a so štandardmi ISA, v znení, v akom
boli prijaté pre Luxembursko komisiou CSSF, vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku
podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa zákona z 23. júla 2016 a medzinárodných audítorských štandardov ISA, v znení, v akom boli prijaté
pre Luxembursko komisiou CSSF, uplatňujeme počas celého auditu odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem
toho:








Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby,
navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a
vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko, že neodhalíme významnú nesprávnosť v dôsledku podvodu je vyššie ako
riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných
okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Fondu.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich
informácií, uskutočnených správnou radou Fondu.
Robíme záver o tom, či správna rada Fondu vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na
základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Fondu nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises agréé) na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať svoj názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy akreditovaného audítora (Réviseur d'Entreprises
agréé). Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Fond prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií, ktoré sú v nej uvedené, ako aj to, či
účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
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Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018

NN (L) INTERNATIONAL



SPRÁVA AKREDITOVANÉHO AUDÍTORA (pokračovanie)
Našou povinnosťou je informovať osoby poverené dozorom, okrem iného, o plánovanom rozsahu a načasovaní auditu a o významných
zisteniach, ktoré sme v jeho priebehu urobili, vrátane zistených významných nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme.
V Luxemburgu dňa 14. septembra 2018
KPMG Luxembourg,
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
S. Smets
Partner
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Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018
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Konsolidované finančné výkazy
(Vyjadrené v EUR)

Konsolidovaný výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Poznámky

Celkové portfólio cenných papierov

2

Akcie
Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Finančné deriváty spolu

440,314,750.11
92,879,507.23
696,501,626.51
25,085,652.73
2

82,514.40

3

31,072,777.01

5

20,985,703.94

Menové forwardy

Hotovosť v banke
Maržové vklady
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Krátkodobé bankové úvery
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

1,254,781,536.58

82,514.40
529,572.09
1,307,452,104.02
(992.41)
5

(9,875,528.78)

2

(674,291.36)

Úrokové swapy
Menové forwardy
Futurity

(161,315.17)
(482,747.05)
(30,229.14)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(10,550,812.55)
1,296,901,291.47

Konsolidovaný výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za
rok uzavretý k 30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy
Dividendy
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov
Ostatné príjmy

35,852,972.76

11

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií
Daň z upisovania
Bankové úroky
Úroky zo swapov
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

21,866,234.97
13,911,771.43
74,966.36
(15,068,228.09)

6
7
8
10

Čistý príjem z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy
Distribúcia
Čisté aktíva na začiatku roka
Kurzový rozdiel

Čisté aktíva na konci roka

(11,678,523.16)
(2,728,320.15)
(7,967.35)
(202,118.55)
(371,589.53)
(9,275.76)
(70,433.59)
20,784,744.67
48,071,943.92
(11,104,670.20)
1,447,437.08
(1,908,900.45)
1,524,758.78
(1,469,053.05)
(56,626,063.73)
(731,868.71)
(11,671.69)
192,164,089.18
(241,649,112.56)
(38,953.28)
1,359,391,723.59
(12,954,783.77)
1,296,901,291.47

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Czech Bond
(Vyjadrené v CZK)

Štatistika
Priebežný poplatok v %*
Čisté aktíva

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

5,507,958,346.55
5,971,038,129.62
6,205,495,579.56

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

126,196.98
134,533.67
136,913.33

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

2,615.78
2,803.63
2,868.66

Capitalisation X (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

17,633.26
18,937.66
19,414.14

Distribution P (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

1,581.85
1,708.07
1,769.18

Distribution X (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

51,383.22
55,682.43
57,691.78

Čistá hodnota aktív na akciu**

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018

0.76%

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018

1.30%

Capitalisation X (CZK)

30/06/2018

1.49%

Distribution P (CZK)

30/06/2018

1.30%

Distribution X (CZK)

30/06/2018

1.50%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

111.48%

Počet akcií
Capitalisation I (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

39,519
39,029
39,558

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

191,932
247,121
266,226

Capitalisation X (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

48
48
87

Distribution P (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

10,825
15,014
13,074

Distribution X (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

14
17
17

Dividenda
Distribution P (CZK)

31/01/2018 CZK

5.00

Distribution P (CZK)

31/07/2017 CZK

7.40

Distribution X (CZK)

16/10/2017 CZK

487.05

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Czech Bond
(Vyjadrené v CZK)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

5,166,482,510.00
60,507,436.41
4,906,439,521.19
199,535,552.40

3
5

300,334,781.32
46,780,295.74
5,513,597,587.06

5

(4,336,138.38)

2

(1,303,102.13)

Menové forwardy

(1,303,102.13)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(5,639,240.51)
5,507,958,346.55

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

44,666,569.83

Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

44,666,569.83

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky

(51,872,847.92)
6
7
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy
Distribúcia

(36,871,386.53)
(9,216,999.20)
(800,693.02)
(4,983,769.17)
(7,206,278.09)
40,106,760.34
(59,084,745.11)
261,476.27
(20,745.62)
149,825.71
(120,581.58)
(342,879,227.85)
(1,501,679.15)
(370,295,195.08)
130,770,855.90
(223,366,958.23)
(188,485.66)

Čisté aktíva na začiatku roka

5,971,038,129.62

Čisté aktíva na konci roka

5,507,958,346.55

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Czech Bond
(Vyjadrené v CZK)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v CZK

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

Názov

Trhová hodnota
v CZK

%
ČOI

CZK

79,800,000.00

1.45

CZK

119,735,552.40

2.17

199,535,552.40

3.62

199,535,552.40

3.62

Mena

Nástroje peňažného trhu
Česká republika
80,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
05/10/2018
120,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
07/09/2018

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Česká republika
150,000,000 CETELEM CR AS 08/10/2019 FRN

CZK

151,029,765.00

1,600,000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028 EMTN
35,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND ZCP
17/07/2019
640,000,000CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.450%
25/10/2023
260,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.750%
23/02/2021
191,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.950%
15/05/2030
622,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.000%
26/06/2026
240,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
18/04/2023 FRN
221,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND
19/11/2027 FRN
30,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000%
13/10/2033
730,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.400%
17/09/2025
580,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.500%
25/08/2028
275,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.750%
23/07/2029
242,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.200%
04/12/2036
100,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.850%
26/11/2057
205,800,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.700%
25/05/2024

EUR

46,311,685.44

0.84

CZK

34,691,300.00

0.63

CZK

602,848,000.00

10.95

CZK

256,089,600.00

4.65

CZK

162,027,210.00

2.94

CZK

573,533,760.00

10.41

60,507,436.41

1.10

CZK

251,234,400.00

4.56

60,507,436.41

1.10

CZK

221,671,840.00

4.02

60,507,436.41

1.10

CZK

27,768,000.00

0.50

CZK

753,221,300.00

13.69

5,166,482,510.00

93.80

CZK

595,781,800.00

10.82

CZK

285,307,000.00

5.18

CZK

294,383,320.00

5.34

CZK

135,719,000.00

2.46

CZK

2.74

254,086,854.00

4.61

4,645,704,834.44

84.34

67,082,400.00

1.22

67,082,400.00

1.22

51,571,812.00

0.94

51,571,812.00

0.94

50,965,000.00

0.93

50,965,000.00

0.93

48,150,000.00

0.87

48,150,000.00

0.87

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy
Luxembursko
412 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP
EUR

Celkové portfólio cenných papierov

Finančné deriváty k 30/06/2018
Obdržať

Rakúsko
72,000,000 RAIFFEISEN BANK SA ZCP 09/08/2022 EMTN

CZK

Nemecko
50,000,000 DEUTSCHE BANK AG/LONDON 23/06/2021 FRN
EMTN

CZK

CZK

600,000.00 EUR 25/09/2018

15,599,380.20

(49,255.76)

46,910,960.86 CZK

1,805,000.00 EUR 20/09/2018

46,910,960.86

(157,986.67)

61,297,830.52 CZK

2,360,000.00 EUR 14/09/2018

61,297,830.52

(232,608.80)

27,383,859.00 CZK

1,080,000.00 EUR 08/02/2019

27,383,859.00

(863,250.90)

151,192,030.58

(1,303,102.13)

Celkové portfólio cenných papierov
Finančné deriváty spolu

EUR

27,175,257.48

0.49

27,175,257.48

0.49

EUR

15,790,217.27

0.29

15,790,217.27

0.29

4,906,439,521.19

89.08

(1,303,102.13)

%
ČOI

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva a pasíva

Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti
600,000INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 1.593%
25/09/2020

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v CZK

Záväzky
v CZK

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Rumunsko
1,091,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.500% 08/02/2030 EMTN

Dátum
splatnosti

15,599,380.20 CZK

Finančné deriváty spolu

Holandsko
50,000,000 CETIN FINANCE BV 1.250% 06/12/2023

Zaplatiť

Menové forwardy
CZK

Francúzsko
51,000,000 BPCE SA 04/02/2023 FRN EMTN

EUR

Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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5,166,482,510.00

93.80

(1,303,102.13)

(0.02)

300,334,781.32

5.45

42,444,157.36

0.77

5,507,958,346.55

100.00
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NN (L) International Czech Equity
(Vyjadrené v CZK)

Štatistika
Čisté aktíva

Dividenda
30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

Distribution P (CZK)

8,555,998,626.59
9,921,858,231.45
6,630,837,657.01

Čistá hodnota aktív na akciu**
Capitalisation I (CZK)

31/07/2017 CZK

18.25

Priebežný poplatok v %*
30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

172,740.31
167,423.44
131,843.46

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018

1.16%

Capitalisation I (EUR)

30/06/2018

1.16%

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

6,808.72
6,573.89
4,991.92

Capitalisation I (USD)

30/06/2018

1.16%

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018

2.40%

30/06/2018 USD
30/06/2017 USD
30/06/2016 USD

6,139.59
5,790.61
4,283.04

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018

2.40%

Distribution P (CZK)

30/06/2018

2.40%

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

3,509.16
3,443.41
2,745.51

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

26.30%

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

140.47
137.31
105.57

Distribution P (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

735.13
739.04
603.50

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

19,562
22,388
22,674

Capitalisation I (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

17,035
17,408
11,325

Capitalisation I (USD)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

46
156
95

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

533,152
835,368
667,144

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

68,310
70,970
79,505

Distribution P (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

44,397
45,195
68,686

Capitalisation I (EUR)

Capitalisation I (USD)

Počet akcií

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Czech Equity
(Vyjadrené v CZK)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

8,427,316,502.62

Akcie
Podniky kolektívneho investovania

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

8,214,072,517.77
213,243,984.85
46,817,891.11
97,247,587.71

5

8,571,381,981.44
(15,383,354.85)

5

(15,383,354.85)
8,555,998,626.59

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy
Dividendy
Ostatné príjmy

354,563,623.19
352,996,504.77
1,567,118.42

11

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky

(149,760,492.67)
6
7
10

(119,274,894.17)
(27,144,710.84)
(2,010,552.83)
(1,330,334.83)

Čistý príjem z investícií

204,803,130.52

Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia

885,284,914.58
(121,091,884.48)
9,334,844.91
(13,044,701.20)
(641,254,119.44)

Výsledok operácií

324,032,184.89

Úpisy
Spätné odkupy

440,160,681.82
(2,129,227,587.94)

Distribúcia

(824,883.63)

Čisté aktíva na začiatku roka

9,921,858,231.45

Čisté aktíva na konci roka

8,555,998,626.59

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

23

NN (L) INTERNATIONAL

Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NN (L) International Czech Equity
(Vyjadrené v CZK)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v CZK

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

Názov

Trhová hodnota
v CZK

%
ČOI

RON

199,674,228.24

2.33

RON

124,689,026.49

1.46

RON

76,531,733.95

0.89

RON

123,660,415.24

1.45

524,555,403.92

6.13

Mena

Rumunsko
14,914,685 BANCA TRANSILVANIA SA
1,703,718 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA
42,807,201 OMV PETROM SA
593,531 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE
ROMGAZ SA

Akcie
Česká republika
1,559,725 CEZ AS
50,000 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS
927,969 KOMERCNI BANKA AS
9,335,216 MONETA MONEY BANK AS

CZK

821,975,075.00

Bermudy

9.61

CZK

15,400,000.00

0.18

CZK

868,114,999.50

10.16

CZK

712,276,980.80

8.32

1,085,000 O2 CZECH REPUBLIC AS

CZK

277,217,500.00

3.24

11,534 PHILIP MORRIS CR AS

CZK

176,239,520.00

2.06

2,871,224,075.30

33.57

1,835,897 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD - A

PLN

64,141,609.59

0.75

72,791 ASSECO POLAND SA

PLN

17,345,624.90

0.20

1,765,121 BANK MILLENNIUM SA

PLN

84,249,444.50

0.98

PLN

234,979,233.95

2.75

60,944 BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

120,997,164.54

1.41

77,796 CCC SA

PLN

95,839,780.18

1.12

157,017 CD PROJEKT SA

PLN

151,197,074.64

1.77

388,634 CYFROWY POLSAT SA

PLN

53,520,768.78

0.63

242,463 DINO POLSKA SA

PLN

150,071,080.54

1.75

420,000 ENERGA SA

PLN

22,346,268.11

0.26

155,671 EUROCASH SA

PLN

20,104,146.71

0.23

43,804 GRUPA AZOTY SA

PLN

11,235,935.47

0.13

109,561 GRUPA LOTOS SA

349,408 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

PLN

37,114,112.07

0.43

58,000 ING BANK SLASKI SA

PLN

61,787,300.38

0.72

91,811 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA

PLN

41,909,094.51

0.49

PLN

118,069,472.52

1.38

225,443 KGHM POLSKA MIEDZ SA
31,348 KRUK SA

PLN

37,312,816.27

0.44

2,708 LPP SA

PLN

136,747,281.84

1.60

PLN

51,770,213.74

0.61

21,758 MBANK SA
1,358,186 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

PLN

75,496,065.98

0.88

313,747 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
1,780,729 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA
1,144,968 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
SA
1,214,124 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

