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SVET, V KTOROM ÎIJEM

Človek je raz taký: veci, ktoré ho obklopujú v každodennom živote, berie ako samozrejmosť,

ako čosi všedné. Niekedy však stačí trochu spomaliť, zastaviť sa vo večnom náhlení a pozrieť sa

okolo seba sviežim a kreatívnym pohľadom. Tak, ako to urobili zamestnanci ĽUDOVEJ BANKY,

ktorí stvárnili ich svet, v ktorom žijú, a pocity, s ktorými žijú,  prostredníctvom fotoaparátu. 

A všetko okolo je zrazu iné: do našich životov potichučky vkročí príjemný pocit krásna.  
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Vážení klienti, vážení akcionári, vážení priatelia,

keď človek dovŕši pätnásť rokov, otvárajú sa pred ním široké perspektívy a je len na ňom,

kam nasmeruje svoj ďalší život. ĽUDOVÁ BANKA si v roku 2006 pripomenula 15. výročie svojho

pôsobenia na slovenskom bankovom trhu a má jednoduchšiu pozíciu v tom, že jej strategické

smerovanie je správne stanovené, čo dokazujú obchodné úspechy v uplynulom roku. 

Sme presvedčení, že ĽUDOVÁ BANKA aj po pätnástich rokoch má pred sebou perspektívu

dynamického rastu a ďalšieho rozvoja kvality servisu pre všetkých našich klientov.

Rovnako optimistický je pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky, podnikateľského prostredia

a životnej úrovne obyvateľstva. V roku 2006 slovenské hospodárstvo rástlo rekordným tempom

a zaradilo sa medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky nielen v rámci Európskej únie, 

ale aj na svete. Dynamicky sa zvyšovali zahraničné investície, export, zahraničný dopyt 

a aj domáca spotreba, čo vytvára predpoklady na udržanie nastúpenej cesty i v ďalšom roku.

Aj vďaka týmto pozitívnym trendom bilančná suma ĽUDOVEJ BANKY v roku 2006 

v medziročnom porovnaní vzrástla o 13 % a objem úverov dosiahol medziročný nárast viac ako

15 %. Priaznivý hospodársky vývoj Slovenska sa odrazil aj v dopyte obyvateľstva po úverovom

financovaní hlavne na účely zabezpečenia bývania, preto sa ĽUDOVÁ BANKA v oblasti

retailového bankovníctva sústredila práve na ponuku týchto bankových produktov. 

V medziročnom porovnaní sa objem hypotekárnych úverov zvýšil o 32 % a objem spotrebných

úverov vzrástol o 30 %. K tomuto obchodnému výsledku prispel i rozvoj alternatívnych

distribučných kanálov, kde sme sa sústredili na rozšírenie siete externých predajcov hlavne

hypotekárnych úverov.

Ďalším dôsledkom rýchleho hospodárskeho rastu Slovenska je pozitívny vývoj v klientskom

segmente živnostníkov a malých podnikateľov. Sme radi, že v ostrom konkurenčnom boji 

o úverovanie týchto dôležitých klientov ĽUDOVÁ BANKA potvrdila svoje pozície, keď sa objem

úverov v medziročnom porovnaní zvýšil až o 44 %.

Významným úspechom je zvyšovanie počtu mladých klientov z radov študentov vysokých

škôl, ktorí sú veľmi perspektívnou cieľovou skupinou. ĽUDOVEJ BANKE sa táto aktivita darí

vďaka projektu MULTIPAS, ktorý realizujeme už tretí rok. Na konci roka 2006 služby ĽUDOVEJ

BANKY využívalo takmer 6 000 vysokoškolákov.

PRÍHOVOR PREDSTAVENSTVA
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Dôležitým aspektom finančného podnikania je i dostupnosť služieb banky. Preto ĽUDOVÁ

BANKA v uplynulom roku otvorila ďalšie tri obchodné miesta, a to v Bratislave, v Senici a v Nitre 

v Zábavno-obchodnom centre MAX. 

