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1 Predstavenie spoločnosti 
Základné údaje 
Obchodné meno: VIAMO, a. s. 
Právna forma:  Akciová spoločnosť   
Sídlo:   Odborárska 21, Bratislava-Nové Mesto 831 02 
IČO:    47 126 221 
IČDPH:    SK2023761586 

Predmet činnosti 
• Počítačové služby  
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  
• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  
• Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  
• Administratívne služby  
• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
• Prieskum trhu a verejnej mienky 
• Poskytovanie platobných služieb: vydávanie platobného prostriedku a prijímanie 

platobných operácií.  

Štatutárny orgán – predstavenstvo 
• Ľubomír Nádaský - člen 
• Ing. Miroslav Zomborský - člen 
• Ing. Ľubomír Požgay – Predseda 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť 
podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy 
predseda predstavenstva. 

Akcie 
• Počet: 16700  
• Druh: kmeňové  
• Podoba: zaknihované  
• Forma: akcie na meno  
• Menovitá hodnota: 100 EUR 

Akcionár 
mTrust, s. r. o. , Odborárska 21, Bratislava-Nové Mesto 831 02, IČO: 44 821 425 

Dozorná rada 
• Ing. Marián Marek  
• Ing. Michal Petrov  
• JUDr. Viliam Pogran 
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História 
Poslať peniaze kamarátovi by malo byť tak jednoduché, ako mu poslať SMSku – to bola 

nosná myšlienka pri zrode Viama. Našim zámerom bolo vytvoriť nástroj, ktorý umožní poslať 
peniaze jednoducho a okamžite.  

VIAMO spustilo prevádzku v júni 2013. Zo začiatku poskytovalo len služby P2P platieb (osoba 
– osobe). Samotnú službu P2P formálne poskytovali svojim klientom banky, s ktorými Viamo 
podpísalo na tento účel zmluvu. Viamo plnilo funkciu poskytovateľa technických služieb pre 
partnerské banky v zmysle zákona číslo 492/2009 Z. z. o platobných službách. Naše služby pre 
banky pozostávajú najmä z: vývoja mobilnej aplikácie, vývoja backendových služieb, prevádzky 
služieb a poskytovanie podpory pre bankových klientov. Poplatky bankám tvoria významnú časť 
tržieb Viama.  

Súčasne s tým VIAMO poskytuje bezplatné služby registra telefónnych čísiel a čísiel účtov, 
do ktorého sa môže prihlásiť ktorákoľvek fyzická osoba.  

VIAMO v priebehu času vybudovalo na trhu značku, ktorá je na trhu vnímaná ako prvý 
slovenský startup. Partnerské banky službu Viamo aktívne marketingovo podporujú.  

Neustále pridávame nové služby pre našich používateľov. V roku 2015 sme priniesli možnosť 
platiť podnikateľským subjektom za tovary a služby. Služba VIAMO im umožňuje prijímať platby 
elektronicky aj tam, kde doteraz bola iba hotovosť a platba kartou bola príliš nákladná alebo 
komplikovaná. Viamom tak majú klienti zmluvných bánk príležitosť zaplatiť napríklad: v 
eshopoch, kuriérovom ako dobierka, v taxíku, na dobitie predplatných kariet, a mnoho ďalších 
použití. Aj pre tieto služby je Viamo v roli poskytovateľa technických služieb. Tržby od 
obchodných partnerov tvoria ďalší zdroj tržieb pre Viamo.  

V roku 2016 sme pridali možnosť pripomenúť kamarátovi/kolegovi, že mi dlží peniaze – 
pripomienka P2P platby. Priebežne vylepšujeme funkcionalitu a dizajn mobilných aplikácií pre 
naše zmluvné banky.  

Spolupráca s bankami priniesla Viamu významný impulz pre štart. Pre ďalší rozvoj služieb a 
rozšírenie používateľskej základne bolo nutné aby VIAMO začalo poskytovať aj platobné služby. 
Z toho dôvodu VIAMO získalo v 11/2018 licenciu na poskytovanie platobných služieb udelenú 
Národnou bankou Slovenska. To umožní zapojiť do systému širšie portfólio Obchodníkov (aj 
mimo územia SR) a zároveň umožní platiť prostredníctvom platobných kariet.  