PLN

156,959,339.82

1.83

1,122,630 TAURON POLSKA ENERGIA SA
10,457 11 BIT STUDIOS SA

PLN

60,513,480.91

0.72

PLN

252,055,324.58

2.95

PLN

281,658,637.88

3.29

PLN

15,299,960.93

0.18

PLN

28,254,079.10

0.33

2,380,975,312.44

27.83

167,066,627.00

1.95

167,066,627.00

1.95
0.11

Spojené kráľovstvo
150,000 AVAST PLC

Poľsko
161,100 ALIOR BANK SA

CZK

CZK

9,600,000.00

1,005,827 STOCK SPIRITS GROUP PLC

CZK

68,396,236.00

0.80

1,039,186 STOCK SPIRITS GROUP PLC

GBP

69,699,962.93

0.82

147,696,198.93

1.73

Luxembursko
80,530 KERNEL HOLDING SA
5,000 PEGAS NONWOVENS SA
242,857 PLAY COMMUNICATIONS SA

PLN

22,789,060.23

0.27

CZK

4,550,000.00

0.05

PLN

37,000,601.74

0.43

64,339,661.97

0.75

Holandsko
7,204 AMREST HOLDINGS SE
184,000 DIGI COMMUNICATIONS NV - B

PLN

18,864,468.62

0.22

RON

32,639,359.69

0.38

51,503,828.31

0.60

8,214,072,517.77

96.01

Podniky kolektívneho investovania
Uzatvorené fondy
Rumunsko
43,244,197 FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND

Celkové portfólio cenných papierov

RON

213,243,984.85

2.49

213,243,984.85

2.49

213,243,984.85

2.49

8,427,316,502.62

98.50

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Rakúsko

%
ČOI

194,843 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

181,211,016.14

2.12

717,241 ERSTE GROUP BANK AG
306,061 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE
345,937 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE

CZK

665,456,199.80

7.77

Celkové portfólio cenných papierov

8,427,316,502.62

98.50

CZK

186,391,149.00

2.18

46,817,891.11

0.55

EUR

210,229,469.81

2.46

Hotovosť v banke

1,243,287,834.75

14.53

Ostatné aktíva a pasíva

81,864,232.86

0.95

8,555,998,626.59

100.00

HUF

31,775.24

0.00

HUF

246,554,198.93

2.88

527,691 OTP BANK PLC

HUF

425,861,335.21

4.98

223,490 RICHTER GEDEON NYRT

HUF

Celkové čisté aktíva

Maďarsko
1,000 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC
1,145,939 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC

90,976,265.77

1.06

763,423,575.15

8.92

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Czech Money Market
(Vyjadrené v CZK)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

507,299,177.71
567,580,496.63
544,063,328.56

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

132,725.61
133,635.66
134,709.20

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018 CZK
30/06/2017 CZK
30/06/2016 CZK

1,496.77
1,508.53
1,522.16

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation I (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

3,304
3,452
3,381

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

45,960
70,424
58,209

Capitalisation I (CZK)

30/06/2018

0.17%

Capitalisation P (CZK)

30/06/2018

0.27%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

38.87%

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Czech Money Market
(Vyjadrené v CZK)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

418,884,439.07
208,422,483.20
210,461,955.87

3
5

34,792,799.98
53,730,337.76
507,407,576.81

5

(108,399.10)
(108,399.10)
507,299,177.71

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

(3,341,535.28)
6
7
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(54,252.71)
(903,613.19)
(53,203.97)
(498,136.04)
(1,832,329.37)
(3,341,535.28)
1,559.58
(433,790.81)
(167,855.77)
(3,941,622.28)
114,250,718.46
(170,590,415.10)

Čisté aktíva na začiatku roka

567,580,496.63

Čisté aktíva na konci roka

507,299,177.71

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Czech Money Market
(Vyjadrené v CZK)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Trhová hodnota
v CZK

Mena

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Česká republika
20,000,000 CESKE DRAHY AS 25/07/2018 FRN

CZK

20,018,744.00

3.95

52,500,000 CZECH REPUBLIC COUPON STRIP ZCP 12/09/2018

CZK

52,284,750.00

10.31

4,600,000 CZECH REPUBLIC COUPON STRIP ZCP 18/08/2018
110,000,000 CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.000%
11/04/2019
17,880,000 CZECH REPUBLIC PRINCIPAL STRIP ZCP
18/08/2018

CZK

4,585,326.00

0.90

CZK

113,704,800.00

22.41

CZK

17,828,863.20

3.51

208,422,483.20

41.08

208,422,483.20

41.08

CZK

81,795,000.00

16.13

CZK

14,966,944.05

2.95

CZK

23,992,800.00

4.73

CZK

2,987,100.00

0.59

CZK

49,860,000.00

9.83

CZK

6,958,211.82

1.37

CZK

29,901,900.00

5.89

210,461,955.87

41.49

210,461,955.87

41.49

418,884,439.07

82.57

Nástroje peňažného trhu
Česká republika
82,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
05/10/2018
15,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
07/09/2018
24,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
13/07/2018
3,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
14/12/2018
50,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
19/10/2018
7,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
21/12/2018
30,000,000 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE BILL ZCP
26/10/2018

Celkové portfólio cenných papierov

Súhrn čistých aktív 30/06/2018
%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

418,884,439.07

82.57

Hotovosť v banke

34,792,799.98

6.86

Ostatné aktíva a pasíva

53,621,938.66

10.57

507,299,177.71

100.00

Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Hungarian Bond
(Vyjadrené v HUF)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 HUF
30/06/2017 HUF
30/06/2016 HUF

24,355,737,856.06
20,054,442,422.41
14,870,497,780.36

30/06/2018 HUF
30/06/2017 HUF
30/06/2016 HUF

624,060.62
627,983.41
599,905.60

Čistá hodnota aktív na akciu**
Capitalisation I (HUF)

Počet akcií
Capitalisation I (HUF)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

39,028
31,935
24,788

Capitalisation I (HUF)

30/06/2018

0.56%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

64.46%

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Hungarian Bond
(Vyjadrené v HUF)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

23,482,625,229.50
2,781,277.27
23,479,843,952.23
682,294,386.59
437,010,843.10

5

24,601,930,459.19
5

(112,442,006.65)

2

(133,750,596.48)

Úrokové swapy
Menové forwardy

(7,072,800.37)
(126,677,796.11)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(246,192,603.13)
24,355,737,856.06

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

526,420,911.39

Dividendy
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

8,167,046.85
518,253,864.54

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky
Úroky zo swapov

(130,576,680.54)
6
7
10

(90,296,228.14)
(33,861,085.42)
(2,300,568.17)
(3,861,336.09)
(257,462.72)

Čistý príjem z investícií

395,844,230.85

Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

258,465,586.24
(45,706,061.30)
55,149,056.09
(145,949,034.17)
71,392,753.14
(33,943,471.26)
(684,389,548.80)
(132,845,890.09)

Výsledok operácií

(261,982,379.30)

Úpisy

5,663,871,713.21

Spätné odkupy

(1,100,593,900.26)

Čisté aktíva na začiatku roka

20,054,442,422.41

Čisté aktíva na konci roka

24,355,737,856.06

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Hungarian Bond
(Vyjadrené v HUF)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Trhová hodnota
v HUF

Mena

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

EUR

266,356,901.25

1.09

266,356,901.25

1.09

236,898,701.08

0.97

236,898,701.08

0.97

EUR

37,185,021.38

0.15

EUR

33,583,913.52

0.14

Poľsko
714,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA 0.750% 25/07/2021 EMTN

HUF

96,181,000.00

0.39

HUF

693,049,000.00

2.85

HUF

1,629,048,719.70

6.69

HUF

264,409,600.00

1.09

HUF

1,691,716,476.70

6.95

70,768,934.90

0.29

HUF

444,958,400.00

1.83

23,479,843,952.23

96.41

HUF

299,337,000.00

1.23

HUF

1,608,257,385.00

6.60

HUF

1,953,972,493.20

8.02

HUF

83,685,000.00

0.34

HUF

558,840,000.00

2.29

HUF

1,124,029,189.20

4.62

HUF

38,830,080.00

0.16

HUF

2,342,152,273.50

9.62

HUF

2,062,867,097.40

8.47

HUF

441,535,463.20

1.81

HUF

605,468,164.80

2.49

HUF

2,275,685,268.20

9.34

HUF

2,140,302,389.40

8.79

EUR

33,055,667.92

0.14

EUR

90,915,985.18

0.37

EUR

348,230,690.89

1.43

20,826,527,344.29

85.52

Rumunsko
118,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.500% 08/02/2030 EMTN
100,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.875% 26/05/2028

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy
Luxembursko
2 NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL
CURRENCY) - Z DIS EUR (HEDGED IV)

Celkové portfólio cenných papierov

400,000 ORLEN CAPITAL AB 2.500% 30/06/2021
EUR
1,000,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA VIA PKO FINANCE AB 2.324% 23/01/2019
EMTN
2,000,000 PZU FINANCE AB 1.375% 03/07/2019
EUR

139,526,613.35

0.57

332,962,582.81

1.37

666,721,648.09

2.74

1,139,210,844.25

4.68

EUR

370,900,869.26

1.52

EUR

236,678,549.37

0.97

607,579,418.63

2.49

332,501,807.83

1.37

2,781,277.27

0.01

23,482,625,229.50

96.42

Zaplatiť (%)

Dátum
splatnosti

Mena

1.770

Floating

25/05/2022

HUF

100,000,000.00

(1,270,995.00)

Floating

1.029

11/06/2028

EUR

1,100,000.00

(5,801,805.37)

Teoretická
hodnota

Hodnota swapu
v HUF

(7,072,800.37)

Zaplatiť

Dátum
splatnosti

Záväzky
v HUF

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v HUF

Menové forwardy

Bulharsko
1.37

0.01

0.01

Obdržať (%)

Obdržať

332,501,807.83

2,781,277.27

2,781,277.27

Úrokové swapy

Chorvátsko

EUR

EUR

Finančné deriváty k 30/06/2018

Švédsko

1,000,000 BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.250%
07/11/2018

%
ČOI

Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti

Maďarsko

1,135,000 CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
2.700% 15/06/2028
650,000 CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
3.875% 30/05/2022

Trhová hodnota
v HUF

Mena

800,000 INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 1.593%
25/09/2020

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
100,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 0.500%
21/04/2021
700,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000%
23/09/2020
1,666,870,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.750%
26/10/2022
260,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.000%
30/10/2019
1,665,190,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.500%
27/10/2021
470,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.750%
22/12/2026
300,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 28/08/2019 FRN
1,591,940,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000%
26/06/2024
2,054,780,000HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000%
27/10/2027
100,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000%
27/10/2038
600,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.250%
22/10/2031
1,077,420,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.500%
24/06/2020
37,920,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
20/12/2018
2,023,650,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
24/06/2025
1,758,580,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.000%
24/11/2023
417,820,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.500%
24/06/2019
479,480,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750%
22/10/2028
1,924,730,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.000%
24/06/2022
1,880,130,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.500%
12/11/2020
100,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
1.750% 10/10/2027
258,000 MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 2.375%
08/12/2021
1,000,000 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 2.625%
28/04/2023

Názov

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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330,204,460.00 HUF

1,000,000.00 EUR 03/10/2018

330,204,460.00

606,569.43

225,777,545.00 HUF

700,000.00 EUR 13/12/2018

225,777,545.00

(5,245,557.31)

360,156,944.00 HUF

1,120,000.00 EUR 19/11/2018

360,156,944.00

(9,358,067.55)

335,640,438.00 HUF

1,050,000.00 EUR 07/11/2018

335,640,438.00

(10,665,630.60)

595,763,430.00 HUF

1,900,000.00 EUR 27/09/2018

595,763,430.00

(30,472,562.09)
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NN (L) International Hungarian Bond
(Vyjadrené v HUF)

Finančné deriváty k 30/06/2018 (pokračovanie)
Obdržať

Zaplatiť

Dátum
splatnosti

Záväzky
v HUF

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v HUF

888,982,472.00 HUF

2,800,000.00 EUR 10/08/2018

888,982,472.00

(32,979,990.96)

637,558,815.00 HUF

2,050,000.00 EUR 24/10/2018

637,558,815.00

(38,562,557.03)

3,374,084,104.00 (126,677,796.11)

Finančné deriváty spolu

(133,750,596.48)

Súhrn čistých aktív 30/06/2018
%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

23,482,625,229.50

96.42

(133,750,596.48)

(0.55)

Hotovosť v banke

682,294,386.59

2.80

Ostatné aktíva a pasíva

324,568,836.45

1.33

24,355,737,856.06

100.00

Finančné deriváty spolu

Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond
(Vyjadrené v HUF)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 HUF
30/06/2017 HUF
30/06/2016 HUF

2,928,799,656.51
2,325,681,022.49
1,579,463,738.99

30/06/2018 HUF
30/06/2017 HUF
30/06/2016 HUF

524,045.13
528,361.65
523,528.23

Čistá hodnota aktív na akciu**
Capitalisation I (HUF)

Počet akcií
Capitalisation I (HUF)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

5,589
4,402
3,017

Capitalisation I (HUF)

30/06/2018

0.41%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

22.96%

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond
(Vyjadrené v HUF)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

