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Grafická ‰peciálka bratislavskej Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch umení je aj v zahraniãí najznámej-
‰ím oddelením tejto ‰koly. UÏ päÈ desaÈroãí jej absolventi v˘znamne reprezentujú slovenské
v˘tvarné umenie.
Pod vedením profesorov Vincenta HloÏníka a Albína Brunovského boli vychovaní súãastní
pokraãovatelia tradície umeleck˘ch kvalít tejto v˘tvarnej disciplíny - teraj‰í pedagógovia tej-
to ‰koly.
ªUDOVÁ BANKA, a. s. uÏ tradiãne podporuje mladé slovenské v˘tvarné umenie prostred-
níctvom prezentácií vo svojej galérii v expozitúre na Jesenského ul. v Bratislave. V tejto v˘-
roãnej správe sa rozhodla predstaviÈ v˘razn˘ talent - ‰tudenta - grafika Branka Jelínka.

Die graphische Sonderabteilung der preßburger Hochschule für bildende Kunst ist auch im
Ausland die bekannteste Sektion dieser Schule. Schon seit fünf Jahrzehnten repräsentieren
ihre Absolventen die slowakische Graphik. 
Unter der Leitung der Professoren Vincent HloÏník und Albín Brunovsk˘ wurden auch die For-
tsetzer der Tradition der künstlerischen Qualitäten dieser Disziplin - heutige Pädagogen der
Hochschule für bildende Kunst - herangebildet.
Die ªUDOVÁ BANKA, a.s. unterstützt schon traditionell die junge slowakische bildende
Kunst mittels Präsentationen in ihrer Galerie, in der Expositur in der Jesenského Str. in Brati-
slava. Deshalb wurde auch beschlossen, ein beachtenswertes Talent - den Studenten -
Graphiker Branko Jelínek in diesem Jahresbericht vorzustellen.
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Branko Jelínek: Portrét vlajky I. / Porträt der Flagge I. / Portrait of the flag I.

• naroden˘ 21. apríla 1978 v Banskej ·tiavnici
• 1992 – 1996 ‰tudent ·UV v Ko‰iciach na odbore propagaãná grafika 
• od roku 1996 ‰tudent V·VU v Bratislave na katedre grafiky, ateliér Voºnej grafiky a kniÏnej illustrácie 

pod vedením profesora akademického maliara Du‰ana Kállaya
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VáÏení klienti a priatelia 
ªUDOVEJ BANKY!

Rok 1999, posledn˘ pred magickou
zmenou dátumu, bol ôsmym obchod-
n˘m rokom ªUDOVEJ BANKY, a. s. Bol
to rok, v ktorom sa naplno prejavili
opatrenia vlády SR na stabilizáciu eko-
nomiky a obnovenie makroekonomickej
rovnováhy po parlamentn˘ch voºbách v
septembri 1998. Prirodzen˘m dôsled-
kom systémov˘ch zmien bolo spomale-
nie tempa ekonomického rastu, v˘razn˘
nárast miery nezamestnanosti a v˘razné
problémy podnikovej sféry. Na druhej
strane sa dosiahol v˘razn˘ pokrok v
procese ozdravovania ‰tátom vlastne-
n˘ch bánk a ich príprav na vstup strate-
gického zahraniãného investora.

Tieto systémové zmeny celkom prirodze-
ne ovplyvÀovali aj podnikateºskú ãinnosÈ
ªUDOVEJ BANKY, a. s. Do‰lo síce k
spomaleniu temp rastu jej niektor˘ch
ukazovateºov (bilanãná suma, vklady,
úvery), ale v situácii, keì v˘voj v ban-
kovom sektore zaznamenal u t˘ch ist˘ch
ukazovateºov e‰te v˘raznej‰ie spomale-
nie, respektíve pokles, podiel ªUDOVEJ
BANKY na trhu aj v roku 1999 naìa-
lej rástol. Za vôbec kºúãové v tejto sú-
vislosti treba povaÏovaÈ zachovanie si
pomerne vysok˘ch hodnôt finanãnej v˘-
konnosti banky bez v˘raznej‰ej kvalita-
tívnej zmeny úverového portfólia. Tento
v˘sledok bolo moÏné dosiahnuÈ len
vìaka prísnemu uplatÀovaniu pravidiel
obozretného podnikania. V období
váÏnych porúch vo fungovaní mikroeko-
nomiky banka v˘razne preferovala kvali-
tu rastu pred rastom ako tak˘m. 

Aj v roku 1999 pokraãoval rozvoj po-
boãkovej siete banky. Boli otvorené
nové pracoviská v Luãenci, Banskej
Bystrici a v RuÏomberku. Zaãiatkom
roka 2000 bolo otvorené pracovisko
banky v Pre‰ove a pribudla expozitúra

na území mesta Bratislavy. T˘m celkov˘
poãet poboãiek ªUDOVEJ BANKY, a. s.
dosiahol poãet 21. Dokompletovanie
poboãkovej siete tak, aby ªUDOVÁ
BANKA, a. s. svojou prítomnosÈou v
kaÏdom rozhodujúcom regióne geogra-
ficky pokryla celé územie SR, naìalej
patrí k strategick˘m cieºom obchodnej
politiky na nasledujúce obdobie. Trhové
vymedzenie ªUDOVEJ BANKY, a. s.
ako dcérskej banky ÖVAG – regionál-
nej európskej banky, sa ukázalo ako
veºmi správne. Aj silnejúca globalizá-
cia, ktorá sa snáì najv˘raznej‰ie preja-
vuje práve v sektore bankovníctva
a poisÈovníctva, vytvára e‰te viac trho-
v˘ch ‰ancí pre regionálne banky, orien-
tované práve na malé a stredné podni-
ky a sektor privátneho bankovníctva.

S cieºom roz‰íriÈ ‰kálu sluÏieb pre pri-
vátny a firemn˘ sektor bola doplnená li-
cencia banky o sprostredkovateºskú ãin-
nosÈ v oblasti stavebného sporenia
a predaja poisÈovacích produktov. 
V minulosti avizovaná kooperácia 
s VICTORIA VOLKSBANKEN Versiche-
rung AG. (Rakúsko) a s Österreichische
Verkehrsbüro ViedeÀ (AUSTROPA) sa
stala skutoãnosÈou.

Vysoko pozitívne treba oceniÈ prácu od-
delenia informaãn˘ch technológií za
bezproblémov˘ prechod cez dátumovú
hranicu roku 2000. Nasledujúci
obchodn˘ rok bude pre banku rozhodu-
júci aj z pohºadu ukonãenia projektu
elektronického bankovníctva. 