V oblasti firemného bankovníctva ĽUDOVÁ BANKA zaznamenala významný, až 80 % nárast

objemu nových úverov. Aj výsledky akvizičnej činnosti sú mimoriadne: v uplynulom období

ĽUDOVÁ BANKA získala niekoľko významných klientov podnikajúcich v rôznych sektoroch ako

napr. poľnohospodárstvo či IT, ale aj v oblasti automobilového priemyslu a logistiky, prudký

rozvoj ktorých úzko súvisí s expanziou tohto typu priemyselnej výroby na Slovensku. 

Pozitívny vývoj výsledkov práce oddelenia International Desk znamená, že rakúski,

nemeckí, francúzski i talianski klienti, ktorým toto oddelenie poskytuje služby v ich materských

jazykoch, sa pri podnikaní na Slovensku môžu v oblasti bankových služieb cítiť ako doma.  

Aj keď segment malých a stredných podnikateľov zostáva v centre aktivít firemného

bankovníctva ĽUDOVEJ BANKY, v uplynulom roku sme úspešne zavŕšili dôležité obchody 

v oblasti projektového financovania výstavby nehnuteľností. Aj keď sme sa tejto, na Slovensku

veľmi perspektívnej oblasti začali intenzívnejšie venovať len pred rokom, tím motivovaných 

a dynamických pracovníkov už dokázal zviditeľniť ĽUDOVÚ BANKU prostredníctvom

významných projektov vrátane spolupráce s najväčším slovenským developerom populárnych

nákupných stredísk. Tieto úspechy sú pre banku zárukou kontinuálneho rastu 

aj v ďalších rokoch.

V priebehu roka 2006 pokračovali práce na implementácii BASEL II. Najväčšia pozornosť 

v oblasti bola venovaná vypracovaniu vnútorných predpisov, procesov a metodiky, týkajúcich sa

úverového rizika a obchodného rizika, cieľom ktorých je zabezpečenie kvality dát v súvislosti 

s prechodom na IRB prístup. V oblasti operačného rizika sa banka sústreďovala predovšetkým

na napĺňanie databázy udalostí a oboznamovanie zamestnancov s významom a metodikou

merania operačného rizika.

zľava doprava: 

Mag. Dr. Kurt N. Kapeller, Dr.jur. Barbara Neiger, MBA, Dipl.- Kfm. Manfred Gram
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V uplynulom roku začala v ĽUDOVEJ BANKE pracovať skupina, úlohou ktorej je príprava

prechodu na jednotnú európsku menu euro 1. januára 2009. Tento dôležitý a veľmi náročný

projekt si vyžiada mnoho pracovného úsilia od všetkých pracovníkov banky aj v ďalšom roku.

Je za nami rok plný práce, rok, ktorý našu banku posunul ďalej vo vývoji nielen vďaka

novým skúsenostiam, novým výzvam, dynamickým zmenám na trhu i v rámci koncernu

Volksbank International AG, ale najmä vďaka pracovnému nasadeniu všetkých zamestnancov

ĽUDOVEJ BANKY. Dovoľte nám poďakovať sa im za ich prácu a lojalitu. Veríme, že ambiciózne

ciele ĽUDOVEJ BANKY do budúcich rokov budú aj pre nich motiváciou k ďalšiemu

profesionálnemu a osobnostnému rastu.

Rok 2007 je rokom očakávaní: očakávaní rekordného tempa rastu slovenského

hospodárstva, napĺňania maastrichtských kritérií, ústiacich do príchodu jednotnej meny euro, 

či očakávaní zostrujúceho sa konkurenčného boja na slovenskom bankovom trhu. Sme však

presvedčení, že ĽUDOVÁ BANKA dokáže aj v nasledujúcom období zúročiť všetky svoje

skúsenosti ako aj schopnosti a nové, originálne nápady a myšlienky tak, aby i naďalej patrila

medzi úspešné, progresívne banky nielen na Slovensku, ale aj v rámci celého koncernu

Volksbank International AG. 

Predstavenstvo ĽUDOVEJ BANKY, a. s.