2,792,240,522.58
1,604,400,884.08
1,187,839,638.50
234,219,386.63

5

12,996,957.17
3,039,456,866.38

5

(99,757,327.37)

2

(10,899,882.50)

Menové forwardy

(10,899,882.50)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(110,657,209.87)
2,928,799,656.51

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

9,304,448.63

Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

9,304,448.63

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky

(12,971,174.80)
6
7
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy

(8,267,173.72)
(2,755,724.44)
(277,582.01)
(1,670,694.63)
(3,666,726.17)
3,623,011.91
(3,247,710.97)
2,624,127.79
1,235,768.82
(1,489,451.08)
(11,856,937.60)
(11,825,040.32)
(24,602,957.62)
1,156,748,504.40

Spätné odkupy

(529,026,912.76)

Čisté aktíva na začiatku roka

2,325,681,022.49

Čisté aktíva na konci roka

2,928,799,656.51

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond
(Vyjadrené v HUF)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Finančné deriváty k 30/06/2018
Trhová hodnota
v HUF

Mena

%
ČOI

Obdržať

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

200,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 24/10/2018 FRN
250,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 28/08/2019 FRN
150,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.500%
24/06/2020
30,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500%
20/12/2018
130,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.500%
24/06/2019
150,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.500%
12/11/2020

HUF

76,944,800.00

2.63

HUF

158,411,200.00

5.41

HUF

109,263,258.00

3.73

HUF

128,892,400.00

4.40

HUF

199,300,000.00

6.80

HUF

249,447,500.00

8.53

HUF

156,489,000.00

5.34

HUF

30,720,000.00

1.05

HUF

137,378,800.00

4.69

HUF

170,757,000.00

5.83

1,417,603,958.00

48.41

66,592,516.56

2.27

70,005,773.05

2.39

136,598,289.61

4.66

EUR

50,198,636.47

1.71

50,198,636.47

1.71

1,604,400,884.08

54.78

3.41

HUF

99,993,000.00

HUF

199,862,000.00

6.82

300,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 22/08/2018

HUF

299,835,000.00

10.25

189,840,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 25/07/2018

HUF

189,819,117.60

6.48

150,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 26/09/2018

HUF

149,923,500.00

5.12

150,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 27/12/2018

HUF

149,671,500.00

5.11

1,089,104,117.60

37.19

Celkové portfólio cenných papierov

EUR

98,735,520.90

3.37

98,735,520.90

3.37

1,187,839,638.50

40.56

2,792,240,522.58

95.34

160,874.09

300,000.00 EUR 02/10/2018

98,653,644.00

(225,723.17)

49,162,958.00 HUF

158,000.00 EUR 24/10/2018

49,162,958.00

(2,947,859.94)

62,130,902.00 HUF

200,000.00 EUR 17/08/2018

62,130,902.00

(3,723,559.64)

68,419,692.00 HUF

220,000.00 EUR 20/11/2018

68,419,692.00

(4,163,613.84)

360,819,051.00

(10,899,882.50)

(10,899,882.50)

2,792,240,522.58

95.34

Finančné deriváty spolu

(10,899,882.50)

(0.37)

Hotovosť v banke

234,219,386.63

8.00

Ostatné aktíva a pasíva

(86,760,370.20)

(2.97)

2,928,799,656.51

100.00

Celkové čisté aktíva

Taliansko
300,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP
31/12/2018

82,451,855.00

98,653,644.00 HUF

Celkové portfólio cenných papierov

Nástroje peňažného trhu

200,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 19/09/2018

250,000.00 EUR 11/07/2018

%
ČOI

Maďarsko
100,000,000 HUNGARY TREASURY BILLS ZCP 18/07/2018

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v HUF

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Francúzsko
150,000 MFINANCE FRANCE SA 2.375% 01/04/2019 EMTN

Záväzky
v HUF

82,451,855.00 HUF

Finančné deriváty spolu

Švédsko
200,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA VIA PKO FINANCE AB 2.324% 23/01/2019
EMTN
210,000 PZU FINANCE AB 1.375% 03/07/2019
EUR

Dátum
splatnosti

Menové forwardy

Maďarsko
80,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 0.500%
21/04/2021
160,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000%
23/09/2020
111,800,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.750%
26/10/2022
130,000,000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 23/06/2021 FRN

Zaplatiť

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International ING Conservator
(Vyjadrené v EUR)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

10,749,095.80
11,495,687.34
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

246.25
249.15
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,006.85
999.83
-

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation X (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

14,780
15,436
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

32,931
34,867
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018

1.75%

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018

1.77%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

(66.41%)

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International ING Conservator
(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Finančné deriváty spolu

8,676,052.57
1,034,480.23
421,996.72
2

Menové forwardy

Hotovosť v banke
Maržové vklady
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

10,132,529.52

15,162.73
15,162.73
330,195.37
126,708.08

5

249,060.57
10,853,656.27

5

(98,838.59)

2

(5,721.88)

Futurity

(5,721.88)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(104,560.47)
10,749,095.80

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

19,454.55

Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

19,454.55

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií
Daň z upisovania
Bankové úroky

(152,318.70)
6
7
8
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

(133,064.13)
(13,815.98)
(1,666.09)
(1,145.61)
(2,626.89)
(132,864.15)
37,493.66
(77,377.99)
164,623.53
(156,932.09)
18,667.98
(22,228.73)
18,704.65
(14,237.22)

Výsledok operácií

(164,150.36)

Úpisy

8,011,644.11

Spätné odkupy

(8,594,085.29)

Čisté aktíva na začiatku roka

11,495,687.34

Čisté aktíva na konci roka

10,749,095.80

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International ING Conservator
(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v EUR

%
ČOI

Obdržať

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

368,349.17 EUR

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

Množstvo

Rumunsko
1,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.500%
29/04/2019
3,800,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.600%
28/11/2018

RON

212,727.69

RON

821,752.54

7.64

1,034,480.23

9.62

1,034,480.23

9.62

Dátum
splatnosti

Zaplatiť

1,722,856.15 RON 09/07/2018

Názov

Mena

RON

314,968.16

2.93

500,000 ROMANIA TREASURY BILLS ZCP 25/07/2018

RON

107,028.56

1.00

421,996.72

3.93

421,996.72

3.93

(5) MSCI EMERGING MARKETS NT
21/09/2018
5 MSCI ENERGY INDEX 21/09/2018
(12) MSCI WORLD TELECOMMUNICATIONS
21/09/2018
(7) MSCI WORLD UTILITIES 21/09/2018
3 S&P500 EMINI FUTURE 21/09/2018
(1) TOPIX INDEX FUTURE 13/09/2018

otvorené podielové fondy

3,322 NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

EUR

195,501.00
156,843.39

790.61

USD

119,847.89

2,591.07

USD

138,055.07

(5,328.17)

USD

349,642.41

(8,616.94)

JPY

133,811.54

3,154.00

1,093,701.30

(2,248.86)

EUR

162,550.00

(1,440.58)

USD

308,819.75

(2,032.44)

471,369.75

(3,473.02)

6.80

EUR

1,930,214.88

17.95

1,491,834.60

13.88

138 NN (L) EURO SHORT DURATION - I CAP EUR
18 NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - I CAP
EUR
153 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - I CAP
EUR
41 NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES - Z
CAP EUR (HEDGED I)
702 NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

EUR

739,383.30

6.88

EUR

126,636.30

1.18

EUR

775,907.37

7.22

EUR

230,134.64

2.14

EUR

349,329.24

3.25

EUR

112,742.42

1.05

Finančné deriváty spolu

EUR

345,379.95

3.20

RON

1,407,868.13

13.10

EUR

435,933.00

4.06

8,676,052.57

80.71

8,676,052.57

80.71

10,132,529.52

94.26

Celkové portfólio cenných papierov

Finančné deriváty spolu

Zaplatiť

Dátum
splatnosti

Záväzky
v EUR

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

7,442,435.67 EUR 09/07/2018

7,442,435.67

15,970.42

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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10,132,529.52

94.26

9,440.85

0.09

Hotovosť v banke

330,195.37

3.07

Ostatné aktíva a pasíva

276,930.06

2.58

10,749,095.80

100.00

Celkové čisté aktíva

Menové forwardy
34,808,403.62 RON

9,440.85

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Finančné deriváty k 30/06/2018
Obdržať

5,160.57

(1) EURO-BUND FUTURE 06/09/2018

EUR

963 NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR
259 NN (L) INTERNATIONAL ROMANIAN BOND - I CAP
RON
36 NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED
EQUITY - I CAP EUR

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

(3) US 10YR NOTE (CBT) 19/09/2018

180 NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

14 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - I CAP EUR

Záväzky
v EUR

USD

Luxembursko
730,688.74

(807.69)

15,162.73

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

Podniky kolektívneho investovania

EUR

368,349.17

Futuritné kontrakty na akciové indexy

Rumunsko
1,500,000 ROMANIA TREASURY BILLS ZCP 13/02/2019

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

7,810,784.84

1.98

Nástroje peňažného trhu

358 NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR

Záväzky
v EUR

NN (L) INTERNATIONAL
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NN (L) International ING Dinamic
(Vyjadrené v EUR)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

20,291,409.67
15,816,897.74
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

265.80
263.28
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,086.27
1,056.18
-

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation X (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

25,493
20,748
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

58,025
44,676
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018

2.79%

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018

2.81%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

(82.65%)

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International ING Dinamic
(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania

Finančné deriváty spolu

19,577,625.25
2

Menové forwardy

Hotovosť v banke
Maržové vklady
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Krátkodobé bankové úvery
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

19,577,625.25
28,892.44
28,892.44
543,734.72
183,943.69

5

320,183.41
20,654,379.51
(992.41)

5

(349,395.22)

2

(12,582.21)

Futurity

(12,582.21)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(362,969.84)
20,291,409.67

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií
Daň z upisovania
Bankové úroky

(414,549.57)
6
7
8
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(383,249.43)
(23,633.45)
(2,786.88)
(499.56)
(4,380.25)
(414,549.57)
156,032.56
(83,862.31)
339,433.68
(288,995.90)
37,357.41
(40,396.76)
444,665.08
(15,050.35)
134,633.84
21,732,508.38
(17,392,630.29)

Čisté aktíva na začiatku roka

15,816,897.74

Čisté aktíva na konci roka

20,291,409.67

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International ING Dinamic
(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Trhová hodnota
v EUR

Mena

%
ČOI

Množstvo

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy

487,650.00

(4,321.75)

617,639.50

(4,064.88)

1,105,289.50

(8,386.63)

1,444 NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

EUR

839,021.76

4.13

140 NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR
153 NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - I CAP
EUR
153 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - I CAP
EUR
79 NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES - Z
CAP EUR (HEDGED I)
2,448 NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

EUR

1,160,315.80

5.72

EUR

1,076,408.55

5.30

EUR

775,907.37

3.82

EUR

443,430.16

2.19

EUR

1,218,173.76

6.00

EUR

2,440,068.09

12.03

EUR

2,678,398.20

13.20

RON

2,647,226.95

13.05

Finančné deriváty spolu

RON

3,132,409.30

15.44

Hotovosť v banke

EUR

2,651,925.75

13.07

Krátkodobé bankové úvery

Finančné deriváty spolu

Obdržať

Zaplatiť

Dátum
splatnosti

%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

19,577,625.25

96.48

Ostatné aktíva a pasíva

19,577,625.25

96.48

Celkové čisté aktíva

19,577,625.25

96.48

Záväzky
v EUR

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

29,418.78

Menové forwardy
65,104,702.54 RON

13,920,583.51 EUR 09/07/2018

13,920,583.51

327,927.10 EUR

1,532,893.21 RON 09/07/2018

327,927.10

(526.34)

14,248,510.61

28,892.44

Názov

Mena

Záväzky
v EUR

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

Futuritné kontrakty na akciové indexy
(13) MSCI EMERGING MARKETS NT
21/09/2018
12 MSCI ENERGY INDEX 21/09/2018
(25) MSCI WORLD TELECOMMUNICATIONS
21/09/2018
(18) MSCI WORLD UTILITIES 21/09/2018
5 S&P500 EMINI FUTURE 21/09/2018
(1) TOPIX INDEX FUTURE 13/09/2018

EUR

508,302.60

13,417.48

USD

376,424.14

1,897.46

USD

249,683.10

5,398.06

USD

354,998.76

(13,701.00)

USD

582,737.36

(14,361.58)

JPY

133,811.54

3,154.00

2,205,957.50

(4,195.58)

16,310.23

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Finančné deriváty k 30/06/2018

Množstvo

EUR
USD

2.53

Celkové portfólio cenných papierov

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

(3) EURO-BUND FUTURE 06/09/2018

514,339.56

303 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - I CAP EUR

Záväzky
v EUR

(6) US 10YR NOTE (CBT) 19/09/2018

EUR

7,468 NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR
487 NN (L) INTERNATIONAL ROMANIAN BOND - I CAP
RON
449 NN (L) INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY - I
CAP RON
219 NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED
EQUITY - I CAP EUR

Mena

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

Luxembursko
252 NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR

Názov

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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19,577,625.25

96.48

16,310.23

0.08

543,734.72

2.68

(992.41)

0.00

154,731.88

0.76

20,291,409.67

100.00
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NN (L) International ING Moderat
(Vyjadrené v EUR)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

28,864,729.02
19,454,702.43
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

254.72
256.00
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,041.65
1,027.39
-

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation X (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

41,727
25,192
-

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

81,647
57,687
-

Capitalisation X (EUR)

30/06/2018

2.42%

Capitalisation X Hedged (i) (RON)

30/06/2018

2.44%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

(56.56%)

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International ING Moderat
(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Finančné deriváty spolu