Smerom do budúcna povaÏujeme za
kºúãovú schopnosÈ banky adaptovaÈ sa
na klesajúce úrokové marÏe, klesajúcu
v˘nosovosÈ investícií do ‰tátnych cen-
n˘ch papierov, rastúce tlaky na nárast
prevádzkov˘ch nákladov (a zvlá‰È osob-
n˘ch nákladov) prostredníctvom nárastu
bilancie sluÏieb, skvalitÀovania a inová-
torstva bankov˘ch produktov a prostred-
níctvom investícií, síce s dlh‰ou dobou,
ale pomerne vysokou mierou návratnosti
– investícií do ºudí. 

Poìakovanie patrí v‰etk˘m pracovníkom
ªUDOVEJ BANKY, a. s., jej klientom,
obchodn˘m partnerom a akcionárom.
Veríme, Ïe aj naìalej zostanú verní se-
rióznemu, finanãne zdravému bankové-
mu domu so zahraniãn˘m know-how
a uÏ tradiãne dobrou znalosÈou lokálne-
ho, slovenského trhu. 

ªUDOVÁ BANKA. DÔVERA ZAVÄZUJE.

Pr íhovor  preds t a vens tva
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z ºava: 
Wolfgang Siller, Karl Mayr-Kern, Jozef Kollár, Alexander Bayr
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P rehľad najdôlež i t e jš í ch  údajov

1999 1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk

Bilanãná suma 22 279 20 378 15 704

Záväzky voãi klientom 17 580 16 386 12 139

Pohºadávky voãi klientom 6 160 7 377 5 790

Prevádzkové v˘nosy 944 927 685

Prevádzkové náklady 598 459 411

Zisk pred zdanením a v˘sledkom 
z mimoriadnych ãinností 227 265 197

Poãet zamestnancov 483 417 338

Poãet pracovísk 20 16 13



Prezident

KR. Dr. Klaus Thalhammer
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva
Österreichische Volksbanken-AG.,
Viedeň

Podpredseda

Dkfm. Mag. Dr. Ekkehard Fügl

vedúci zahraničného odboru
Österreichische Volksbanken-AG., Viedeň 
od 15.4.1999

Dr. Peter Weiß

riaditeľ, konzultant
Österreichische Volksbanken-AG., Viedeň 
do 15.4.1999

Členovia

Ing. Zdenko Alexy
poradca
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ugo Fatini
poradca generálneho managementu
Banca Popolare di Vicenza, Taliansko 
do 13.4.2000

Ing. Andrej Glatz
riaditeľ
Motorcar Wiesenthal & Co.,
Bratislava

MUDr. Andrej Hrádocký
lekár
Trenčín 
do 13.4.2000

prok. Mag. Hans Janeschitz
Österreichische Volksbanken-AG., Viedeň

Pierre Klein
viceprezident
Chambre Syndicale des Banques Populaires,
Paríž

Franz Lagler
riaditeľ, predseda predstavenstva
Volksbank Krems-Zwettl AG., Krems 
do 15.4.1999

Karl Mayr-Kern
riaditeľ, predseda predstavenstva
Magyarországi Volksbank Rt., Maďarsko
od 14.4.2000

JUDr. Rastislav Opaterný
komerčný právnik
Bratislava

Hubert Piel
riaditeľ, člen predstavenstva WGZ-Bank
Düsseldorf
do 15.4.1999

Prof. Stephan Wolf
konzultant
Slovenská technická univerzita
Bratislava

prok. Mag. Gerhard Wöber
zahraničný odbor
Österreichische Volksbanken-AG., 
Viedeň 
od 15.4.1999

Karl Mayr-Kern
riaditeľ
predseda predstavenstva 
do 13.4.2000

Ing. Jozef Kollár, PhD.
riaditeľ
podpredseda predstavenstva
do 13.4.2000
predseda predstavenstva 
od 14.4.2000

Mag. Dr. Matthäus Thun-Hohenstein
riaditeľ
člen predstavenstva 
do 10.12.1999

Dkfm. Wolfgang Siller
riaditeľ
člen predstavenstva 
od 15.4.1999

Mag. Alexander Bayr
riaditeľ
člen predstavenstva
od 10.12.1999

Vedenie  s poločnos t i
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Dozorná rada Predstavenstvo



prok. Ing. Alica Bobková
vedúca odd. správy úverov

prok. Ing. Ján Hargaš
vedúci tímu predaja úverov

prok. Mgr. Peter Kníž
vedúci odd. dealing

prok. Irena Kobzová
vedúca odd. účtovníctva a štatistiky

prok. Ing. Štefan Prachár
vedúci odd. informatiky - organizácie

prok. Ing. Ján Rašo
vedúci tímu vývoja informačných technológií

prok. Milan Šikula
vedúci oddelenia dokumentárnych obchodov

Ing. Jozef Boržík
riaditeľ
Prešov

Ing. Elena Hegerová
riaditeľka
Banská Bystrica

Ing. Stanislav Jakubík
riaditeľ
Trenčín

Ing. Monika Ježková
riaditeľka
Žilina

prok. Ing. Ľudovít Korotnoky
riaditeľ
Košice

prok. Ing. Tatiana Krajmerová
riaditeľka
Nitra

Ing. Roman Kurák
riaditeľ
Ružomberok

prok. Ing. Bystrík Mucha
riaditeľ
Poprad

prok. Ing. Jana Krempová
riaditeľka
účtovníctvo - controlling

prok. Mgr. Jana Kudláčová
riaditeľka
treasury

prok. Ing. Jarmila Pašteková
riaditeľka
správa majetku

prok. Ing. Oľga Rebrová
riaditeľka
správa úverov

prok. Ing. David Saleh
riaditeľ
riadenie pobočiek

prok. Ing. Alexander Spišiak
riaditeľ
predaj úverov

Ing. Lucia Šimková
poverená riadením odboru
back office

prok. Ing. Jaroslava Šuchová
riaditeľka
zahraničný odbor

prok. Johannes Breiteneder
vnútorná kontrola

prok. JUDr. Alena Huťanová
personálny rozvoj

prok. JUDr. Ľubomír Nemček
riaditeľ
právny útvar

prok. PhDr. Jaroslava Pribylincová
riaditeľka
marketing a PR

prok. Ing. Alexander Turan
stavebné projekty

PhDr. Monika Zvarová
prekladateľský útvar

Ing. Ivan Oravský
riaditeľ
Bratislava, Motobanka

prok. Ing. Pavol Príhoda
riaditeľ
Galanta

Ing. Nina Stankeová
poverená riadením pobočky
Bratislava, Nám. SNP 15

Ing. Marián Šimoňák
riaditeľ
Lučenec

Ing. Július Bujdák
vedúci
Šaľa

Ing. Miroslav Frič
vedúci
Bratislava, Špitálska 37

Ing. Danica Gombosová
vedúca
Bratislava, Jesenského 2

Rastislav Ilenčík
vedúci
Bratislava, Ľ. Fullu 62

Mgr. Gabriela Laluhová
vedúci
Bratislava, Trnavská 50/A

Juraj Lóci
vedúci
Bratislava, Dulovo nám. 1

Marián Miškeje
vedúci
Bratislava, Sch. Trnavského 14

prok. Ing. Katarína Sadloňová
riaditeľka
Bratislava, Vysoká 9

Ing. Jozef Sloboda
vedúci
Bratislava, Haanova 12

Vedúc i  pracovníc i
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Odbory Prokuristi