PRÍHOVOR PREDSTAVENSTVA
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PREHªAD NAJDÔLEÎITEJ·ÍCH ÚDAJOV

v mil. Sk 2005 2006

Bilančná suma 32 163 36 274

Záväzky voči klientom 23 964 27 048

Pohľadávky voči klientom 18 546 21 503

Prevádzkové výnosy 1 438 1 559

Prevádzkové náklady 1 088 1 075

Zisk pred zdanením a výsledkom z mimoriadnych činností 288 295

Počet zamestnancov 678 654

Počet pracovísk 46 48

Uvedené údaje vychádzajú z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS, v ktorej banka vykazuje 
podiely v pridružených spoločnostiach metódou vlastného imania (equity method).

·TRUKTÚRA AKCIONÁROV

podiel v %

Volksbank International AG 88,6

Volksbank Donau-Weinland 0,1

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft 2,1

Volksbank Ötscherland 1,7

Waldviertler Volksbank 0,1

EM.RO. POPOLARE S.P.A. 3,4

Banca Popolare di Vicenza 2,3

Drobní akcionári 1,7

Celkom 100,0

Stav k 31.12.2006

13



ĽUDOVÁ BANKA úspešne pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Jej hlavným akcionárom 

je Volksbank International AG (dcérska spoločnosť Österreichische Volksbanken-AG). 

Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) založili v roku 1922 regionálne úverové družstvá a jeho

väčšinovým vlastníkom je viac ako 60 nezávislých rakúskych bánk zo skupiny Volksbank (družstevných

bánk). Banka je vrcholovou inštitúciou jednej z najdôležitejších rakúskych bankových skupín a zároveň 

aj medzinárodnou komerčnou bankou. V roku 1991 sa ÖVAG stal jednou z prvých bánk, ktoré vstúpili 

na sľubné trhy strednej a východnej Európy (CEE).

Spoločnosť Volksbank International AG (VBI) sídli vo Viedni (Rakúsko) a jej majoritným akcionárom 

je ÖVAG (51 %). Menšinovými akcionármi sú nemecké DZ BANK / WGZ- Bank, ktoré spolu vlastnia 24,5 %, 

a francúzska banka Banque Fédérale des Banques Populaires s rovnakým podielom vo výške 24,5 %.

VBI stojí v čele úspešnej, kontinuálne rastúcej siete 300 pobočiek v deviatich krajinách strednej 

a východnej Európy: na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Slovinsku, v Chorvátsku, Rumunsku, 

v Bosne a Hercegovine, v Srbsku a na Ukrajine. V roku 2006 tieto dcérske spoločnosti vytvorili celkové

aktíva v hodnote 6,1 miliardy eur. Viac ako 3 900 zamestnancov ponúka privátnym aj korporátnym klientom

celé portfólio moderných bankových produktov a služieb.

V roku 2006 spoločnosť Volksbank International AG zintenzívnila spoluprácu so svojimi rakúskymi,

nemeckými, francúzskymi a talianskymi partnermi prostredníctvom obchodnej iniciatívy CEE UNLIMITED.

Poskytuje pracovníkom banky potrebné know-how a základné nástroje na otvorenie a vedenie obchodov 

v strednej a východnej Európe. Klienti – najmä zo segmentu malých a stredných podnikateľov – dostávajú

poradenstvo od svojej banky, ale zároveň majú prostredníctvom siete CEE prístup k bankovým službám.

Takáto spolupráca je výhodná, profesionálna a, samozrejme, prebieha v materskom jazyku klienta. 

Jednou zo služieb v rámci CEE UNLIMITED je CEE ACCOUNT OPENING (CEE otvorenie účtu).

Dvojjazyčné zmluvy CEE CONTRACTS (v nemčine, angličtine, francúzštine alebo v taliančine a v príslušnom

lokálnom jazyku) zjednodušujú otvorenie účtu. Klienti majú okamžitý prístup k svojmu účtu bez akýchkoľvek

formálnych prieťahov alebo zdržaní. Viacjazyčná služba CEE SPECIALISTS uľahčuje spoluprácu bánk so

zahraničnými klientmi v rámci CEE. Vysoko špecializované pracoviská pridružených bánk poskytujú 

„na mieru šité“ služby v oblasti lízingu, financovania nehnuteľností, fund managementu, poistenia 

a investičného bankovníctva. 

Avšak veľkosť nie je všetko a naším cieľom je poskytovať viac ako len rozsiahlu bankovú sieť. 