26,412,033.84
1,095,593.58
293,246.44
2

Menové forwardy

Hotovosť v banke
Maržové vklady
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

27,800,873.86

38,459.23
38,459.23
815,661.56
218,920.32

5

426,887.78
29,300,802.75

5

(424,148.68)

2

(11,925.05)

Futurity

(11,925.05)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(436,073.73)
28,864,729.02

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

19,700.77

Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

19,700.77

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Poplatky za dodatočné funkcionality triedy akcií
Daň z upisovania
Bankové úroky

(484,256.68)
6
7
8
10

Čistá strata z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(441,446.75)
(31,108.22)
(3,514.38)
(756.72)
(7,430.61)
(464,555.91)
63,417.20
(111,602.81)
387,033.69
(355,062.64)
43,947.14
(50,202.34)
287,044.30
(16,292.55)
(216,273.92)
25,231,947.24
(15,605,646.73)

Čisté aktíva na začiatku roka

19,454,702.43

Čisté aktíva na konci roka

28,864,729.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International ING Moderat
(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Finančné deriváty k 30/06/2018
Trhová hodnota
v EUR

%
ČOI

Obdržať

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

Dátum
splatnosti

Zaplatiť

169,238.68

0.59

RON

212,727.69

0.74

RON

713,627.21

2.46

1,095,593.58

3.79

1,095,593.58

3.79

18,575,211.62 EUR 09/07/2018

18,575,211.62

359,419.62 EUR

1,680,318.76 RON 09/07/2018

359,419.62

(622.74)

18,934,631.24

38,459.23

Množstvo

Nástroje peňažného trhu
RON

104,989.39

0.36

300,000 ROMANIA TREASURY BILLS ZCP 15/08/2018

RON

64,103.92

0.22

580,000 ROMANIA TREASURY BILLS ZCP 25/07/2018

RON

124,153.13

0.44

293,246.44

1.02

293,246.44

1.02

(16) MSCI EMERGING MARKETS NT
21/09/2018
14 MSCI ENERGY INDEX 21/09/2018
(30) MSCI WORLD TELECOMMUNICATIONS
21/09/2018
(18) MSCI WORLD UTILITIES 21/09/2018
8 S&P500 EMINI FUTURE 21/09/2018
(3) TOPIX INDEX FUTURE 13/09/2018

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy

8,548 NN (L) EURO FIXED INCOME - I CAP EUR

EUR

1,438,926.15

EUR

4,966,729.92

17.22

EUR

2,991,957.17

10.37

241 NN (L) EURO SHORT DURATION - I CAP EUR
92 NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - I CAP
EUR
312 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - I CAP
EUR
102 NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES - Z
CAP EUR (HEDGED I)
2,288 NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

EUR

1,291,241.85

4.47

EUR

647,252.20

2.24

EUR

1,582,242.48

5.48

EUR

572,530.08

1.98

EUR

1,138,554.56

3.94

EUR

459,022.71

1.59

EUR

2,767,702.05

9.59

RON

3,750,691.16

12.99

RON

2,916,140.51

10.10

EUR

1,889,043.00

6.54

26,412,033.84

91.50

26,412,033.84

91.50

27,800,873.86

96.31

7,717 NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR
690 NN (L) INTERNATIONAL ROMANIAN BOND - I CAP
RON
418 NN (L) INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY - I
CAP RON
156 NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED
EQUITY - I CAP EUR

Celkové portfólio cenných papierov

Záväzky
v EUR

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

EUR

625,603.20

16,513.82

USD

439,161.49

2,213.70

USD

299,619.72

6,477.67

USD

354,998.76

(13,701.00)

USD

932,379.77

(21,709.07)

JPY

401,434.61

9,462.00

3,053,197.55

(742.88)

(4) EURO-BUND FUTURE 06/09/2018

EUR

650,200.00

(5,762.33)

(8) US 10YR NOTE (CBT) 19/09/2018

USD

823,519.34

(5,419.84)

1,473,719.34

(11,182.17)

4.99

361 NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I CAP EUR

57 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - I CAP EUR

Mena

Futuritné kontrakty na úrokové sadzby

Luxembursko
705 NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR

Názov

Futuritné kontrakty na akciové indexy

Rumunsko
500,000 ROMANIA TREASURY BILLS ZCP 13/02/2019

39,081.97

86,872,964.04 RON

Rumunsko
RON

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v EUR

Menové forwardy

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
800,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 1.350%
25/02/2019
1,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.500%
29/04/2019
3,300,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.600%
28/11/2018

Záväzky
v EUR

Finančné deriváty spolu

26,534.18

Súhrn čistých aktív 30/06/2018
%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov
Finančné deriváty spolu
Hotovosť v banke
Ostatné aktíva a pasíva
Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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27,800,873.86

96.31

26,534.18

0.09

815,661.56

2.83

221,659.42

0.77

28,864,729.02

100.00
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NN (L) International Romanian Bond
(Vyjadrené v RON)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,459,216,722.73
1,534,289,087.02
1,450,018,524.01

Capitalisation I (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

25,350.66
25,837.16
25,279.68

Capitalisation X (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,718.54
1,766.25
1,742.70

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation I (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

51,277
50,808
48,873

Capitalisation X (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

92,704
125,441
123,105

Capitalisation I (RON)

30/06/2018

0.66%

Capitalisation X (RON)

30/06/2018

1.50%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

100.15%

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Romanian Bond
(Vyjadrené v RON)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

1,428,933,068.72
197,051.81
1,419,404,590.64
9,331,426.27
33,102,814.94

5

20,253,317.32
1,482,289,200.98

5

(22,712,023.43)

2

(360,454.82)

Úrokové swapy
Menové forwardy

(292,149.97)
(68,304.85)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(23,072,478.25)
1,459,216,722.73

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

44,980,727.70

Dividendy
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

1,149,991.31
43,830,736.39

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky
Úroky zo swapov

(11,576,741.35)
6
7
10

Čistý príjem z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z finančných derivátov
Realizované straty z finančných derivátov
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(8,841,515.31)
(2,443,964.78)
(218,277.56)
(56,473.45)
(16,510.25)
33,403,986.35
10,213,254.07
(14,565,297.46)
1,729,096.65
(3,095,116.82)
3,212,484.40
(2,732,620.44)
(57,615,047.33)
(521,495.98)
(29,970,756.56)
189,179,425.56
(234,281,033.29)

Čisté aktíva na začiatku roka

1,534,289,087.02

Čisté aktíva na konci roka

1,459,216,722.73

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Romanian Bond
(Vyjadrené v RON)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v RON

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

Názov

20,000,000 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND
3.250% 25/07/2025
3,000,000 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT
INTERNATIONAL BOND 4.000% 22/01/2024

10,000,000 CREDIT AGRICOLE CIB 3.350% 27/02/2020 EMTN

Rumunsko
RON

8,910,000 RAIFFEISEN BANK SA 5.350% 15/05/2019
35,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 1.350%
25/02/2019
75,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.250%
26/02/2020
50,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.300%
26/10/2020
80,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.500%
29/04/2019
87,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.250%
22/03/2021
90,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.250%
29/04/2024
30,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.400%
08/03/2022
100,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.500%
19/12/2022
25,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000%
27/10/2021
38,000,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.250%
28/06/2023
64,695,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750%
24/02/2025
73,700,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750%
24/06/2019
50,470,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.600%
28/11/2018
75,350,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.750%
29/04/2020
57,400,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800%
26/07/2027
86,300,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850%
26/04/2023
92,840,000 ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.950%
11/06/2021
965,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.375% 19/04/2027 EMTN
582,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.500% 08/02/2030 EMTN
500,000 ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2.875% 26/05/2028

5,463,803.50

0.37

RON

3,042,060.00

0.21

RON

11,355,300.00

0.78

RON

9,009,346.50

0.62

RON

34,530,650.00

2.37

RON

%
ČOI

PLN

21,724,530.91

1.50

USD

12,169,537.84

0.83

49,568,658.97

3.40
0.67

Francúzsko

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
5,000,000 BANCA COMERCIALA ROMANA SA 10.300%
22/12/2019 EMTN
3,000,000 CITY OF BUCHAREST ROMANIA 5.100%
04/05/2025 EMTN
11,000,000 GARANTI BANK SA 5.470% 15/05/2019

Trhová hodnota
v RON

Mena

73,080,000.00
47,707,500.00

3.27

RON

79,367,200.00

5.44

RON

84,454,380.00

5.79

RON

82,133,100.00

5.63

RON

28,641,600.00

1.96

RON

94,627,000.00

6.48

RON

24,544,000.00

1.68

RON

36,792,360.00

2.52

RON

63,668,937.30

4.36

RON

74,549,761.00

5.11

RON

50,900,004.40

3.49

RON

77,610,500.00

5.32

RON

59,647,210.00

4.09

RON

89,896,121.00

6.16

RON

96,425,480.80

6.61

EUR

4,502,638.20

0.31

EUR

2,598,813.69

0.18

EUR

2,379,399.91

0.16

1,136,927,166.30

77.92

9,773,000.00

EUR

9,531,590.61

0.65

4,000,000 MFINANCE FRANCE SA 2.375% 01/04/2019 EMTN

EUR

18,968,229.07

1.30

38,272,819.68

2.62

EUR

22,527,394.63

1.54

EUR

14,704,712.40

1.01

37,232,107.03

2.55

EUR

3,278,763.64

0.22

USD

17,201,163.30

1.18

20,479,926.94

1.40

Chorvátsko
4,865,000 CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
2.700% 15/06/2028
2,850,000 CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
3.875% 30/05/2022

5.01

RON

RON

2,000,000 MFINANCE FRANCE SA 1.398% 26/09/2020 EMTN

Maďarsko
700,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
1.750% 10/10/2027
4,000,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.750% 22/11/2023

Bulharsko
2,500,000 BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.250%
07/11/2018

EUR

10,804,715.90

0.74

28,308,236.48

1.94

14,171,047.33

0.97

53,283,999.71

3.65

RON

5,189,586.85

0.36

34,478,150.00

2.35

11,895,104.10

0.82

51,562,840.95

3.53

6,000,000 FCE BANK PLC 2.520% 17/05/2019 EMTN

15,674,590.22

1.07

0.46

6,682,970.00

0.46

RON

5,827,920.00

0.40

5,827,920.00

0.40

5,303,655.34

0.36

5,303,655.34

0.36

Macedónsko
1,000,000 MACEDONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 5.625% 26/07/2023

EUR

Nemecko
2,500,000 DEUTSCHE BANK AG 2.400% 27/01/2020

RON

2,483,750.00

0.17

2,483,750.00

0.17

1,419,404,590.64

97.27

9,331,426.27

0.64

9,331,426.27

0.64

9,331,426.27

0.64

Nástroje peňažného trhu
Taliansko
2,000,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP
30/11/2018

Poľsko
3,334,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA 0.750% 25/07/2021 EMTN

6,682,970.00

Spojené kráľovstvo

Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti
1,100,000 INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 1.593%
EUR
25/09/2020
35,000,000 INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 25/09/2020 RON
FRN
12,210,000 INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 3.400%
RON
27/09/2019

0.81

0.81

Holandsko
7,000,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 2.540%
08/05/2020 EMTN

Švédsko
2,186,000 ORLEN CAPITAL AB 2.500% 30/06/2021
EUR
6,000,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA VIA PKO FINANCE AB 2.324% 23/01/2019
EMTN
3,000,000 PZU FINANCE AB 1.375% 03/07/2019
EUR

11,778,775.72

11,778,775.72

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Romanian Bond
(Vyjadrené v RON)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018 (pokračovanie)
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Súhrn čistých aktív 30/06/2018

Trhová hodnota
v RON

%
ČOI

%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov
Finančné deriváty spolu

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy
10 NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL
CURRENCY) - Z DIS EUR (HEDGED IV)

Celkové portfólio cenných papierov

EUR

197,051.81

0.01

197,051.81

0.01

197,051.81

0.01

1,428,933,068.72

97.92

Finančné deriváty k 30/06/2018
Obdržať (%)

Zaplatiť (%)

Dátum
splatnosti

Mena

Floating

0.306

19/06/2023

EUR

1,200,000.00

(14,456.23)

Floating

0.987

12/06/2028

EUR

5,000,000.00

(277,693.74)

Teoretická
hodnota

Hodnota swapu
v RON

Úrokové swapy

(292,149.97)

Obdržať

Zaplatiť

Dátum
splatnosti

Záväzky
v RON

Nerealizovaný
zisk alebo
(strata)
v RON

Menové forwardy
19,158,176.00 RON

4,000,000.00 EUR 25/01/2019

19,158,176.00

55,796.80

9,363,000.00 RON

2,000,000.00 EUR 03/07/2018

9,363,000.00

35,685.89

17,871,079.85 RON

4,450,000.00 USD 27/09/2018

17,871,079.85

32,405.60

8,271,331.25 RON

1,750,000.00 EUR 26/09/2018

8,271,331.25

27,191.66

20,040,379.80 RON

4,200,000.00 EUR 11/01/2019

20,040,379.80

12,627.06

22,841,126.40 RON

4,800,000.00 EUR 21/12/2018

22,841,126.40

5,079.70

22,422,358.62 RON

4,700,000.00 EUR 14/01/2019

22,422,358.62

3,186.89

1,900,000.00 EUR

8,859,423.74 RON 03/07/2018

8,859,423.74

1,524.66

9,077,961.36 RON

1,900,000.00 EUR 04/02/2019

9,077,961.36

(5,342.09)

11,978,496.00 RON

3,000,000.00 USD 27/07/2018

11,978,496.00

(18,240.89)

14,248,803.00 RON

3,000,000.00 EUR 20/12/2018

14,248,803.00

(22,096.73)

19,968,858.00 RON

4,200,000.00 EUR 18/01/2019

19,968,858.00

(73,804.24)

26,019,980.50 RON

5,500,000.00 EUR 13/12/2018

26,019,980.50

(122,319.16)

210,120,974.52

(68,304.85)

Finančné deriváty spolu

(360,454.82)

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.