Expozitúry

·tábne útvary

Poboãky



ªUDOVÁ BANKA, a. s. zaãala svoju
ãinnosÈ na slovenskom trhu v roku
1992. Jej hlavn˘m akcionárom je 
Österreichische Volksbanken-AG.
(ÖVAG). ëal‰ími akcionármi sú skupina
nemeck˘ch bánk GZB, WGZ-Bank
a SGZ-Bank, niekoºko rakúskych ºudo-
v˘ch bánk, skupina severotalianskych 
ºudov˘ch bánk a drobní slovenskí
akcionári.

Dejiny ÖVAG-u siahajú do roku 1922,
keì zaloÏením rakúskej centrálnej druÏ-
stevnej sporiteºne vznikol vedúci in‰titút
pre decentralizovan˘ bankov˘ sektor.
ÖVAG je jednou z desiatich najväã‰ích
bánk Rakúska, vlastní viac neÏ 60 ºudo-
v˘ch bánk a 600 obchodn˘ch miest.
Jeho akcionármi sú DG BANK Deutsche
Genossenschaftsbank AG., VICTORIA
Lebensversicherung AG., VICTORIA Rüc-
kversicherung AG., VICTORIA Versiche-
rung AG., VICTORIA Versicherung AG.
a Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG..
Rakúska skupina ºudov˘ch bánk je svo-
jou kumulovanou bilanãnou sumou za
rok 1998 vo v˘‰ke ca. 400 mld. ATS a
dovedna 7.200 zamestnancami jednou
z najúspe‰nej‰ích bankov˘ch skupín Ra-
kúska. 

ÖVAG sa uÏ 10 rokov angaÏuje v
Strednej a V˘chodnej Európe a ponú-
ka vo svojej sieti na viac ako 50 ob-
chodn˘ch miestach, v Chorvátsku, Slo-
vinsku, na Slovensku, v âeskej republi-
ke, Maìarsku prostredníctvom svojich
vy‰e 1.000 zamestnancov profesionál-
ne finanãné sluÏby. K tomu treba prirá-
taÈ Volksbank na Malte a reprezentáciu
v Taliansku. V priebehu roku 2000
zaãnú s obchodnou ãinnosÈou dcérske
banky v Rumunsku a v Bosne-Hercego-
vine. 

ªUDOVÁ BANKA, a. s. svojou spolu-
prácou s Medzinárodn˘m zdruÏením
ºudov˘ch bánk (CIBP) a jeho sieÈou po-
zostávajúcou zo 42.000 bankov˘ch
miest v ãlensk˘ch krajinách, a to
v Argentíne, Belgicku, Nemecku, Fran-
cúzsku, Taliansku, Kanade, Maroku,
·panielsku, Turecku, Maìarsku, Veºkej
Británii a Japonsku ako i úãasÈou DG
BANK v ÖVAG-u zabezpeãuje svojim
klientom celosvetovú úãasÈ vo v‰etk˘ch
finanãn˘ch centrách.

Medzinárodné prepojenie
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Akcionár Podiel na základnom imaní v %

VBB-International Holding GmbH 71,7

GZB 3,3

WGZ-Bank 3,3

SGZ-Bank 3,3

Volksbank Donau-Weinland 0,2

Niederösterreichische Landes- und Hypothekenbank AG. 2,5

Volksbank Ötscherland 1,7

Volksbank Waldviertler Horn 0,2

Banca Agricola Mantovana 3,4

Banca Popolare dell’ Emilia Romagna 3,4

VENETO BANCA 2,3

Banca Popolare di Vicenza 2,3

Drobní akcionári 2,4

Spolu 100,0%



Slovenská ekonomika 
v roku 1999

Makroekonomická 
nerovnováha

Sprievodn˘m znakom hospodárskej po-
litiky pred rokom 1999, ktorá sa priãini-
la o pomerne vysokú dynamiku rastu slo-
venskej ekonomiky, bolo paralelné zvy-
‰ovanie vonkaj‰ej a vnútornej makroeko-
nomickej nerovnováhy. V r. 1998 defi-
cit beÏného úãtu platobnej bilancie do-
siahol v pomere k HDP dvojciferné hod-
noty, hrubé zahraniãné zadæÏenie pre-
kroãilo 60% z HDP a rozpoãtov˘ deficit
vrátane deficitu verejn˘ch financií pre-
kroãil hodnoty akceptované v ‰tandard-
n˘ch ekonomikách. Táto skutoãnosÈ
bola dôsledkom nesúladu medzi cieºmi
a zdrojmi hospodárskej politiky. Po par-
lamentn˘ch voºbách na jeseÀ v r. 1998
nová vláda predstúpila so zmenou zá-
kladn˘ch priorít hospodárskej politiky
a zastavením neÏiadúcich ekonomic-
k˘ch trendov slovenskej ekonomiky,
s cieºom obnoviÈ rovnováÏny stav v eko-
nomike.

Pokles HDP a rastúca nezamest-
nanosÈ

Priamym dôsledkom obnovovania ma-
kroekonomickej rovnováhy v roku 1999
bol pokles dynamiky rastu HDP na úro-
veÀ 2%, ktorá v predchádzajúcich ro-
koch (v r. 1995-1997 tempo rastu HDP
presahovalo 6% a v r. 1998 bolo
4,4%) v porovnaní s ostatn˘mi reformn˘-
mi krajinami Strednej a V˘chodnej Euró-
py, patrila k najvy‰‰ím. Hlavnou hybnou
silou, ktorá mala vplyv na ekonomick˘
rast, bol zahraniãn˘ dopyt. S v˘razn˘m
poklesom tempa rastu slovenskej ekono-
miky a odkladaním re‰trukturalizácie sa
kritick˘m faktorom stala vysoká miera
nezamestnanosti, ktorá prekroãila ku
koncu r. 1999 alarmujúcu úroveÀ 19%
a znamenala medziroãne 25% nárast. 