Na prvom mieste je záväzok VBI pomáhať klientom dosahovať úspechy v podnikaní. Preto sa v prvom rade

usilujeme o osobný kontakt s klientmi, poskytovanie spoľahlivých služieb a budovanie vzájomnej dôvery.

Našou najvyššou hodnotou je profesionálna kvalita služieb a rozvíjanie dlhodobého partnerstva s klientmi.

Volksbank International a CEE UNLIMITED je zárukou jedinečných služieb, ktoré zabezpečujú, aby sa

medzinárodní klienti pri podnikaní v cudzine cítili „ako doma”.

MEDZINÁRODNÁ SIEË
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DOZORNÁ RADA

PREDSEDA

Dr. Michael Oberhummer
riaditeľ, člen predstavenstva 

Volksbank International AG, Viedeň

PODPREDSEDA

Mag. Walter Keindl
riaditeľ 

Österreichische Volksbanken-AG, Viedeň

1. podpredseda

Mag. Gerhard Wöber
vedúci odboru Strategický management, 

Controlling, Účtovníctvo

Volksbank International AG, Viedeň

2. podpredseda

âLENOVIA

prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
univerzitný profesor

Ekonomická univerzita v Bratislave

Bernard Huberdeau
generálny tajomník CIBP Confédération 

Internationale des Banques Populaires, Brusel

Mag. Hans Janeschitz
riaditeľ divízie skupinového rizika

Österreichische Volksbanken-AG, Viedeň

Dr. Fausto Maritan
vedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy

a korešpondenčné bankovníctvo

Banca Popolare di Vicenza, Vicenza

Josef Preißl
riaditeľ

Volksbank Wien AG, Viedeň

Manfred Wiebogen
vedúci oddelenia Treasury

pre strednú a východnú Európu

Österreichische Volksbanken-AG, Viedeň

PREDSTAVENSTVO

PREDSEDA

Ing. Jozef Kollár, PhD.
riaditeľ

do 30. októbra 2006

Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller
riaditeľ

od 15. novembra 2006

âLENOVIA

Dr.jur. Barbara Neiger, MBA
riaditeľka

Dipl.- Kfm. Manfred Gram
riaditeľ

VEDENIE SPOLOâNOSTI
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SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO V ROKU 2006

Slovenská ekonomika má za sebou rekordný rok. Jej výkonnosť rástla historicky najvyšším

tempom. Reálny rast hrubého domáceho produktu sa v roku 2006 oproti vlaňajšku zvýšil o 8,3 %, 

v 3. štvrťroku slovenské hospodárstvo rástlo tempom až 9,8 %. Rast HDP je navyše

štrukturálne vyvážený, podporený z viacerých zdrojov, a to najmä rastúcim exportom,

zahraničným dopytom a vyššou domácou spotrebou, čo vytvára predpoklady na udržanie silne

prorastového trendu aj v ďalšom roku.

Prílev priamych zahraničných investícii najmä v automobilovom a elektronickom priemysle 

sa v uplynulom roku výrazne prejavil aj v hospodárskych štatistikách. Export medziročne rástol 

o 24,6 % a hlavne kvôli rozvoju nových kapacít v automobilkách a elektrotechnických firmách 

aj import stúpol približne rovnako o 24,3 %. Silnú investičnú aktivitu potvrdzuje aj ukazovateľ

tvorby fixného kapitálu. Objem investícii sa zvýšil oproti roku 2005 o 7,3 %, čo sa premietlo 

aj do ukazovateľov trhu práce.

Za celý rok 2006 zamestnanosť stúpla v priemere o 3,8 %, nezamestnanosť na konci roka

klesla na 12,0 %, keď za celý rok bola v priemere trinásťpercentná. Rast miezd síce zaostal 

za rokom 2005, no nárast o 3,3 % možno aj tak považovať za silný. Cenová hladina 

v uplynulom roku rástla rýchlejšie ako mzdy (4,5 %). 

Dôležitým aspektom pozitívneho vývoja je aj to, že hospodársky rast nebol sprevádzaný

inflačnými tlakmi. V pozadí nárastu celkovej cenovej hladiny v roku 2006 stáli najmä

administratívne úpravy regulovaných cien, cenová hladina sa priemerne zvýšila o 4,5 % 

pri priemernom raste jadrovej inflácie o 2,5 %.