47

97.92

(360,454.82)

(0.02)

Hotovosť v banke

33,102,814.94

2.27

Ostatné aktíva a pasíva

(2,458,706.11)

(0.17)

1,459,216,722.73

100.00

Celkové čisté aktíva

Luxembursko

1,428,933,068.72
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NN (L) International Romanian Equity
(Vyjadrené v RON)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

711,391,898.17
653,301,095.29
455,539,498.58

Capitalisation I (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

5,964.02
-

Capitalisation I (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

32,535.63
30,640.64
23,127.40

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

330.49
322.17
247.85

Capitalisation X (RON)

30/06/2018 RON
30/06/2017 RON
30/06/2016 RON

1,205.76
1,154.32
885.69

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation I (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

914
-

Capitalisation I (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

19,030
19,074
18,601

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

1,537
900
24

Capitalisation X (RON)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

74,546
37,000
28,596

Capitalisation I (RON)

30/06/2018

1.26%

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018

2.40%

Capitalisation X (RON)

30/06/2018

2.90%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

(4.51%)

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Romanian Equity
(Vyjadrené v RON)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Akcie
Podniky kolektívneho investovania

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

703,121,722.05
580,956,834.47
122,164,887.58
1,256,004.54

5

9,919,531.13
714,297,257.72

5

(2,905,359.55)
(2,905,359.55)
711,391,898.17

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy
Dividendy
Ostatné príjmy

36,897,419.77
11

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky

36,828,736.54
68,683.23
(10,034,705.90)

6
7
10

Čistý príjem z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Realizované zisky z prevodu mien
Realizované straty z prevodu mien
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(8,089,665.65)
(1,841,067.02)
(98,426.24)
(5,546.99)
26,862,713.87
39,406,846.74
(1,030,249.06)
702,798.72
(730,157.71)
(26,583,267.71)
38,628,684.85
226,024,462.53
(206,562,344.50)

Čisté aktíva na začiatku roka

653,301,095.29

Čisté aktíva na konci roka

711,391,898.17

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Romanian Equity
(Vyjadrené v RON)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v RON

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

Názov

Trhová hodnota
v RON

%
ČOI

HUF

22,288,397.63

3.13

HUF

3,384,573.92

0.48

36,573,198.23

5.14

EUR

2,004,628.10

0.28

EUR

20,115,978.23

2.82

EUR

6,509,678.48

0.92

28,630,284.81

4.02

Mena

154,059 OTP BANK PLC
46,380 RICHTER GEDEON NYRT

Rakúsko

Akcie

27,000 AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK
AG
120,653 ERSTE GROUP BANK AG
59,753 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER
VERSICHERUNG GRUPPE

Rumunsko
259,792 ALRO SA
28,764,901 BANCA TRANSILVANIA SA

RON

1,109,311.84

0.16

RON

69,035,762.40

9.70

3,534,157 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

RON

46,368,139.84

6.52

96,000 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

RON

2,390,400.00

0.34

102,502 MED LIFE SA

RON

3,177,562.00

0.45

166,841,856 OMV PETROM SA

RON

53,472,814.85

7.52

3,815,200 ROPHARMA SA BRASOV

RON

1,075,886.40

0.15

1,136,164 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA
1,278,140 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE
ROMGAZ SA
40,000 SPHERA FRANCHISE GROUP SA

RON

11,179,853.76

1.57

RON

47,738,529.00

6.71

RON

1,080,000.00

0.15

RON

17,755,296.00

2.50

254,383,556.09

35.77

54,132 TRANSGAZ SA MEDIAS

Holandsko
4,618 AMREST HOLDINGS SE
456,744 DIGI COMMUNICATIONS NV - B

PLN

4,413,130.88

0.62

13,722 ASSECO POLAND SA

PLN

586,182.61

0.08

2,167,844.11

0.30

14,524,459.20

2.05

16,692,303.31

2.35

Bermudy
265,000 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD - A

CZK

4,323,051.66

0.61

4,323,051.66

0.61
0.22

Luxembursko

Poľsko
61,830 ALIOR BANK SA

PLN
RON

31,460 KERNEL HOLDING SA

PLN

1,595,991.90

87,143 PLAY COMMUNICATIONS SA

PLN

2,380,092.94

0.34

3,976,084.84

0.56

755,452 BANK MILLENNIUM SA

PLN

6,464,019.93

0.90

128,512 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

PLN

15,493,287.12

2.18

22,499 BANK ZACHODNI WBK SA

PLN

8,007,753.59

1.13

124,000 STOCK SPIRITS GROUP PLC

GBP

1,490,953.81

0.21

27,345 CCC SA

PLN

6,039,065.17

0.85

172,000 STOCK SPIRITS GROUP PLC

CZK

2,096,720.39

0.29

63,267 CD PROJEKT SA

3,587,674.20

0.50

PLN

10,921,372.05

1.54

132,089 CYFROWY POLSAT SA

PLN

3,261,004.89

0.46

109,399 DINO POLSKA SA

PLN

12,138,586.98

1.71

140,000 ENERGA SA

PLN

1,335,325.05

0.19

53,782 EUROCASH SA

PLN

1,245,139.83

0.18

39,229 GRUPA LOTOS SA

PLN

2,382,284.21

0.33

29,713 ING BANK SLASKI SA

PLN

5,674,413.46

0.80

35,289 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA

PLN

2,887,727.17

0.41

88,465 KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

8,305,687.70

1.17

12,992 KRUK SA

PLN

2,772,218.46

0.39

1,098 LPP SA

PLN

9,939,753.86

1.40

7,735 MBANK SA

PLN

3,299,320.85

0.46
0.73

Spojené kráľovstvo

Cyprus
65,000 PURCARI WINERIES PLC

RON

1,173,250.00

0.16

1,173,250.00

0.16

580,956,834.47

81.67

Ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu
Akcie
Rumunsko

530,244 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

PLN

5,283,772.16

152,385 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
641,011 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA
440,913 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
SA
490,651 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

PLN

13,666,366.03

1.92

0.00

0.00

PLN

3,905,017.94

0.54

0.00

0.00

PLN

17,400,377.82

2.45

0.00

0.00

PLN

20,404,970.27

2.87

PLN

1,218,232.28

0.17

PLN

3,409,965.27

0.48

170,454,975.58

23.96

498,624 TAURON POLSKA ENERGIA SA
7,040 11 BIT STUDIOS SA

15,432,600 CONCEFA SA SIBIU

RON

Podniky kolektívneho investovania
Uzatvorené fondy
Rumunsko

Česká republika
CZK

19,839,607.20

2.79

80,679,771 FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND

RON

71,320,917.56

10.02

CZK

496,931.34

0.07

10,263,721 SIF 2 MOLDOVA BACAU

RON

14,163,934.98

1.99

116,320 KOMERCNI BANKA AS

CZK

19,507,487.83

2.74

21,661,452 SIF 3 TRANSILVANIA BRASOV

RON

4,678,873.63

0.66

972,561 MONETA MONEY BANK AS

CZK

13,302,845.51

1.87

8,080,211 SIF 4 MUNTENIA BUCURESTI

RON

6,189,441.63

0.87

99,588 O2 CZECH REPUBLIC AS

CZK

4,561,430.63

0.64

5,745,269 SIF 5 OLTENIA CRAIOVA SA

RON

12,007,612.21

1.69

1,261 PHILIP MORRIS CR AS

CZK

3,454,153.24

0.49

5,456,169 SIF1 BANAT CRISANA ARAD

RON

13,804,107.57

1.94

61,162,455.75

8.60

122,164,887.58

17.17

122,164,887.58

17.17

10,900,226.68

1.53

210,000 CEZ AS
9,000 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS

Maďarsko
282,606 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC

HUF

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Romanian Equity
(Vyjadrené v RON)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018 (pokračovanie)
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Celkové portfólio cenných papierov

Mena

Trhová hodnota
v RON

703,121,722.05

%
ČOI

98.84

Súhrn čistých aktív 30/06/2018
%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

703,121,722.05

98.84

Hotovosť v banke

1,256,004.54

0.18

Ostatné aktíva a pasíva

7,014,171.58

0.98

711,391,898.17

100.00

Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Slovak Bond
(Vyjadrené v EUR)

Štatistika
Čisté aktíva

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

128,555,746.02
129,869,009.62
135,347,852.63

Capitalisation I (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

5,233.94
5,186.35
5,278.22

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018 EUR
30/06/2017 EUR
30/06/2016 EUR

54.56
54.30
55.51

Čistá hodnota aktív na akciu**

Počet akcií
Capitalisation I (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

24,132
24,593
25,163

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018
30/06/2017
30/06/2016

41,282
42,787
45,636

Capitalisation I (EUR)

30/06/2018

0.77%

Capitalisation P (EUR)

30/06/2018

1.21%

Obratovosť portfólia v %*

30/06/2018

84.89%

Priebežný poplatok v %*

* Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) vypocítava administratívny agent metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF c. 2003/122 vydanom dňa 19. decembra 2003 (pozri poznámku 17).
Táto sadzba priebežnych poplatkov zodpovedá sadzbe priebežnych poplatkov uvedenych v poslednom Dokumente s kl'úcovymi informáciami pre investorov (KIID) platnom ku dňu
zostavenia tejto správy.
Transakcné náklady (pokial' boli vynaložené) sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov. Tieto náklady, ktoré nie sú úctované ako náklady prevádzkové, nie sú zahrnuté do
výpoctu priebežných poplatkov.
Priebežné poplatky a ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa vypocítajú za obdobie posledných dvanástich mesiacov. Priebežné poplatky za obdobia kratšie ako jeden rok sa anualizujú.
Ukazovatel' obratovosti portfólia (PTR) sa neanualizuje za obdobia kratšie ako jeden rok.
** Oficiálna celková hodnota čistých aktív na akciu popr. Zahŕňajúca kolísavé stanovenie cien (swing pricing adjustment).
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NN (L) International Slovak Bond
(Vyjadrené v EUR)

Účtovná závierka
Výkaz čistých aktív k 30/06/2018
Celkové portfólio cenných papierov

Poznámky
2

Podniky kolektívneho investovania
Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje
Nástroje peňažného trhu

Hotovosť v banke
Ostatné aktíva
Celkové aktíva
Bežné pasíva
Finančné deriváty spolu

121,635,984.45
1,445,199.36
117,190,385.09
3,000,400.00
4,549,394.79

5

4,550,808.16
130,736,187.40

5

(2,103,259.83)

2

(77,181.55)

Úrokové swapy

(77,181.55)

Celkové pasíva
Čisté aktíva na konci roka

(2,180,441.38)
128,555,746.02

Výkaz operácií a zmien v čistých aktívach za rok uzavretý k
30/06/2018
Poznámky

Celkové príjmy

1,283,309.68

Dividendy
Úroky z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov

128,913.75
1,154,395.93

Celkové výdavky
Správcovský poplatok
Pevný servisný poplatok
Daň z upisovania
Bankové úroky
Úroky zo swapov

(1,067,839.20)
6
7
10

Čistý príjem z investícií
Realizované zisky z investičného portfólia
Realizované straty z investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
investičného portfólia
Zmeny čistých nerealizovaných ziskov alebo (strát) z
finančných derivátov

Výsledok operácií
Úpisy
Spätné odkupy

(786,593.38)
(197,239.08)
(13,866.83)
(65,186.61)
(4,953.30)
215,470.48
807,417.24
(396,480.66)
629,010.93
(77,181.55)
1,178,236.44
1,096,918.89
(3,588,418.93)

Čisté aktíva na začiatku roka

129,869,009.62

Čisté aktíva na konci roka

128,555,746.02

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Slovak Bond
(Vyjadrené v EUR)

Portfólio cenných papierov k 30/06/2018
Množstvo/
Nominálna
hodnota

Názov

Mena

Trhová hodnota
v EUR

Množstvo/
Nominálna
hodnota

%
ČOI

Názov

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu zaradené na
zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov a/alebo obchodované na
inom regulovanom trhu

1,000,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
3.875% 24/02/2020 EMTN

Dlhopisy a ostatné dlžobné nástroje

2,074,260 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED
BOND 0.100% 15/04/2026

Trhová hodnota
v EUR

Mena

EUR

1,064,010.00

0.83

2,570,535.00

2.00

2,314,210.40

1.80

2,314,210.40

1.80

EUR

1,019,140.00

0.79

EUR

1,014,930.00

0.79

2,034,070.00

1.58

Nemecko
EUR

Slovensko
3,950,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND ZCP 13/11/2023
2,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.625%
22/05/2026
1,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.000%
12/06/2028
8,300,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.375%
21/01/2027
4,167,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625%
21/01/2031
2,500,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875%
09/03/2037
1,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.000%
17/10/2047
3,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.250%
12/06/2068
9,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.000%
28/02/2023
10,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.375%
15/11/2024
13,968,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625%
16/01/2029
3,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875%
08/02/2033
1,800,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.000%
27/04/2020
2,000,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.300%
09/08/2032
4,640,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.350%
14/10/2025
995,820 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.500%
10/05/2026
2,001,598 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 5.300%
12/05/2019
3,000,000 VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS 1.850%
27/03/2021
1,000,000 ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA AS 2.875%
14/10/2018 EMTN