Vládne opatrenia 
- prudk˘ skok inflácie 

V prvom polroku 1999 vláda prijala
ekonomické opatrenia s cieºom stabili-
zovaÈ vzniknutú makroekonomickú ne-
rovnováhu : zavedenie doãasnej 7%
dovoznej priráÏky, zv˘‰enie spotreb-
n˘ch daní a DPH a ãiastoãnú cenovú
dereguláciu. V dôsledku tohto balíka
opatrení sa zv˘‰ila medziroãná miera
inflácie v decembri 1999 na úroveÀ
14,2% a priemerná miera inflácie na
10,6%. V oblasti deregulácie cien do-
‰lo k zv˘‰eniu regulovan˘ch cien za
elektrickú energiu, zemn˘ plyn, teplo
a telekomunikaãné poplatky.

Pozitívna zmena 
v zahraniãnom obchode

K pozitívnemu obratu do‰lo predov‰et-
k˘m v zahraniãnom obchode, ktorého
narastajúce pasívne saldo v minul˘ch ro-
koch vytváralo tlak na menov˘ kurz slo-
venskej koruny a rovnako aj tlak na de-
vízové rezervy NBS. Pasívne saldo vo
v˘‰ke 45,7 mld. Sk sa v porovnaní s ro-
kom 1998 zníÏilo o 37,2 mld. Sk.
Hlavn˘mi faktormi, ktoré sa priãinili
o tento v˘voj boli: na jednej strane zní-
Ïen˘ domáci dopyt a zredukovan˘ im-
port (medziroãn˘ rast 1,6%) a na druhej
strane rast exportu (medziroãn˘ rast
11,8%) podporen˘ oÏivením ekonomík
eurozóny.

Re‰triktívna fi‰kálna politika -
niÏ‰í deficit ‰tátneho rozpoãtu

Neprimeranú expanzívnu fi‰kálnu politi-
ku v minul˘ch rokoch, ktorá si vynucova-
la re‰triktívnu menovú politiku (a zároveÀ
ich vzájomná nekonzistentnosÈ vytvárala
medzi nimi silné napätie) vystriedala re‰-
triktívna fi‰kálna politika v r. 1999. V˘-
sledkom bol dosiahnut˘ deficit ‰tátneho
rozpoãtu na úrovni do 2% z HDP (pod-
ºa predbeÏn˘ch v˘sledkov). Súãasne

s poklesom úrokov˘ch sadzieb boli v˘-
razne zníÏené náklady na financovanie
tohto deficitu. S úãinnosÈou od 1. janu-
ára 2000 boli zníÏené dane z príjmov
(daÀ z príjmu pre právnické osoby bola
zníÏená zo 40% na 29%).

V˘hºad na rok 2000
V r. 2000 by mala naìalej pokraãovaÈ
makroekonomická stabilizácia sloven-
skej ekonomiky. Podºa predbeÏn˘ch od-
hadov by malo tempo rastu HDP do-
siahnuÈ 1,7% aÏ 2 %. Aj naìalej bude
pretrvávaÈ vysoká miera nezamestnanos-
ti a jej v˘raznej‰ie zniÏovanie je pod-
mienené zabezpeãením trvalého ekono-
mického rastu a radikálnej‰ou re‰truktu-
ralizáciou s väã‰ím dosahom na mikro-
ekonomickej úrovni. Vláda aj v r. 2000
pokraãuje v cenovej deregulácii, ktorá
determinuje ìal‰í skokov˘ rast spotrebi-
teºsk˘ch cien. Pretrvávajúca konjunktúra
v krajinách OECD (podiel na celkovom
v˘voze ekonomiky SR reprezentuje 92
aÏ 93 %) vytvára priaznivé predpoklady
pre proexportnú slovenskú ekonomiku,
ão by sa malo pozitívne odzrkadliÈ aj
na v˘sledku pasívneho salda zahraniã-
ného obchodu a ìal‰om zniÏovaní von-
kaj‰ej nerovnováhy. Súãasne sa oãaká-
va priaznivej‰í v˘voj (s vy‰‰ou akcelerá-
ciou po roku 2000) v príleve priamych
zahraniãn˘ch investícií. V r. 1999 vlá-
da pristúpila k dlhodobo odkladanému
reformnému kroku slovenskej ekonomiky
- privatizácii veºk˘ch ‰tátnych bánk
(V‰eobecná úverová banka, Slovenská
sporiteºÀa a Investiãná a rozvojová
banka), ktoré by mali byÈ predané za-
hraniãn˘m investorom e‰te v r. 2000,
resp. 2001. DôleÏitou udalosÈou v r.
2000 je prípadn˘ vstup SR do OECD,
o ktorom sa bude rozhodovaÈ na konci
apríla.

Slovens ká ekonomika v  roku 1999 
a  výhľad na rok 2000
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SluÏby klientom

ªUDOVÁ BANKA, a. s. roz‰írila svoju
ãinnosÈ o novú sluÏbu – privátne ban-
kovníctvo pre solventn˘ch klientov, kto-
r˘m ponúka komplexnú starostlivosÈ
a zhodnotenie vloÏen˘ch finanãn˘ch
prostriedkov. 
S cieºom starostlivosti o klienta uÏ od
detského veku aÏ do dospelosti pribu-
dol k Detskej vkladnej kniÏke nov˘ pro-
dukt, Konto mlad˘ch, so zámerom pos-
tupne vybudovaÈ hlbokú väzbu klienta
na svoju banku. Tento produkt poskytuje
pre vekovú kategóriu 18-25 rokov zv˘-
hodnené úroãenie beÏného osobného
úãtu, s moÏnosÈou vystavenia Karty mlá-
deÏe EURO 26+ alebo Medzinárodnej
‰tudentskej karty ISIC zdarma.
V oblasti kartov˘ch produktov roz‰írila
ªUDOVÁ BANKA, a. s. svoju ponuku,
okrem tradiãn˘ch platobn˘ch kariet spo-
loãností EUROPAY a VISA, o prestíÏnu
kartu spoloãnosti Diners Club 
International.
Poãet vydan˘ch platobn˘ch kariet stúpol
oproti predchádzajúcemu roku o 21%
a dosiahol viac ako 27 tisíc kusov.
Vzrastajúci trend zaznamenal aj poãet
EFT/POS terminálov u obchodn˘ch par-
tnerov ªUDOVEJ BANKY, a. s. a poãet
bankomatov ªUDOVEJ BANKY, a. s..
Celkov˘ objem transakcií v bankoma-
toch ªUDOVEJ BANKY stúpol oproti
predchádzajúcemu roku o 55%.