V súčasnosti používa Viamo služby cca 190.000 používateľov 200 firiem a objem platieb 
dosahuje 2,8 mil. € mesačne.  

Kľúčovým dodávateľom služieb VIAMA je dlhodobo materská spoločnosť mTrust, s.r.o., 
ktorá pokrýva najväčšiu časť aktivít. Viamo malo v roku 2018 troch zamestnancov. 
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2 Vývoj podnikateľskej činnosti  
Aktíva 

Spoločnosť	za	posledné	roky	kontinuálne	rastie.	Celková	výška	aktív	za	posledných	5	rokov	rástla	
nasledovne:	
ROK	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	
Aktíva	celkom	 146	283	€	 149	347	€	 184	047	€	 169	191	€	 360	271	€	

Tržby  
Tržby sa po rokoch vyvíjali nasledovne: 

 

Výsledok hospodárenia 
Výsledok hospodárenia sa vyvíjal nasledovne: 
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Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia 
Okrem vyššie uvedeného sa po dátume účtovnej závierky nevyskytli žiadne významné 

udalosti, ktoré by si vyžadovali vykázanie v účtovnej závierke alebo úpravou vykázaných údajov. 

Finančné nástroje, metódy riadenia rizík  a 
štruktúrované informácie 
Spoločnosť VIAMO, a.s. v zmysle § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve nepoužíva finančné 

nástroje ako sú napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy a deriváty. Podľa 
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov nemá povinnosť 
spoločnosť VIAMO, a.s. uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík. Čo sa týka 
cenných papieroch (akcií) , spoločnosť VIAMO, a.s. neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by 
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). 
Preto spoločnosť VIAMO, a.s. nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované 
informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.     

Informácie o stave zamestnanosti 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2018 bol 2,2. Nie je predpoklad 

významných zmien tohto stavu. 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Spoločnosť financuje výskum zo svojich prevádzkových a mzdových nákladov. Na vývoj 

produktov nie sú vyčlenené žiadne finančné náklady. 

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné 
prostredie 

Spoločnosť nepredpokladá, že by ďalší vývoj významne negatívne ovplyvnil životné prostredie. 

3 Rozdelenie zisku 
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za 
rok 2018 
Návrh hospodárskeho výsledku čerpá údaje zo štátnych výkazov (Účtovná uzávierka mikro-

účtovnej jednotky k 31.12.2018) a z daňového priznania za rok 2018 (podané dňa 13.3.2019 
elektronicky na Daňový úrad Bratislava). 

Návrh na rozdelenie: úhrada straty spoločnosti nebude realizovaná ani v časti a bude v celej 
výške (tak, ako je vykázaná v riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018) 
preúčtovaná na účet č. 429, t.j. “neuhradená strata minulých rokov“. 
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4 Budúci vývoj 
Ciele spoločnosti, informácie o predpokladanom 
vývoji 
Rok 2019 sa bude niesť v duchu rozvoja platobných služieb a transformácie VIAMA na 

plnohodnotného poskytovateľa.  Našim cieľom je uviesť na trh mobilnú aplikáciu pre platobné 
terminály ako aj mobilnú aplikáciu pre platbu prostredníctvom platobnej karty. Zároveň 
začneme budovať klientskú základňu pre platobné služby. Z hľadiska financií neznamenajú tieto 
plány žiadne zvýšené investície. Na druhej strane sa zatiaľ neprejavia významnejšie zvýšené 
tržby z týchto služieb. Pozitívny efekt na ekonomiku spoločnosti by mal prísť až v roku 2020. 

5 Osobitné informácie 
Spoločnosť VIAMO, a. s. v období, za ktoré sa podáva výročná správa, nenadobudla vlastné 

akcie, dočasné listy a obchodné podiely a účtovnú jednotku nevlastní v zahraničí. Informácie o 
údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov nenastali.  
 

Prílohy 
Správa nezávislého audítora k 31.12.2018 
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2018 