EUR

3,890,750.00

3.03

EUR

2,013,660.00

1.57

EUR

1,010,460.00

0.79

EUR

8,796,838.00

6.84

EUR

4,358,223.63

3.39

EUR

2,637,150.00

2.05

EUR

1,052,760.00

0.82

EUR

3,058,710.00

2.38

EUR

10,224,450.00

7.95

EUR

11,925,700.00

9.28

EUR

17,641,723.68

13.72

EUR

4,031,130.00

3.14

EUR

1,945,962.00

1.51

EUR

2,778,380.00

2.16

EUR

6,086,148.80

4.73

EUR

1,311,853.44

1.02

EUR

2,098,835.84

1.63

EUR

3,130,920.00

2.44

EUR

1,008,380.00

0.78

89,002,035.39

69.23

EUR

3,115,020.00

2.42

EUR

2,093,380.00

1.63

5,208,400.00

4.05

EUR

3,768,725.00

2.93

EUR

1,138,827.20

0.89

4,907,552.20

3.82

959,711.20

0.75

Taliansko
1,000,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.500%
01/05/2019
1,000,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.500%
01/12/2018

Bulharsko
1,750,000 BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
2.625% 26/03/2027 EMTN

1,000,000 INTERNATIONAL INVESTMENTS BANK 1.593%
25/09/2020

EUR

EUR

1,066,340.00

0.83

1,066,340.00

0.83

EUR

1,011,610.00

0.79

1,011,610.00

0.79

984,897.90

0.77

984,897.90

0.77

117,190,385.09

91.17

EUR

1,000,440.00

0.78

EUR

1,999,960.00

1.55

3,000,400.00

2.33

3,000,400.00

2.33

EUR

Nástroje peňažného trhu
1,000,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP
30/11/2018
2,000,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP
31/12/2018

Podniky kolektívneho investovania
otvorené podielové fondy
Luxembursko
256 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - Z CAP
EUR

EUR

1,445,199.36

1.12

1.12

2,538,150.00

1.97

1,445,199.36

3,497,861.20

2.72

1,445,199.36

1.12

2,670,288.00

2.08

121,635,984.45

94.62

2,670,288.00

2.08

1,506,525.00

1.17

Celkové portfólio cenných papierov

Maďarsko
1,500,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
1.750% 10/10/2027

EUR

Taliansko

Česká republika
2,400,000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028 EMTN

1.50

1.50

Spojené štáty americké
930,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.125%
30/09/2024 EMTN

Poľsko
952,000 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI EUR
SA 0.750% 25/07/2021 EMTN
2,500,000 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT
EUR
INTERNATIONAL BOND 1.375% 22/10/2027 EMTN

1,922,585.00

1,922,585.00

Nadnárodné a medzinárodné spoločnosti

Francúzsko
2,500,000 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
4.000% 25/10/2038
1,120,000 MFINANCE FRANCE SA 2.375% 01/04/2019 EMTN

EUR

Holandsko
1,000,000 SPP INFRASTRUCTURE FINANCING BV 2.625%
12/02/2025

Írsko
3,000,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 1.000%
15/05/2026
2,000,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 1.700%
15/05/2037

%
ČOI

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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NN (L) International Slovak Bond
(Vyjadrené v EUR)

Finančné deriváty k 30/06/2018
Obdržať (%)

Zaplatiť (%)

Dátum
splatnosti

Floating

0.574

19/06/2025

Floating

1.376

11/06/2033

Floating

1.326

08/06/2033

Teoretická
hodnota

Hodnota swapu
v EUR

EUR

3,500,000.00

(11,364.08)

EUR

1,000,000.00

(21,723.80)

EUR

3,000,000.00

Mena

Úrokové swapy

(44,093.67)

(77,181.55)

Finančné deriváty spolu

(77,181.55)

Súhrn čistých aktív 30/06/2018
%
ČOI

Celkové portfólio cenných papierov

121,635,984.45

94.62

(77,181.55)

(0.06)

Hotovosť v banke

4,549,394.79

3.54

Ostatné aktíva a pasíva

2,447,548.33

1.90

128,555,746.02

100.00

Finančné deriváty spolu

Celkové čisté aktíva

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto účtovných výkazov.
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Poznámky k účtovnej závierke
1-

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NN (L) INTERNATIONAL (ďalej len „Fond“ alebo „Spoločnosť“ alebo „SICAV“) je investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom (Société
d’Investissement à Capital Variable, SICAV), ktorá bola založená 18. mája 1994 na dobu neurčitú ako akciová spoločnosť, ktorá sa riadi časťou I
luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, v znení neskorších predpisov.
Zakladateľská listina a stanovy Spoločnosti boli zverejnené v luxemburskom úradnom vestníku „Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations“ Luxemburského veľkovojvodstva a zaregistrované v Registri luxemburského okresného súdu, kde je možné si ich po zaplatení
poplatku registru prezrieť a urobiť z nich kópie.
Fond je zapísaný v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 47 586.
V súčasnej dobe Fond ponúka investorom nasledujúce triedy akcií:
Názov triedy akcií
Capitalisation I
Capitalisation P
Capitalisation X

Capitalisation X Hedged*

Distribution P
Distribution X

Popis
Kapitalizačné akcie určené inštitucionálnym investorom s minimálnym počiatočným úpisom
250,000 EUR a emitované iba v registrovanej forme.
Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom.
Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy „P“ vyšším
správcovským poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú
štruktúru s vyššími poplatkami.
Kapitalizačné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od akcií triedy „P“ vyšším
správcovským poplatkom, sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú
štruktúru s vyššími poplatkami a sú denominované v inej mene, ako je referenčná mena podfondu.
Tieto akcie sú kryté proti devízovému riziku referenčnej meny podfondu prostredníctvom
hedžových techník.
Distribučné akcie určené individuálnym investorom.
Distribučné akcie určené individuálnym investorom, ktoré sa líšia od triedy „P“ vyšším správcovským
poplatkom a sú distribuované v niektorých krajinách, kde trhové podmienky vyžadujú štruktúru s
vyššími poplatkami.

*Zámerom hedgingu je zaistiť úplne alebo čiastočne hodnotu čistých aktív v referenčnej mene podfondu alebo zaistiť menovú expozíciu určitých
(ale nie nevyhnutne všetkých) aktív príslušného podfondu buď do referenčnej meny menovo zaistenej triedy akcií, alebo do alternatívnej meny.
Obvyklým zámerom je uskutočniť také zaistenie s využitím rôznych finančných derivátov, vrátane (okrem iného) vstupu do mimoburzových (OTC)
menových forwardových kontraktov a dohôd o devízových swapoch. Zisky a straty spojené s týmito zaisťovacími transakciami budú alokované do
príslušnej menovo zaistenej triedy alebo tried akcií.
K technikám využívaným na zaistenie triedy akcií môžu patriť:
i. zaisťovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi menou, v ktorej je denominovaná trieda akcií a referenčnou menou
príslušného podfondu („zaistenie základnej meny“);
ii. zaisťovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantného podfondu
a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“);
iii. zaisťovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu medzi expozíciou voči mene, ktorá vyplýva z držby relevantnej referenčnej
hodnoty a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zaistenie referenčnej hodnoty na úrovni triedy akcií“);
iv. zaisťovacie transakcie pre zníženie vplyvu fluktuácie menového kurzu, ktorá vyplýva na korelácii medzi menami, ktorá vyplýva z držby
príslušného podfondu a meny, v ktorej je denominovaná trieda akcií („zástupné zaistenie portfólia na úrovni triedy akcií“).
K 30. júnu 2018 sa použilo len „zaistenie základnej meny“.
Upozorňujeme investorov, že nie každý podfond Spoločnosti ponúka všetky triedy akcií.
Investičné stratégie
Informujeme akcionárov, že podrobný popis investičných stratégií jednotlivých podfondov nájdu v prospekte, ktorý sa dá získať u depozitnej banky,
v sídle spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavných kontaktných miestach zaisťujúcich zákaznícky servis uvedených v tejto správe.
Prospekt bude tiež bezplatne zaslaný každému, kto o to požiada.
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Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Nasledovné podfondy sú investované do iných podfondov Fondu. K 30. júnu 2018 boli tieto investície nasledovné:
Investujúci podfond

Investovaný podfond

NN (L) International ING Conservator
NN (L) International ING Dinamic
NN (L) International ING Dinamic
NN (L) International ING Moderat
NN (L) International ING Moderat

NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Romanian Equity
NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Romanian Equity

Trhová hodnota investície
k 30. júnu 2018
1,407,868.13 EUR
2,647,226.95 EUR
3,132,409.30 EUR
3,750,691.16 EUR
2,916,140.51 EUR

Konsolidované výkazy boli vypočítané na základe zoskupenia výkazov jednotlivých fondov bez eliminácie prípadných krížových investícií.
K 30. Júnu 2018 predstavujú krížové investície fondu čiastku vo výške 13,854,336.05 EUR.
2-

PREHĽAD HLAVNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

Finančné výkazy sú pripravované a zostavované v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými princípmi a nariadeniami platnými v Luxembursku.
Prevod mien
Finančné výkazy sú zostavované v účtovných menách jednotlivých podfondov. Aktíva a pasíva vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena daného
podfondu, sú prevedené do tejto meny použitím výmenných kurzov, ktoré sú platné k dátumu uzávierky.
Príjmy a výdavky vyjadrené v inej mene, ako je účtovná mena príslušného podfondu sa prepočítajú na menu príslušného podfondu podľa kurzov
platných v deň transakcie.
Položky v konsolidovanom výkaze zodpovedajú súčtu príslušných položiek vo finančných výkazoch jednotlivých podfondov, ktoré boli v prípade
potreby prevedené na EUR, ktoré je konsolidačnou menou Spoločnosti, za použitia výmenných kurzov, ktoré sú platné k dátumu uzávierky.
K 30. júnu 2018 boli použité nasledujúce výmenné kurzy:
1 EUR =

1.5802
1.5359
0.8843
129.3237
4.6637
1.1676

AUD
CAD
GBP
JPY
RON
USD

1 HUF =

0.0030
0.0133
0.0142
0.0035

EUR
PLN
RON
USD

1 CZK =

0.0384
0.0340
12.6514
0.1680
0.1793
0.0449

EUR
GBP
HUF
PLN
RON
USD
USD
USD

1 RON =

5.5782
0.2144
0.1896
70.5723
0.9373
0.2504

CZK
EUR
GBP
HUF
PLN
USD

Oceňovanie cenných papierov
Hodnota všetkých aktív je stanovovaná na zodpovednosť Správnej rady Spoločnosti.
Prevoditeľné cenné papiere zaradené na zoznam oficiálne kótovaných cenných papierov alebo na zoznam iného regulovaného trhu sa oceňujú na
základe posledných známych cien. Ak sa s týmito prevoditeľnými cennými papiermi obchoduje na viacerých trhoch, oceňovanie sa vykoná na
základe poslednej známej ceny na hlavnom trhu, na ktorom sú tieto prevoditeľné cenné papiere kótované. V prípade dlhopisov je posledným
známym kurzom cena ponuky.
Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú kótované alebo obchodované na burze cenných papierov alebo akomkoľvek inom regulovanom trhu a
prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú kótované a obchodované na takomto trhu, avšak ktorých posledná známa cena nie je reprezentatívna, sa
oceňujú s obozretnosťou a v dobrej viere, na základe ich pravdepodobnej realizačnej hodnoty, tak ako to stanovila správna rada SICAV alebo ako sa
to stanovilo na jej pokyn.
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Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Nástroje peňažného trhu a iné krátkodobé cenné papiere sú oceňované metódou lineárnych odpisov za predpokladu, že tieto nástroje alebo cenné
papiere mali pôvodnú alebo zostatkovú splatnosť v čase, keď ich Spoločnosť nakúpila, kratšiu ako 12 mesiacov, a ak sa ukáže, že posledný známy
kurz daného cenného papiera na hlavnom trhu nemožno považovať za reprezentatívny.
Investície do investičných fondov, či už kótovaných alebo nekótovaných, sa oceňujú na základe ich poslednej dostupnej čistej hodnoty aktív na
akciu/podielový list.
Dlhopisy sú oceňované v čistej hodnote (bez alikvótnych úrokových výnosov) s výnimkou dlhopisov, ktoré sú označené v portfóliu cenných papírov
jednotlivých podfondov. Tieto dlhopisy ocenené v hrubej cene sú v portfóliu označené hviezdičkou.
Oceňovanie finančných derivátov
Hodnota všetkých aktív je stanovovaná na zodpovednosť Správnej rady Spoločnosti.
Nástroje finančných derivátov kótované na regulovanom trhu sú oceňované poslednou dostupnou platnou cenou, ktorá bola uverejnená v deň
uzávierky.
Nástroje finančných derivátov, ktoré nie sú kótované na regulovanom trhu, sú oceňované prostredníctvom poistno-matematických metód
uznávaných na trhu.
Menové forwardy sú oceňované na základe výmenných kurzov platných k príslušnému dňu ocenenia.
Swapy sa oceňujú na základe ich trhovej hodnoty, ktorá závisí na rôznych parametroch (úroveň a volatilita indexu, trhová úroková miera,
zostávajúca doba trvania swapu).
Swapy sú oceňované v čistej hodnote (bez úrokových výnosov) s výnimkou swapov, ktoré sú uvedené vo výkaze finančných derivátov príslušných
podfondov.
Kladné reálne hodnoty finančných derivátov sú vykázané ako aktíva a záporné reálne hodnoty ako pasíva vo výkaze čistých aktív pod položkou
„Finančné deriváty spolu“.
Úroky zo swapov, ktoré majú byť prijaté, sú zahrnuté pod položkou „Ostatné aktíva“.
Úroky zo swapov, ktoré majú byť vyplatené, sú zahrnuté pod položkou „Bežné pasíva“.
Príjmy
Dividendy sa účtujú k dátumu odtrhnutia kupónu (ex-date) po odpočítaní zrážkovej dane.
Úroky sú pripisované denne.
Diskonty a amortizované prémie sú zúčtovávané formou opravných položiek k úrokom z dlhopisov a ostatných dlžobných nástrojov.
3-

HOTOVOSŤ V BANKE

Hotovosť v banke je rozložená nasledovne:
Podfond
Protistrana
PPF BANKA A.S.