Zavádzanie EURO meny do praxe
ovplyvnilo v r. 1999 aj ãinnosÈ 
ªUDOVEJ BANKY, a. s. v oblasti me-
dzinárodného obchodu a medzinárod-
nej spolupráce. Prostredníctvom vplyvu
na zahraniãno-obchodné aktivity klien-
tov, pôsobilo následne na roz‰irovanie
a skvalitÀovanie siete kore‰pondenã-
n˘ch bánk tak, aby banka mohla pod-
porovaÈ zahraniãnoobchodné vzÈahy

Správa vedenia  banky
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svojich klientov vo v‰etk˘ch teritóriách.
Obchodní partneri, v snahe zabezpeãiÈ
svoje obchody, sa zamerali viac neÏ
vlani na dokumentárne platby. 
Vzrástol najmä poãet dokumentárnych
inkás a exportn˘ch akreditívov 
o viac neÏ 13%.

Vklady

Na prirastku primárnych zdrojov 
o 1,2 mld. sa pribliÏne rovnako
podieºali absolútne prírastky úsporn˘ch
vkladov, netermínovan˘ch aj termíno-
van˘ch úãtov. Prechodn˘ pokles 
celkov˘ch vkladov v 2. ‰tvrÈroku bol 

V˘voj objemu vkladov v rokoch 1995 - 1999 

(v mil. Sk) 1995 1996 1997 1998 1999

celkom 6.233 8.448 12.139 16.386 17.580

V˘voj objemu vkladov v roku 1999

(v mil. Sk) 4.Q./98 1.Q./99 2.Q./99 3.Q./99 4.Q./99

úsporné a vkladové certifikáty 2.756 2.877 2.920 2.779 3.121

netermínované 5.399 5.732 5.663 5.357 5.763

termínované 8.231 8.330 7.769 8.408 8.696

celkom 16.386 16.939 16.352 16.544 17.580

Podiel devízov˘ch vkladov na celkov˘ch vkladoch

(v mil. Sk) 4.Q./98 1.Q./99 2.Q./99 3.Q./99 4.Q./99

vklady v Sk 10.327 10.710 10.655 10.925 11.870

vklady v ZM 6.059 6.229 5.697 5.619 5.710

celkom 16.386 16.939 16.352 16.544 17.580

1995 1996 1997 1998 1999
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18.000
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vyrovnan˘ v˘razn˘m prírastkom vkladov
v poslednom ‰tvrÈroku. Prírastok vkladov
banka dosiahla aj napriek poklesu úro-
kov˘ch sadzieb na vkladové produkty a
bol dôsledkom prejavenej dôvery zo
strany klientov stabilite banky. Dôveru
vkladateºov v slovenskú korunu doku-
mentuje pokles podielu devízov˘ch vkla-
dov na celkov˘ch vkladoch z 37% na
zaãiatku roku na 32,5% ku konci roka.

V˘voj vzÈahu primárnych a sekundárnych vkladov

(v mil. Sk) 1995 1996 1997 1998 1999

primárne vklady 6.233 8.448 12.139 16.386 17.580

sekundárne vklady 903 1.571 1.562 1.969 2.371

pomer sek. k prim. vkladom 14% 19% 13% 12% 13%

V˘voj poãtu vkladov˘ch produktov

1996 1997 1998 1999

celkom 66.485 84.755 119.728 127.276

1995 1996 1997 1998 1999

0
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12.000

18.000

26000
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52000

78000

104000

130000
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Úvery

V˘‰ka poskytnut˘ch úverov na konci
roka 1999 predstavovala objem 
6,4 mld. Sk, priãom poãet úverov sa
mierne zv˘‰il. ªUDOVÁ BANKA, a. s.
dôsledne uplatÀovala zásady konzerva-
tívnej rizikovej politiky v záujme udrÏa-
nia zdravého úverového portfólia.
Obchodná politika sa v oblasti úverov
sústreìovala na roz‰irovanie úverov˘ch
produktov a skvalitÀovanie sluÏieb klien-
tom. Banka sa orientovala predov‰et-
k˘m na bonitn˘ch mal˘ch a stredn˘ch
podnikateºov z rôznych odvetví národ-
ného hospodárstva, s cieºom diverzifi-
kovaÈ úverové riziko. Medzi klientov
banky v‰ak patria i podniky zo zozna-
mu TOP 100 Slovenska, ktoré vyuÏívajú
‰irokú paletu úverov˘ch produktov 
ªUDOVEJ BANKY, a. s..
Z pohºadu lehoty splatnosti úverov ‰truk-
túru portfólia tvoria krátkodobé úvery so
62%-n˘m podielom, strednodobé úvery
s 32%-n˘m a dlhodobé so 6%-n˘m po-
dielom z celkovej sumy úverov.

Správa vedenia  banky

14

62 %

6 %

32 %

V˘voj objemu úverov v rokoch 1995 - 1999 

(v mil. Sk) 1995 1996 1997 1998 1999

2.743 3.961 5.919 7.649 6.431

Úvery podºa dæÏky trvania 
k 31.12.1999 

(bez kontokorentn˘ch úverov)

krátkodobé 62%

strednodobé 32%

dlhodobé 6%

V˘voj poãtu úverov˘ch úãtov v rokoch 1995 - 1999

1995 1996 1997 1998 1999

celkom 895 1.358 1.647 1.730 1.746

1995 1996 1997 1998 1999
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Platobn˘ styk

V roku 1999 vzrástol v oblasti platob-
ného styku poãet realizovan˘ch transak-
cií, aj celkov˘ objem finanãn˘ch pros-
triedkov. Poãet úãtovn˘ch poloÏiek v
oblasti vnútro‰tátneho platobného styku
presiahol hranicu 2 miliónov, ão je zv˘-
‰enie oproti predchádzajúcemu roku
o viac ako 23%.
Podiel transakcií realizovan˘ch prostred-
níctvom homebankingu vzrástol na 34%
objemu v‰etk˘ch transakcií.
Celkov˘ obrat zahraniãného platobného
styku ªUDOVEJ BANKY, a. s. predstavo-
val 45 mld. Sk.