V¯VOJ HOSPODÁRSTVA
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Kurz slovenskej koruny v prvom polroku 2006, poznačený politickou turbulenciou predčasných

parlamentných volieb, zaznamenal depreciačné tendencie až k hranici 39,00 korún za 1 euro.

Výrazné zhodnotenie domácej meny v druhej polovici roka, podporené zverejnením vysokého,

až 9,8-percentného rastu HDP a najmä schválenie štátneho rozpočtu na rok 2007, v ktorom

vláda deklaruje splnenie Maastrichtských kritérií, prinútilo Národnú banku Slovenska

niekoľkokrát zasiahnuť proti silnej korune na devízovom trhu. Porovnanie počiatočnej 

a záverečnej hodnoty slovenskej koruny v roku 2006 znamená kurzové zhodnotenie o 9,07 %.

Banky na Slovensku v roku 2006 zaznamenali len minimálny nárast bilančnej sumy o menej 

než 1,0 % pri súčasnom raste zisku o 14,0 %. Zdrojom vyššieho zisku bankového sektora bol

predovšetkým 45,0 % nárast úrokových výnosov a miernejší 6,0 % nárast výnosov z poplatkov

a provízií. Vysoký rast úrokových výnosov súvisel predovšetkým so zvyšovaním základnej

úrokovej sadzby NBS, ktorá sa oproti roku 2005 zvýšila z 3,0 % na 4,75 %. Ziskovosť bánk

podporila aj úverová expanzia predovšetkým v sektore obyvateľstva, v ktorom sa objem úverov

zvýšil o viac ako 32,0 %. Na konci roka 2006 objem úverov obyvateľstvu dosiahol 221 mld. Sk.

Podiel úverov obyvateľstvu predstavuje najvýraznejšie rastúci segment úverového trhu, keď jeho

podiel na celkových úveroch vzrástol zo 17,5 % v roku 2002 na viac ako 33,0 % v roku 2006. 

K úverovému boomu prispel aj korporátny sektor viac ako dvadsaťpercentným rastom.
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0âAKÁVAN¯ V¯VOJ V ROKU 2007

Rok 2007 bude pre Slovensko kľúčový. Ak chce vláda splniť deklarované sľuby a pripraviť

Slovensko na vstup do eurozóny v plánovanom termíne v januári 2009, bude musieť pokračovať

v zdravej makroekonomickej politike. Slovensko tak bude pravdepodobne prvá krajina

Višegrádskej štvorky, ktorá vymení svoju národnú menu za euro.

Rok 2006 by si mal výsadu roka s historicky najvyšším hospodárstvom udržať len 

na krátko, prognózy na rok 2007 sú ešte optimistickejšie a blížia sa k deviatim percentám.

Pokračovať by mal aj príliv priamych zahraničných investícií a tiež záujem portfóliových

investorov profitovať z posilňovania kurzu slovenskej koruny. Očakávame, že v roku 2007 

sa pomer vývozu a dovozu bude postupne zvyšovať, čo súvisí so spustením produkcie 

v nových automobilkách. Zvýšená exportná výkonnosť ekonomiky sa pozitívne prejaví aj na

znižovaní bežného účtu platobnej bilancie a zlepšovaní salda obchodnej bilancie Slovenskej

republiky. Inflačné tlaky by mali byť v ďalšom roku pod kontrolou, a to na úrovni 1,8 %. 

Pri predpoklade vysokého hospodárskeho rastu, nízkej cenovej úrovne a posilňovaní slovenskej

koruny voči euru Národná banka Slovenska pravdepodobne do konca roka zníži základnú

úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. Tieto argumenty vytvárajú do budúceho roka dobrú

štartovaciu plochu pre úverovú expanziu a solídny výhľad, že korunové investície ochránia

spotrebiteľov pred infláciou a prinesú kladné reálne zhodnotenie peňazí.