NN (L) International Czech Bond
Mena

Splatnosť

Úroková sadzba

CZK

01/10/2018

0.270%

Spolu
Protistrana
Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
Spolu

Termínovaný vklad
285,000,000.00

% ČOI
5.17%

285,000,000.00
Mena

Bežný účet

CZK

Celková hotovosť v banke
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5.17%
% ČOI

15,334.781,32
15,334,781.32

0.28%
0.28%

300,334,781.32

5.45%
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Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Podfond

NN (L) International Czech Money Market

Protistrana
PPF BANKA A.S.
KOMERCNI BANKA A.S.

Mena

Splatnosť

Úroková sadzba

CZK
CZK

03/08/2018
18/07/2018

0.635%
0.635%

Spolu

% ČOI
4.93%
1.58%

33,000,000.00

Protistrana
Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
Spolu

Mena

Bežný účet

CZK

Celková hotovosť v banke
4-

Termínovaný vklad
25,000,000.00
8,000,000.00

6.51%
% ČOI

1,792,799.98
1,792,799.98

0.35%
0.35%

34,792,799.98

6.86%

SWINGING SINGLE PRICING

V podfonde môže prísť k „zriedeniu“ čistej hodnoty aktív na akciu, lebo cena, za ktorú investori upisujú alebo odkupujú akcie podfondu nezahŕňa
obchodné a iné náklady, ktoré vznikli pri transakciách s cennými papiermi, ktoré správca portfólia realizuje v rámci vyrovnania peňažných prítokov
alebo odtokov súvisiacich s týmito úpismi alebo odkupmi.
K potlačeniu tohto dopadu je možné použiť metódu „kolísavého stanovenia cien“ (swing pricing) a zvýšiť tak ochranu záujmov akcionárov
podfondu. Pokiaľ celkový objem čistých transakcií s akciami podfondu prevýši v ktorýkoľvek deň ocenenia limit, ktorý pre každý podfond
pravidelne stanovuje a reviduje správcovská spoločnosť pod dohľadom správnej rady, môže byť čistá hodnota aktív na akciu upravená smerom
hore alebo dolu za účelom kompenzácie očakávaných nákladov na transakcie súvisiace s týmito čistými prítokmi alebo odtokmi kapitálu.
Čisté kapitálové prítoky a odtoky stanoví správcovská spoločnosť na základe najnovších informácií, ktoré sú dostupné v dobe výpočtu čistej
hodnoty aktív na akciu.
Metóda kolísavého stanovenia cien sa môže použiť u všetkých podfondov s výnimkou podfondu NN (L) International Czech Money Market. Rozsah
úpravy cien stanoví správcovská spoločnosť tak, aby odrážala obchodné a iné náklady. Rozsah úpravy sa môže u jednotlivých podfondov líšiť.
K 30. júnu 2018 sa kolísavé stanovenie cien nepoužilo pri žiadnom podfonde.
5-

OSTATNÉ AKTÍVA A BEŽNÉ PASÍVA

Účet ostatných aktív obsahuje najmä nabehnuté úroky, pohľadávky z predaje akcií a iných nástrojov, pohľadávky z upisovania, výnosové úroky zo
swapov a ostatné pohľadávky.
Účet bežných pasív obsahuje najmä nabehnuté poplatky a záväzky z nákupu akcií a iných nástrojov, záväzky z odkupov, ostatné závazky a
nákladové úroky zo swapov.
6-

SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK

V súlade s podmienkami „Zmluvy o kolektívnom portfólio manažmentu“ uzatvorenej medzi spoločnosťami NN Investment Partners Luxembourg
S.A. a SICAV podfondy vyplácajú spoločnosti NN Investment Partners Luxembourg S.A. ročný poplatok za správu vypočítaný na základe priemernej
čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Tento poplatok je vyplácaný za každý mesiac spätne.
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K 30. júnu 2018 boli maximálne skutočné sadzby správcovského poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:
Sadzby správcovského poplatku (p.a.)
Podfondy

Trieda I

Trieda P

Trieda X

NN (L) International Czech Bond

(v %)
0.60

(v %)
1.00

(v %)
1.20

NN (L) International Czech Equity

0.90

2.00

-

NN (L) International Czech Money Market

0.01

0.01

-

NN (L) International Hungarian Bond

0.40

-

-

Sadzby správcovského poplatku (p.a.)
Podfondy

Trieda I

Trieda P

Trieda X

(v %)
0.30

(v %)
-

(v %)
-

NN (L) International ING Conservator

-

-

1.50

NN (L) International ING Dinamic

-

-

2.50

NN (L) International ING Moderat

-

-

2.15

NN (L) International Romanian Bond

0.50

-

1.20

NN (L) International Romanian Equity

1.00

2.00

2.50

NN (L) International Slovak Bond

0.60

0.90

-

NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond

Ak podfondy investujú do podielových listov/akcií v iných PKICP alebo PKI spravovaných priamo alebo nepriamo správcovskou spoločnosťou alebo
inou spoločnosťou, s ktorou je správcovská spoločnosť spojená spoločným vedením alebo kontrolou alebo podstatnou priamou alebo nepriamou
držbou, správcovský poplatok uhradený týmito PKICP alebo PKI sa odpočíta od správcovského poplatku, ktorý je hradený správcovskej spoločnosti.
V prípade, že správcovský poplatok, ktorý zaplatili tieto investičné fondy presiahne výšku správcovského poplatku, ktorý má zaplatiť príslušný
podfond SICAV, bude rozdiel („nadmerný správcovský poplatok“) zaúčtovaný na účet „Ostatné príjmy“ vo výkaze operácií a zmien čistých aktív.
NN Investment Partners Luxembourg S.A. zverila správu rôznych podfondov na svoje vlastné náklady správcom portfólia uvedeným nižšie:
Podfondy
NN (L) International Czech Bond
NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Czech Money Market
NN (L) International Hungarian Bond
NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond
NN (L) International ING Conservator
NN (L) International ING Dinamic
NN (L) International ING Moderat
NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Romanian Equity
NN (L) International Slovak Bond
7-

Správcovia portfólia
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners C.R., a.s.

PEVNÝ SERVISNÝ POPLATOK

U jednotlivých tried akcií všetkých podfondov je účtovaný pevný servisný poplatok. Pevný servisný poplatok je splatný správcovskej spoločnosti,
ktorá príslušnú čiastku použije k pokrytiu administratívnych nákladov, poplatkov za úschovu cenných papierov, poplatkov zástupcu pre prevody,
belgickej dane z upisovania a ostatných priebežných prevádzkových a správnych nákladov účtovaných Spoločnosti.
Pevný servisný poplatok je pevný v tom zmysle, že správcovská spoločnosť nesie všetky náklady nad rámec tohto poplatku vyplácaného za
jednotlivé triedy akcií každého podfondu.
Správcovská spoločnosť je naopak oprávnená ponechať si čiastku servisného poplatku účtovaného triede akcií, ktorá presiahne skutočné náklady,
ktoré vznikli príslušnej triede akcií.
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Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Tento poplatok vypočítaný na základe priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivých tried akcií je vyplácaný za každý mesiac spätne.
K 30. júnu 2018 boli skutočné sadzby pevného servisného poplatku pre aktívne triedy akcií nasledovné:
Sadzby pevného servisného poplatku (p.a.)
Podfondy

Trieda I
(v %)

Trieda P
(v %)

Trieda X
(v %)

NN (L) International Czech Bond

0.15

0.25

0.25

NN (L) International Czech Equity

0.25

0.35

-

NN (L) International Czech Money Market

0.15

0.25

-

NN (L) International Hungarian Bond

0.15

-

-

NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond

0.10

-

-

NN (L) International ING Conservator

-

-

0.12

NN (L) International ING Dinamic

-

-

0.12

NN (L) International ING Moderat

-

-

0.12

NN (L) International Romanian Bond

0.15

-

0.25

NN (L) International Romanian Equity

0.25

0.35

0.35

NN (L) International Slovak Bond

0.15

0.25

-

8-

POPLATKY ZA DODATOČNÉ FUNKCIONALITY TRIEDY AKCIÍ

Správcovská spoločnosť môže mať nárok na jednotný poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií v maximálnej výške 0.04%, ktorý je splatný z
aktív príslušnej triedy akcií a na základe skutočných nákladov. Poplatok za dodatočné funkcionality triedy akcií nabieha pri každom výpočte Čistej
hodnoty aktív a je stanovený ako maximum v tom zmysle, že správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o znížení poplatku za dodatočné
funkcionality, ktorý je účtovaný príslušnej triede akcií v prípade, že to úspory z rozsahu dovolia.
Poplatok za dodatočné funkcionality sa bude vzťahovať na všetky menovo zaistené triedy akcií, triedy akcií zaistené dobou trvania a triedy akcií s
dodatočne vypisovanou opciou. V prípade tried akcií Z a Zz môžu byť tieto poplatky uvedené v osobitnej dohode alebo v dohode o službách správy
fondu a budú vyrúbené a vyberané správcovskou spoločnosťou priamo od akcionára.
K 30. júnu 2018 predstavoval poplatok za dodatočné funkcionality 0.021%.
9-

NÁKLADY NA TRANSAKCIE

Jednotlivé podfondy SICAV vynaložili náklady na transakcie, ktoré zahŕňajú maklérske poplatky za nákup alebo predaj cenných papierov, nástrojov
peňažného trhu a finančných derivátov (alebo iných spôsobilých aktív, s ktorými podfondy obchodujú) a prípadne provízie z úpisov alebo odkupov
akcií či podielových listov subjektov PKIPCP resp. PKI.
V prípade krížových investícií alebo investícií do akcií resp. podielových listov iných PKIPCP resp. iných SKI, ktoré sú spravované priamo alebo na
základe poverenia správcovskou spoločnosťou (ďalej len „fondy NNIP Luxembursko“), nie je možné uplatniť žiadne transakčné náklady.
Transakčné náklady sú zahrnuté v kúpnej/predajnej cene cenných papierov.
Náklady na transakcie vynaložené jednotlivými podfondami za finančný rok uzavretý k 30. júnu 2018 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Podfondy
NN (L) International Czech Bond
NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Czech Money Market
NN (L) International Hungarian Bond
NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond
NN (L) International ING Conservator
NN (L) International ING Dinamic
NN (L) International ING Moderat

Mena
CZK
CZK
CZK
HUF
HUF
EUR
EUR
EUR

NN (L) International Romanian Bond

RON
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Podfondy
NN (L) International Romanian Equity
NN (L) International Slovak Bond
10-

Mena
RON
EUR

Náklady na transakcie
710,480.21
-

DAŇ Z UPISOVANIA

Spoločnosť podlieha v Luxembursku dani z upisovania („taxe d’abonnement“) vo výške 0.01% ročne z čistej hodnoty aktív alokovaných do akcií
určených pre inštitucionálnych investorov a dani z upisovania vo výške 0.05% ročne z čistej hodnoty aktív alokovaných do všetkých ostatných akcií.
Táto daň je splatná štvrťročne a vypočítava sa z čistej hodnoty aktív na konci príslušného kalendárneho štvrťroka.
Za aktíva držané v iných spoločnostiach alebo fondoch PKI, ktoré podliehajú tejto dani v rámci Luxemburska, neplatí Spoločnosť žiadnu daň z
upisovania.
11-

OSTATNÉ PRÍJMY

Tento účet zahŕňa predovšetkým príjmy z pôžičiek cenných papierov.
12-

PÔŽIČKY CENNÝCH PAPIEROV

Na základe zmluvnej dohody uzavretej 26. júna 2012 v znení neskorších zmien a doplnení vymenovala SICAV spoločnosť Goldman Sachs
International Bank za svojho zástupcu pre pôžičky cenných papierov.
Od 1. januára 2015 sú všetky príjmy z programu pôžičiek cenných papierov pripisované zúčastneným podfondom. Štruktúra poplatkov za pôžičky
cenných papierov je založená na generovaných výnosoch a príjmoch ponúknutých protistranami, ktoré si požičiavajú cenné papiere.
NN Investment Partners Luxembourg S.A. a/nebo externí zástupcovia pre pôžičky cenných papierov neúčtujú v tomto ohľade žiadny správcovský
poplatok.
K 30. júnu 2018 sa transakcií pôžičiek cenných papierov zúčastnili nižšie uvedené podfondy SICAV. Hodnota požičaných cenných papierov a trhová
hodnota obdržaného kolaterálu pre jednotlivé podfondy je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

NN (L) International Czech Equity

CZK

Trhová hodnota
požičaných cenných
papierov
34,165,294.70

NN (L) International Romanian Equity

RON

601,941.83

Podfondy

Mena

Trhová hodnota
obdržaného kolaterálu*

Príjmy z pôžičiek
cenných papierov

37,511,355.41

1,567,118.42

660,089.67

68,683.23

* Ako kolaterál sa používajú vysoko kvalitné vládne dlhopisy.
K 30. júnu 2018 boli autorizovaní nasledovní vypožičiavatelia: ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander SA, Barclays Capital Securities Ltd, BNP
Paribas Arbitrage S.N.C., BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd. (Ireland), BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Inc., Citigroup Global
Markets Ltd, Commerzbank AG, Credit Suisse AG (Dublin Branch), Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs
International, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, Nomura
International Plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB., Societe Generale S.A. a UBS AG.
13-