Treasury

Situácia na peÀaÏnom trhu sa poãas
roka 1999 postupne stabilizovala, vola-
tilita cien sa zníÏila, s v˘nimkou krízy v
máji, keì pod vplyvom nepriaznivého
v˘voja makroekonomick˘ch ukazovate-
ºov a neist˘m v˘sledkom prezidentsk˘ch
volieb, poãas ‰tyroch dní Národná ban-
ka Slovenska nezafixovala referenãnú
sadzbu BRIBOR a cena krátkodob˘ch
peÀazí sa dostala na úroveÀ 50% p.a..
Kurz koruny voãi EURU v tomto období
oslabil aÏ na hodnotu 48,20
SKK/EUR. V druhej polovici roka koru-
na postupne posilÀovala aÏ na úroveÀ
42,30 SKK/EUR, kde Národná banka
Slovenska intervenovala priamo na deví-
zovom trhu. Obchodovanie na sloven-
skom kapitálovom trhu aj poãas roku
1999 stagnovalo. V snahe oÏiviÈ
obchodovanie na sekundárnom trhu bur-
za zorganizovala tzv. trh tvorcov trhu,
kde boli zatiaº obchodované iba ‰tátne
dlhopisy.
Kríza na trhu ªUDOVÚ BANKU, a. s. aj
vìaka stabiln˘m primárnym zdrojom ne-
ohrozila. Aktívnym obchodovaním si
banka upevnila svoju pozíciu na trhu.

Prípravy na hladk˘ prechod dátumovou
hranicou roku 2000 poznamenali pre-
dov‰etk˘m ãinnosti koncom roka.

Marketing

Útvar marketingu spolupracoval na tvor-
be nov˘ch produktov banky, podieºal
sa na podpore predaja t˘chto produk-
tov a spolupracoval pri skvalitÀovaní slu-
Ïieb klientom.
Sponzorské aktivity banky boli aj v
roku 1999 tradiãne zamerané predov-
‰etk˘m na oblasÈ zdravotníctva. Celkov˘
objem finanãn˘ch prostriedkov, poskyt-
nut˘ch ªUDOVOU BANKOU, a. s. 
v roku 1999 na dary, tvoril sumu 
2,6 mil. Sk.

EDV

V priebehu roka 1999 kládla banka
najväã‰í dôraz na úspe‰né ukonãenie
projektu „rok 2000“, ktor˘ zabezpeão-
val dôslednú prípravu ªUDOVEJ BAN-
KY, a. s. na problém roku 2000 pre
v‰etky hlavné a podporné sytémy infor-
maãn˘ch technológií, ako aj pre systé-
my zabezpeãujúce riadnu a bezporu-
chovú prevádzku banky.

Popri uvedenom projekte banka prie-
beÏne realizovala aj ìal‰ie plánované
úlohy:
• vybudovanie záloÏného v˘poãtové-

ho strediska,
• upgrade hlavného informaãného

systému Midas,
• nové aplikácie v prostredí Lotus

Notes pre zlep‰enie komunikaãn˘ch
moÏností a organizácie, 

• novú verziu programu pre Home-
banking.

Personal

ªUDOVÁ BANKA, a. s. mala ku koncu
roku 1999 483 zamestnancov. 16%-n˘
nárast oproti minulému roku vznikol pre-
dov‰etk˘m rastom siete pracovísk zo 
16 v roku 1998 na 21 zaãiatkom roku
2000.
V oblasti ìal‰ieho vzdelávania zamest-
nancov je cieºom ªUDOVEJ BANKY, a. s.
neustále vzdelávanie a odborn˘ rast
prostredníctvom seminárov LB-akadémie.

Správa vedenia  banky
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Bi lanc ia  k  31.  12.  1999
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1999 1998 1997

Aktíva (v tis. Sk) Poznámky strana 18-20

Pokladničné hodnoty 498.397 377.046 450.658

Účty v NBS 1.462.236 1.058.930 1.265.920

Účty ostatných bánk 4

a) netermínované 1.262.913 645.450 812.570

b) iné 6.956.118 6.328.034 3.406.947

8.219.031 6.973.484 4.219.517

Úvery klientom 4

a) krátkodobé 2.010.837 2.157.266 855.410

b) strednodobé 2.634.577 2.376.676 2.478.945

c) dlhodobé 440.857 523.291 555.822

d) debetné zostatky BÚ 1.344.402 2.591.289 2.029.264

6.430.673 7.648.522 5.919.441

Opravné položky k neštandardným pohľadávkam -271.125 -271.626 -129.808

Hodnoty k inkasu 270 240 495

Cenné papiere 5 4.577.682 3.413.120 3.159.408

Podielové cenné papiere 58.062 46.473 34.394

Časové rozlíšenie 485.686 377.447 109.267

Hmotné a nehmotné aktíva 6 805.113 690.729 651.801

Ostatné aktíva 12.864 63.813 23.130

Súãet aktív 22.278.889 20.378.178 15.704.223

Pasíva (v tis. Sk)

Účty ostatných bánk 7

a) netermínované 126.261 66.983 24.630

b) iné 2.245.290 1.902.300 1.537.200

2.371.551 1.969.283 1.561.830

Vklady a bežné účty klientov 7

a) netermínované 5.762.915 5.399.153 4.414.356

b) termínované 8.986.712 8.299.948 4.908.380

c) úsporné vklady 2.830.033 2.686.722 2.816.739

17.579.660 16.385.823 12.139.475

Časové rozlíšenie 307.843 411.908 638.126

Ostatné pasíva 236.302 105.187 104.194

Rezervy a rezervný fond 9 513.704 374.672 320.274

Kapitál 670.000 670.000 670.000

Nerozdelený zisk minulých rokov 386.289 200.279 108.715

Disponibilný zisk 213.540 261.026 161.609

Súãet pasív 22.278.889 20.378.178 15.704.223

Podºa metodiky úãtovníctva slovensk˘ch peÀaÏn˘ch ústavov. Pripojené poznámky sú neoddeliteºnou súãasÈou tejto bilancie.

ªUDOVÁ BANKA, a. s.
Predstavenstvo

Karl Mayr-Kern
predseda predstavenstva, hovorca

Ing. Jozef Kollár, PhD. Dkfm. Wolfgang Siller
podpredseda predstavenstva člen predstavenstva

21. februára 2000
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1999 1998 1997

V˘nosy (v tis. Sk) Poznámky strana 18-20

Úroky prijaté a ostatné výnosy od bánk 679.299 961.385 784.385

Úroky a poplatky prijaté od klientov 1.277.716 1.284.465 848.773

Výnosy z devízových operácií 4.595.920 6.736.959 1.677.657

Výnosy z ostatných bankových činností 384.209 300.551 93.618

Ostatné výnosy 273.951 172.462 129.138

Súãet v˘nosov 7.211.095 9.455.822 3.533.571

Náklady (v tis. Sk)