V¯VOJ HOSPODÁRSTVA
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RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO

V oblasti retailového bankovníctva sa ĽUDOVÁ BANKA v roku 2006 zamerala na všetky

aspekty predajných aktivít, ovplyvňujúce vzťah klienta k banke. Jedným z najdôležitejších

faktorov sú predajné a komunikačné zručnosti bankových poradcov, ktorí sú v najužšom 

a najčastejšom kontakte s klientom. Počas celého roka títo pracovníci prechádzali

systematickým školením s cieľom upevnenia a zvýšenia ich profesionálnych schopností 

a zručností. Významným nástrojom pri práci s klientom by sa mal v krátkej budúcnosti stať 

tzv. front end systém. Tento projekt sa začal realizovať v roku 2006 a bude ukončený 

v nasledujúcom roku. Za mimoriadne dôležitý považujeme aj projekt automatického spracovania

úverov, ktorý bol započatý v uplynulom období a ktorý po dokončení zjednoduší postupy 

pri poskytovaní úverových produktov nielen pracovníkom banky, ale aj klientom.

ĽUDOVÁ BANKA však rovnakú dôležitosť prikladá aj rozsahu ponuky bankových služieb, 

ktoré zodpovedajú dynamicky sa meniacim požiadavkám a možnostiam klientov z hľadiska

kvality a benefitov a aj procesu poskytovania. V roku 2006 sme portfólio spotrebných úverov

rozšírili o ďalší typ účelového spotrebného úveru. Klientom sme ponúkli štruktúrovaný vkladový

produkt LUBA Invest ako alternatívu k termínovaným účtom. Počas roka sme pristúpili 

k aktualizácii programov služieb pre retailových klientov, keď sa zvýšil počet účtovných 

položiek v rámci jednotlivých programov.

Naďalej sme sa sústreďovali aj na perspektívny segment mladých klientov – študentov

vysokých škôl. Pokračovali sme v rozvíjaní programu MULTIPAS a zaradením bezplatného

využívania služieb elektronického bankovníctva do programu služieb pre týchto klientov sme

ešte zvýšili atraktivitu ponúkaných produktov. Aj vďaka tomu na konci roka 2006 služby

ĽUDOVEJ BANKY využívalo až 5 912 študentov slovenských vysokých škôl. 

Aj dostupnosť bankových služieb ovplyvňuje nákupné rozhodnutie klienta banky. 

V uplynulom roku sme rozšírili sieť našich pracovísk o tri obchodné miesta v Bratislave, Senici 

a v Zábavno-obchodnom centre MAX v Nitre. Ďalšie pracoviská banky prešli rekonštrukciou tak,

aby plne zodpovedali požiadavkám súčasnosti.
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HYPOTEKÁRNE FINANCOVANIE

V roku 2006 na Slovensku pokračoval rast životnej úrovne a prudko rástla výstavba bytov 

a rodinných domov. S týmito skutočnosťami úzko súvisel vysoký záujem občanov 

o hypotekárne úvery na zabezpečenie a aj modernizáciu či rekonštrukciu bývania. ĽUDOVÁ

BANKA sa v tejto strategickej obchodnej oblasti zamerala na modifikáciu hypotekárnych

produktov tak, aby sa stali prístupnými pre čo najširší počet klientov. Preto sme záujemcom

ponúkli možnosť 100 % prefinancovania bývania, takže klient pri kúpe bytu alebo domu nemusí

disponovať vlastnými finančnými zdrojmi. Pre urýchlenie procedúry poskytnutia úveru sme

pristúpili k oceneniu zakladanej nehnuteľnosti interným znalcom ĽUDOVEJ BANKY. Klientom

sme vyšli v ústrety aj novým úverom so zrýchleným čerpaním finančných prostriedkov.

V roku 2006 sa rozvíjala spolupráca v rámci banky s oddelením projektového financovania.

ĽUDOVÁ BANKA tak okrem financovania bytových domov prostredníctvom splátkových úverov

získava aj široký priestor pre hypotekárne produkty.

V ostrom konkurenčnom boji na trhu hypotekárneho financovania sme zintenzívnili

spoluprácu s externou predajnou sieťou, developerskými a stavebnými spoločnosťami. 