ZMENY V ZLOŽENÍ PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIEROV

Informácie o týchto zmenách sú akcionárom dostupné v depozitnej banke a v sídle Spoločnosti, ako aj v miestnych pobočkách a v hlavnom
kontaktnom mieste zaisťujúcom zákaznícky servis uvedenom v tejto správe. Tiež budú bezplatne zaslané každému, kto o to požiada.
14-

KOLATERÁL ZA FINANČNÉ DERIVÁTY OBCHODOVANÉ NA OTC TRHOCH

K 30. júnu 2018 nebol prijatý/poskytnutý žiadny hotovostný kolaterál.
15-

NARIADENIE O TRANSAKCIÁCH FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM CENNÝCH PAPIEROV

Nariadenie o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transaction Regulation - ďalej len „SFTR“) zavádza
požiadavky na oznamovanie v súvislosti s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov (Securities Financing Transactions - ďalej
len „SFT“) a swapmi na celkový výnos v rámci zvýšenia transparentnosti SFT a opätovného použitia finančných nástrojov

62

Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018

NN (L) INTERNATIONAL

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Článok 3 ods. 11 SFTR definuje transakciu financovania prostredníctvom cenných papierov ako:
- - repo transakciu;
- - požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít;
- - transakciu typu „buy-sell back“ alebo transakciu typu „sell-buy back“;
- - transakciu požičiavania s dozabezpečením.
K 30. júnu 2018 Fond držal pôžičky cenných papierov, ktoré spadajú do pôsobnosti SFTR.
Všeobecné údaje
Hodnota aktív použitých v jednotlivých druhoch SFT k 30. júnu 2018:

Podfond

NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Romanian Equity

Druh aktív
Pôžičky cenných
papierov
Pôžičky cenných
papierov

Mena

Trhová hodnota

Podiel na
celkových
spravovaných
aktívach

CZK

34,165,294.70

0.40%

0.41%

RON

601,941.83

0.08%

0.09%

Podiel na celkových
aktívach, ktoré
možno požičať

Údaje o opätovnom použití kolaterálu
Za rok uzavretý k 30. júnu 2018 sa opätovne nepoužil žiadny kolaterál.
Údaje o koncentrácii
Najväčší emitenti kolaterálu prijatého v rámci všetkých SFT k 30. júnu 2018:
Podfond
NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Romanian Equity

Emitent kolaterálu

Mena

Vláda Spojených štátov amerických
Vláda Francúzskej republiky
Vláda Spojeného kráľovstva
Vláda Belgického kráľovstva

CZK
CZK
CZK
RON

Trhová hodnota obdržaného
kolaterálu
16,687,417.49
11,128,785.10
9,695,152.82
660,089.67

Najvýznamnejšie protistrany každého druhu SFT k 30. júnu 2018:

Podfond

Druh cenného
papiera

NN (L) International Czech Equity

Pôžičky cenných
papierov

Barclays Capital Securities Ltd.
Morgan Stanley International
Goldman Sachs International LTD

CZK
CZK
CZK

Trhová hodnota
obdržaného
kolaterálu
16,687,417.49
11,128,785.10
9,695,152.82

NN (L) International Romanian Equity

Pôžičky cenných
papierov

Morgan Stanley International

RON

660,089.67

Protistrana

Mena

Úschova prijatého kolaterálu
Všetok prijatý kolaterál je k 30. júnu 2018 držaný jediným depozitárom, ktorým je spoločnosť Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
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Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Agregované údaje o transakciách
Agregované údaje o transakciách kolaterálu (vrátane hotovosti) prijatého v rámci všetkých SFT k 30. júnu 2018:

Druh kolateralizovaného
cenného papiera

Druh
kolaterálu

Mena

Trhová
hodnota
obdržaného
kolaterálu

Kvalita

Doba
splatnosti
kolaterálu

Mena
kolaterálu

Krajina, v
ktorej sú
protistrany
usadené (nie
krajina
kolaterálu)

Mechanism
y
vyrovnania
a zúčtovania

NN (L) International Chech Equity
Pôžičky cenných papierov
Barclays Capital Securities Ltd
Morgan Stanley International
Goldman Sachs International
LTD

Vládne
dlhopisy
Vládne
dlhopisy
Vládne
dlhopisy

Viac než jeden
rok
Viac než jeden
CZK
11,128,785.10 AA
rok
Viac než jeden
CZK
9,695,152.82 AA
rok
NN (L) International Romanian Equity
CZK

16,687,417.49

AAA

USD
EUR
GBP

Spojené
kráľovstvo
Spojené
kráľovstvo
Spojené
kráľovstvo

Trojstranné

Spojené
kráľovstvo

Trojstranné

Trojstranné

Trojstranné

Pôžičky cenných papierov
Morgan Stanley International

Vládne
dlhopisy

RON

660,089.67

AA-

Jeden týždeň až
jeden mesiac

EUR

Splatnosť SFT a požičaných cenných papierov ku dňu 30. júna 2018:

Druh cenného papiera

Splatnosť

Mena

Pôžičky cenných papierov

Viac než jeden rok
Jeden týždeň až jeden mesiac

EUR
EUR

Trhová hodnota
obdržaného
kolaterálu*
1,440,888.61
141,523.23

Ku dňu 30. júna 2018 majú všetky transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov otvorenú splatnosť.
Úschova poskytnutého kolaterálu
Kolaterál je poskytovaný formou prevedenia vlastníctva a fond môže tento kolaterál kedykoľvek získať späť. Zmluvná strana má len povinnosť
vrátiť Spoločnosti rovnakú sumu, pričom Spoločnosť nemôže požadovať vrátenie tejto sumy „kedykoľvek“, ak existuje expozícia voči podkladovej
transakcii.
Za rok uzavretý k 30. júnu 2018 sa neposkytol žiadny kolaterál.
Výnosy/Náklady
Výnosy a náklady za každý druh SFT za rok uzavretý k 30. júnu 2018:
Výnosy

Mena

Hodnota

Podiel na celkových výnosoch

NN (L) International Czech Equity
Pôžička cenných papierov
Fondu:
Správcovi:
Tretím stranám:

CZK
CZK
CZK

1,855,036.46
129,852.60
148,402.86

86.95%
6.09%
6.96%

NN (L) International Romanian Equity
Pôžička cenných papierov
Fondu:
Správcovi:
Tretím stranám:

RON
RON
RON

71,777.10
5,024.39
5,742.16

64

86.95%
6.09%
6.96%

Výročná správa a auditovaná účtovná závierka
za rok uzavretý k 30. júnu 2018

NN (L) INTERNATIONAL

Poznámky k účtovnej závierke (pokračovanie)
Náklady

Mena

Hodnota

% z celkových nákladov

NN (L) International Czech Equity
Pôžička cenných papierov
Fondu:

CZK

148,412.03

100.00%

NN (L) International Romanian Equity
Pôžička cenných papierov
Fondu:
16-

RON

5,772.86

100.00%

INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV

Na základe belgického zákona o financiách z 22. decembra 2003, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, sa na všetky financie pochádzajúce z
Belgicka, nachádzajúce sa v Spoločnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka, vzťahuje ročná daň 0.06%. Táto daňová sadzba sa zvýšila na 0.07% v
roku 2005, na 0.08% v roku 2007, na 0.0965% v roku 2013 a v roku 2014 sa znížila na 0.0925%.
Spoločnosť vzniesla sťažnosť pred Európskou komisiou proti belgickému štátu ohľadom tejto dane, ktorá je podľa nej v rozpore so zákonmi
Spoločenstva. Európska komisia túto sťažnosť zamietla. Na základe ďalšej sťažnosti, ktorú Spoločnosť predložila belgickým súdom, vydal Súd prvého
stupňa v Bruseli kladné rozhodnutie odsudzujúce belgický štát na vrátenie neoprávnene vybraných súm. Belgický štát sa však proti tomuto
rozhodnutiu odvolal. Na začatie konania pred Súdnym dvorom v Bruseli sa stále čaká. Rozhodnutie Súdneho dvora v oboch testovacích prípadoch sa
očakáva v septembri 2018.
17-

UKAZOVATEĽ OBRATOVOSTI PORTFÓLIA

Obratovosť portfólia je ukazovateľ relevancie dodatočných nákladov, ktoré vynaložil fond pri nákupe a predaji investícií v závislosti od jeho
investičnej stratégii.
Ukazovateľ obratovosti portflia sa vypočítava metódou, ktorá je opísaná v obežníku CSSF č. 2003/122:
Obratovosť = [(Úhrn 1 - Úhrn 2)/M]*100
Úhrn 1 = Úhrn transakcií s cennými papiermi za obdobie = X + Y
X = nákup
Y = predaj
Úhrn 2 = Úhrn kapitálových transakcií za obdobie = S + R
S = úpisy
R = spätné odkupy
M = Priemerný čistý majetok
Pomer obratovosti portfólia je vyjadrený v percentách. Do výpočtu ukazovateľa obratovosti portfólia nie sú zahrnuté transakcie v podfonde NN (L)
Liquid súvisiace s riadením hotovostných prostriedkov.
18-

UDALOSTI PO ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Dňa 17. augusta bol založený podfond NN (L) International Tri-Income (1. výpočet ČOI 20. augusta 2018).
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Iné informácie pre akcionárov (neauditované)
Etický kódex ALFI
Na zasadnutí správnej rady dňa 7. marca 2017 bolo potvrdené, že spoločnosť sa aj naďalej bude riadiť Etickým kódexom Luxemburskej asociácie
investičných fondov ALFI.
Politika odmeňovania
A) Všeobecné informácie
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners Luxembourg S.A. zaviedla systém odmeňovania, ktorý je navrhnutý tak, aby nemotivoval
pracovníkov k podstupovaniu nadmerných rizík. Je integrovaný do jej systému riadenia výkonnosti a špecifických rizík zodpovedajúcich činnosti
príslušných obchodných jednotiek. Správcovská spoločnosť zaviedla systém záruk, ktorý bráni pracovníkom podstupovať neprimerané riziká,
ktoré nezodpovedajú profilu jej činnosti.
Štruktúra riadenia systému odmeňovania má za cieľ zabrániť vnútorným aj vonkajším stretom záujmov. Systém odmeňovania vypracováva
vedenie spoločnosti a schvaľuje ho správna rada. Systém sa riadi určeným postupom, ktorý stanovuje zásady, spôsob schvaľovania, komunikáciu,
vykonávanie, revízie a aktualizácie systému a ktorý sa týka správnej rady, vedenia, ľudských zdrojov, interného auditu a ďalších kontrolných
funkcií.
Výkonnosť je hodnotená na úrovni skupiny a vedenia spoločnosti. Hodnotenie jednotlivých pracovníkov je založené na posudzovaní finančných
aj nefinančných cieľov spojených s konkrétnou pracovnou náplňou a úlohami. Princíp ohodnotenia individuálnej výkonnosti je založený na
posúdení dosiahnutých cieľov, ako aj na zhodnotení tvorby dlhodobých hodnôt zo strany pracovníka. Výkonnosť okrem toho odráža posúdenie
obchodných a interpersonálnych schopností a je spojená s dosiahnutím výsledkov každého jednotlivca. Kritériá na stanovenie pevnej odmeny sú
náročnosť práce, úroveň zodpovednosti, výkonnosť a miestne podmienky trhu.
V súlade s článkom 33 zákona z 10. mája 2016, ktorým sa mení a dopĺňa článok 151 zákona zo 17. decembra 2010, sú informácie o odmeňovaní
zverejnené na internetových stránkach nnip.com - krajina Luxembursko v rubrike „Our policies“.
B) Kvantitatívne informácie
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené súhrnné informácie o odmenách všetkých pracovníkov, ktorí boli ku dňu 31. decembra 2017, t.j. ku dňu
finančnej uzávierky správcovskej spoločnosti zamestnaní a vykonávali činnosť pre NN Investment Partners Luxembourg v roku 2017, vrátane
všetkých určených pracovníkov vyberaných na základe smernice UCITS.
Súhrnné fixné a variabilné odmeny za výkonnostný rok 2017
Fixné a variabilné odmeny, ktoré boli poskytnuté za výkonnostný rok 2017

Hrubé sumy v 1 000 EUR
Počet zamestnancov
Fixné odmeny
Variabilné odmeny (1)
Súhrn fixných a variabilných odmien

NN Investment Partners
Luxembourg S.A. (Určení
zamestnanci)
7
953.37
360
1,313.37

(1)

NN Investment Partners
Luxembourg S.A.
(Všetci zamestnanci - okrem
určených zamestnancov)
34
2,770.33
289
3,059.33

Variabilné odmeny zahŕňajú všetky podmienené a nepodmienené odmeny za výkonnostný rok 2017 schválené príslušnými komisiami a
autorizované k 9. marcu 2018. To zahŕňa aj všetky odmeny, ktoré majú byť vyplatené v rámci miezd za obdobie marec/apríl 2018, zálohy na
akcie NN Group a investičné nároky NNIP (Fond fondov s jednoročným obdobím držania), ktoré boli priznané určeným zamestnancom, ako aj
akékoľvek podmienené časovo posunuté odmeny formou akcií NN Group a investičných nárokov NNIP.
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Ďalšie informácie získate na adrese:
NN Investment Partners
P.O. Box 90470
Schenkkade 65
2509 LL The Hague
The Netherlands
e-mail: info@nnip.com
alebo www.nnip.com