Úroky platené bankám 213.273 484.637 513.557

Poplatky a provízie platené bankám 16.598 16.261 13.204

Úroky a poplatky platené klientom 1.318.688 1.264.476 725.756

Náklady na devízové operácie 4.275.966 6.448.561 1.416.665

Mzdové a ostatné osobné náklady 3 173.363 138.477 105.482

Všeobecné prevádzkové náklady 317.942 232.270 198.558

Odpisy a opravné položky 473.889 445.583 208.033

Ostatné náklady 207.836 164.531 170.695

Daň z príjmov PO a prídely fondom 0 0 20.012

Zisk 213.540 261.026 161.609

Súãet nákladov 7.211.095 9.455.822 3.533.571

Tvorba zisku za roky 1999, 1998 a 1997 (v tis. Sk)

Výnosy z pokladničných a medzibankových operácií 679.299 961.385 784.385

Výnosy z operácií s klientami 1.277.716 1.284.465 848.773

Náklady na pokladničné a medzibankové operácie -229.871 -500.898 -526.761

Náklady na úroky -1.318.688 -1.264.476 -725.756

Čistý výnos z úrokov 408.456 480.476 380.641

Hospodársky výsledok z devízových operácií (netto) 319.954 288.398 260.992

Výnosy z obchodov s cennými papiermi (netto) 383.898 298.576 90.782

Ostatné prevádzkové výnosy (netto) -168.144 -140.527 -79.794

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti 944.164 926.923 652.621

Všeobecné prevádzkové náklady -597.946 -459.357 -378.313

Tvorba rezerv (netto) -125.540 -46.312 -21.426

Tvorba individuálnych opravných položiek (netto) 6.400 -155.963 -54.473

Použitie/Tvorba ostatných rezerv -449 54 -56

Daň z príjmov PO 10 0 0 -20.012

Mimoriadne výnosy 4.658 4.769 55.245

Mimoriadne náklady -17.747 -9.088 -71.977

Zisk beÏného roku 213.540 261.026 161.609

Tieto hospodárske v˘sledky sú súãtom 
údajov z v˘kazu zisku a strát akciovej 
spoloãnosti k 31. 12. 1999,a to podºa 
metodiky úãtovníctva slovensk˘ch 
peÀaÏn˘ch ústavov.

21. februára 2000



1. V‰eobecné informácie

ªUDOVÁ BANKA, a. s. bola zaloÏená v
roku 1991. K 31. decembru 1999
banka mala otvorené poboãky v t˘chto
mestách: 
Bratislava, Galanta, ·aºa, Nitra, Pop-
rad, Ko‰ice, Trenãín, Îilina, Luãenec,
RuÏomberok a Banská Bystrica.

Rozhodujúce obchodné aktivity banky:
• vedenie úãtov v domácej a voºne

zmeniteºn˘ch menách,
• tuzemsk˘ a zahraniãn˘ platobn˘ styk,
• poskytovanie úverov,
• obchodovanie na medzibankovom

korunovom a devízovom trhu,

2. Systém úãtovníctva

Roãná úãtovná závierka k 31. 12. 1999
bola pripravená v súlade s platn˘mi
slovensk˘mi úãtovn˘mi predpismi.

a) Úãtovné podklady
Banka vedie úãtovné knihy a pravidelne
pripravuje v˘kazy podºa metodiky plat-
nej pre slovenské banky.

b) Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãn˘ majetok
Banka eviduje hmotn˘ a nehmotn˘ inves-
tiãn˘ majetok v obstarávacích cenách a
odpisuje ich rovnomern˘m spôsobom
roãn˘mi sadzbami, ktoré stanovuje § 31
zákona ã. 286/92 Zb. o daniach z príj-
mov v znení neskor‰ích predpisov.
V˘nimkou sú dopravné prostriedky, ktoré
odpisuje zr˘chlen˘m spôsobom v zmysle
§ 32 vy‰‰ie uvedeného zákona.

c) Devízy 
Devízové transakcie sú prepoãítavané v
deÀ transakcie kurzom podºa platného
kurzového lístku Národnej banky
Slovenska („NBS“) v súlade s § 24 zá-
kona ã. 563/91 Zb. o úãtovníctve. Ak-
tíva a pasíva v cudzej mene k 31. 12.
1999 sú prepoãítané na slovenskú menu
kurzom urãen˘m v kurzovom lístku NBS
platn˘m ku dÀu zostavenia úãtovnej
závierky.

d) Pohºadávky
Pohºadávky voãi bankám a ostatn˘m 
klientom sa oceÀujú ich nominálnou hod-
notou. Ak je ich návratnosÈ ohrozená, sú
tieto pohºadávky zatriedené do jednot-
liv˘ch rizikov˘ch skupín, predpísan˘ch
NBS, podºa ktor˘ch sa vytvárajú k nim
opravné poloÏky. Na krytie
v‰eobecn˘ch rizík je vytvorená pau‰álna
rezerva k úverom poskytnut˘m klientom.
Jej tvorba sa riadi platn˘mi daÀov˘mi
predpismi.

e) Cenné papiere
Cenné papiere sa oceÀujú cenou obsta-
rania. ·tátne pokladniãné poukáÏky sa
oceÀujú nominálnou hodnotou. Rozdiel
medzi cenou obstarania a nominálnou
hodnotou sa úãtuje na úãty ãasového
rozlí‰enia na strane pasív. Opravné
poloÏky sú vytvorené k prechodnému
zníÏeniu hodnoty cenn˘ch papierov.

Poznámky k  ročne j  úč t ovne j  závierke
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6. Hmotné a nehmotné aktíva

Pohyb v priebehu roku bol nasledujúci: (v mil. Sk)

Pozemky Zariadenie Dopravné Software Celkom
a budovy kancelárií prostriedky

Obstarávacia cena

1. 1. 1999 440.577 374.384 15.131 71.177 901.269

Prírastok 107.165 72.300 3.104 18.729 201.298

31. 12. 1999 547.742 446.684 18.235 89.906 1.102.567

Celkové oprávky

1. 1. 1999 21.394 190.467 10.807 19.381 242.049

Odpisy 12.116 54.325 2.333 20.215 88.989

31. 12. 1999 33.510 244.792 13.140 39.596 331.038

Zostatková hodnota

1. 1. 1999 419.183 183.917 4.324 51.796 659.220

31. 12. 1999 514.232 201.892 5.095 50.310 771.529

Okrem toho banka investovala 33.584 mil. Sk do investícií, ktoré e‰te neboli uvedené do prevádzky (1998: 31.510 mil. Sk).