K 31. decembru 2006 banka poskytla hypotekárne úvery v kumulatívnom objeme 2,712 mld. Sk

2 402 klientom, čím dosiahla podiel na trhu viac ako 3 %. V uplynulom roku ĽUDOVÁ BANKA

podľa zákona o bankách realizovala v poradí tretiu emisiu hypotekárnych záložných listov 

v objeme 430 mil. Sk.

OBCHODNÁ âINNOSË
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PLATOBNÉ KARTY

Rok 2006 bol obdobím ukončenia prechodu na modernú a bezpečnejšiu čipovú

technológiu pri všetkých kartových produktoch vydávaných ĽUDOVOU BANKOU, na všetkých

bankomatoch a EFT/POS termináloch ĽUDOVEJ BANKY. 

V minulých rokoch sa ĽUDOVÁ BANKA stala priekopníkom v oblasti dizajnu platobných

kariet, a preto sme aj naďalej pokračovali v rozširovaní ponuky vizuálne atraktívnych platobných

kariet. Využitím translucentnej (priehľadnej) technológie sa podarilo skompletizovať esteticky

zaujímavú kolekciu kartových produktov. 

I vďaka originálnosti platobných kariet ĽUDOVEJ BANKY ich počet zvýšil o 7 % a objem

transakcií prostredníctvom týchto produktov vzrástol o 13,5 %.

ĽUDOVÁ BANKA aj v uplynulom roku rozširovala počet inštalovaných EFT/POS 

terminálov, ktorý sa medziročne zvýšil o 32,5 %. Počet nových bankomatov sa v porovnaní

s predchádzajúcim rokom zvýšil o 15 %.

PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO

V roku 2006 sa služby privátneho bankovníctva dostali opäť bližšie ku klientom, keď bolo 

v Lučenci otvorené ďalšie, už deviate pracovisko, poskytujúce tento typ služieb. Aj vďaka tomu

sa počet klientov, ktorí využívajú služby privátneho bankovníctva ĽUDOVEJ BANKY, zvýšil 

o viac ako 20 %.

V oblasti investičných produktov sme rozšírili ponuku v oblasti emisií eurobondov 

a taktiež štruktúrovaných produktov. ĽUDOVÁ BANKA taktiež ponúkla možnosť investovať 

do indexových certifikátov zameraných na trhy strednej a východnej Európy. Vyššie úrokové

sadzby počas roka boli dôvodom na to, aby časť klientov spomedzi vkladových či investičných

produktov uprednostňovala termínované vklady.

21



FIREMNÉ BANKOVNÍCTVO

Obchodné výsledky roku 2006 potvrdili orientáciu ĽUDOVEJ BANKY na malých 

a stredných podnikateľov ako jeden z hlavných segmentov klientely. Sieť pracovísk

pozostávajúca z piatich korporátnych centier: v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici 

a v Košiciach a desiatich detašovaných pracovísk v priľahlých mestách poskytuje dostatočnú

bázu na plošné pokrytie a regionálnu blízkosť ku klientom banky.

Dobudovaniu siete pracovísk bola venovaná veľká pozornosť. Po zavŕšení týchto aktivít 

sa tímy vyškolených a pozitívne motivovaných pracovníkov vo zvýšenej miere sústredili 

na akvizičnú činnosť. Výsledkom ich úsilia je rozšírenie portfólia firemných klientov ĽUDOVEJ

BANKY v priebehu jedného roka o 259 nových podnikateľských subjektov. 

V rámci novej koncepcie komplexnej starostlivosti o firemných klientov sme pristúpili 

k rozšíreniu ponuky produktov pre tento segment, ako aj k zvýšeniu crossellingu produktov 

z iných súvisiacich oblastí, napr. produktov treasury alebo depozitných produktov. 

V rámci nových služieb sa firemné bankovníctvo sústredilo na rýchle a efektívne riešenie

potreby prevádzkových zdrojov formou uvedenia nového zrýchleného úverového procesu, 

v rámci ktorého je poskytované prevádzkové financovanie v expresnom čase do 48 hodín. 

Vyššie uvedené opatrenia vyústili do nárastu úverového obliga o 14 % (6,069 mld. SKK) 

a nárastu depozít o 16 % (4,060 mld. SKK).