3. Mzdové a ostatné osobné náklady

Mzdové a ostatné osobné náklady zah⁄Àajú: (v mil. Sk) 1999 1998

Mzdy 131.516 104.267

Ostatné odmeny 2,085 1.578

Sociálne náklady 39.762 32.632

173.363 138.477

Priemerný počet zamestnancov v priebehu roka 424 366

4. Pohºadávky

Pohºadávky (v tis. Sk) do 3. mes. do 1 roku do 5 rokov nad 5 r. 1999 1998

Bežné účty 1.262.913 1.262.913 645.450

Termínované účty 6.909.414 46.704 6.956.118 6.328.034

Banky 8.172.327 46.704 8.219.031 6.973.484

Úvery 2.500.462 897.687 2.601.666 430.858 6.430.673 7.648.522

5. Cenné papiere

Cenné papiere (v tis. Sk) 1999 1998

Pokladničné poukážky 1.580.000 900.000

Štátne dlhopisy 2.411.436 1.520.348

Obligácie obchodných bánk 586.246 992.772

Spolu 4.577.682 3.413.120
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10. DaÀ z príjmov právnick˘ch osôb

Dosiahnut˘ hospodársky v˘sledok pred
zdanením predstavuje sumu 214 mil.
Sk. Nakoºko banke nevznikla daÀová
povinnosÈ, zisk po zdanení dosiahnut˘
v roku 1999 je 214 mil. Sk.

11. Aktíva a pasíva v cudzej mene

Bilancia banky obsahuje aktíva a pasíva
v cudzej mene. Ich protihodnota vyjad-
rená v domácej mene je nasledujúca:

Zákonn˘ rezervn˘ fond je tvoren˘ 5 %-n˘m prídelom z ãistého zisku v zmysle Obchod-
ného zákonníka. Za rok 1999 bude vytvoren˘ po schválení valn˘m zhromaÏdením ak-
cionárov v roku 2000. 
Rozdiel z prepoãtu podielov˘ch cenn˘ch papierov v cudzej mene je 0,063 mil. Sk.

Rezervn˘ fond (v mil. Sk)
Zákonn˘ ÁÏiov˘ Ostatn˘ Celkom
rezervn˘ fond rezervn˘

fond fond

1. 1. 1999 23.915 179.694 34.506 238.115

Prírastok 13.052 13.052

31. 12. 1999 36.967 179.694 34.506 251.167

Aktíva a pasíva v cudzej mene (v mil. Sk) 1999 1998

Aktíva 6.315.306 6.124.514

Pasíva 6.168.437 6.225.375

7. Záväzky

Záväzky (v tis. Sk) do 3. mes. do 1 roku do 5 rokov nad 5 r. 1999 1998

Bežné účty 126.261 126.261 66.983

Termínované účty 2.245.290 2.245.290 1.902.300

Banky 2.371.551 2.371.551 1.969.283

Bežné účty klientov 5.762.915 5.762.915 5.399.153

Termínované účty 7.573.621 1.250.593 162.498 8.986.712 8.299.948

Vkladné knižky 1.122.679 1.424.459 282.895 2.830.033 2.686.722

Klienti 14.459.215 2.675.052 445.393 17.579.660 16.385.823

8. Eventuálne záväzky

Banka má eventuálne záväzky za ga-
rancie a akreditívy celkom vo v˘‰ke 
575 mil. Sk.

9. Rezervy a rezervné fondy

a) Rezervy
Rezervy banky k 31. 12. 1999, urãené
na krytie v‰eobecn˘ch rizík vypl˘vajú-
cich z bankovej ãinnosti, predstavujú
sumu 262 mil. Sk. Rezerva je vykalkulo-

vaná v zmysle § 5 a § 8 zákona 
ã. 610/92 Zb. o rezervách pre zistenie
základu dane z príjmov.

b) Rezervné fondy
Rezervné fondy sú tvorené:
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(v tis. Sk) 1999 1998

Peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Hospodársky výsledok (pred zdanením) 213.540 261.026

Upravený o:

Opravné položky k rizikovým aktívam -6.400 155.963

Rezervy 125.991 46.239

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 88.988 85.546

Prevádzkový zisk pred zmenou prevádzkových aktív a pasív 422.119 548.774

(Prírastok)/úbytok prevádzkových aktív

Účty v ostatných peňažných ústavoch -628.084 -2.921.087

Úvery klientom 1.217.849 -1.729.081

Ostatné aktíva 50.635 -44.616

Vyrovnávacie účty aktívne -108.239 -268.180

Prírastok/(úbytok) prevádzkových pasív

Účty ostatných peňažných ústavov 402.268 407.453

Vklady klientov 1.193.837 4.246.348

Ostatné pasíva 69.876 65.483

Vyrovnávacie účty pasívne -42.826 -290.708

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zaplatením dane 2.577.435 14.386

Dan z príjmu 0 0

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti 2.577.435 14.386

Peňažný tok z investičnej činnosti

Majetkové účasti -11.589 -12.079

Hmotný a nehmotný majetok -203.372 -124.474

Pevne úročené cenné papiere -478.379 -1.363.669

Čistý peňažný tok z investičnej činnosti -693.340 -1.500.222

Peňažný tok z finančnej činnosti

Prírastok kapitálu a ážiových fondov -11 79

Vyplatené dividendy -61.965 -61.965

Čistý peňažný tok z finančnej činnosti -61.976 -61.886

Čistý peňažný tok 1.822.119 -1.547.722

Stav peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov na začiatku obdobia 2.981.426 4.529.148

Stav peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov na konci obdobia 4.803.545 2.981.426
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Dozorná rada  ª U D O V E J  B A N K Y,  a. s.

prerokovala a preskúmala na svojom zasadnutí dÀa 13. apríla 2000 predloÏenú 
roãnú závierku ªUDOVEJ BANKY, a. s., ku dÀu 31. decembru 1999

a do‰la k nasledovn˘m záverom:

Dozorná rada v súlade s § 21 ods. 3 Stanov jednohlasne súhlasí s roãnou závierkou
obchodného roka 1999 overenou spoloãnosÈou KPMG Slovensko spol. s r.o., Bratislava.

Dozorná rada súhlasí, aby predstavenstvo na valnom zhromaÏdení ªUDOVEJ BANKY, a. s.
dÀa 13. 4. 2000 predloÏilo nasledovn˘ návrh na rozdelenie

úhrnného bilančného zisku za rok 1999 vo výške Sk 213.540.186,94

• 5% odvod do zákonného rezervného fondu Sk 10.677.010,00

• výplata dividend Sk 61.965.000,00

z toho kmeňové akcie (490,— Sk/1 akcia)

a prioritné akcie (487,50 Sk/1 akcia)

• Prenos zisku do ďalšieho roka Sk 140.898.176,94

generálny riaditeº
komerãn˘ radca Dr. Klaus Thalhammer

prezident dozornej rady

Bratislava, 13. apríla 2000