OBCHODNÁ âINNOSË
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INTERNATIONAL CORPORATE BANKING AND DESK

ĽUDOVÁ BANKA aj v roku 2006 ako súčasť medzinárodnej siete bankových domov

ponúkala firemnej klientele so zahraničným kapitálom (prevažne rakúskym, nemeckým,

francúzskym a talianskym) komplexné finančné služby a produkty prostredníctvom

špecializovaného oddelenia, a to v materskom jazyku klientov.

V čase dynamického rastu zahraničných investícií na Slovensku je pre prichádzajúcich

klientov z krajín akcionárov ĽUDOVEJ BANKY a všetkých sesterských bánk v rámci siete 

VBI veľmi dôležitý fakt, že tím pracovníkov tohto oddelenia ĽUDOVEJ BANKY disponuje

teoretickou i praktickou znalosťou ekonomického i legislatívneho prostredia týchto krajín. 

Rýchly rast slovenského hospodárstva a zlepšovanie podnikateľského prostredia dáva dobré

predpoklady pre ďalší rozvoj obchodných aktivít a výsledkov oddelenia International Corporate

Banking and Desk.

FINANâNÉ TRHY A TREASURY

Slovenská koruna zažila rok plný zmien. Pohybovala sa oboma smermi, turbulentný vývoj

musela Národná banka Slovenska niekoľkokrát počas roka korigovať priamymi zásahmi na

devízovom trhu. Do roka 2006 vstúpila slovenská koruna na úrovni 37,780 EUR/SKK. Do mája

2006 sa kurz koruny pohyboval v relatívne úzkom rozpätí 37,780 až 36,650 EUR/SKK. Od mája

začala narastať neistota pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktorá kurz koruny stlačila 

až na úroveň 38,900 EUR/SKK. Priama intervencia zvrátila vývoj slovenskej meny voči euro 

o 180 stupňov. V druhej polovici roka slovenská mena postupne lámala historické rekordy. 

Silné zhodnocovanie domácej meny sa NBS snažila tlmiť verbálnymi zásahmi. Pri kurze 

34,060 EUR/SKK koncom decembra NBS prvýkrát zasiahla proti posilňovaniu koruny 

na devízovom trhu. Slovenská koruna tak končila rok 2006 s kurzom voči referenčnému 

euru 34,460 až 34,480 EUR/SKK.

Vývoj na peňažnom trhu koreloval s devízovým trhom. V prvej polovici roka v súvislosti 

s predvolebnou neistotou a oslabovaním kurzu koruny výnosová krivka rástla. K zvratu došlo 

po voľbách, keď pod vplyvom zmien v menovom prostredí v dôsledku silného posilňovania

koruny začala výnosová krivka postupne klesať. Centrálna banka v priebehu roka zvýšila

kľúčové úrokové sadzby z 3 % na úroveň 4,75 %. 
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Vývoj na finančných trhoch v roku 2006 podnietil zvýšený záujem klientov 

o zabezpečovacie transakcie, ktorými si exportéri a importéri pokryli kurzové riziko. 

Okrem zabezpečenia voči kurzovým rizikám ponúkala ĽUDOVÁ BANKA tiež zabezpečenie

pomocou derivátov voči úrokovým rizikám v slovenských korunách a cudzích menách. 

V oblasti štruktúrovaných produktov sa banka sústreďovala na produkty orientované na

zvýšenie výnosovosti pri garancii splátky nominálu. Štruktúrované produkty boli ponúkané

predovšetkým retailovej a inštitucionálnej klientele, avšak zvýšený záujem bol zaznamenaný 

aj zo strany korporátnych klientov. 

PLATOBN¯ STYK

Celkový počet transakcií tuzemského platobného styku v roku 2006 oproti roku 2005

mierne vzrástol, pričom k nárastu došlo tak na strane vyšlých platieb (5 %), ako i na strane

došlých platieb (8 %).

Uplynulé obdobie sa opäť nieslo v znamení výraznejšieho medziročnému nárastu

zahraničných platieb: klienti ĽUDOVEJ BANKY realizovali o 10 % viac platieb do zahraničia 

a počet platieb došlých zo zahraničia sa zvýšil o 19  %.

ĽUDOVÁ BANKA sa už niekoľko rokov sústreďuje na zvyšovanie využívania elektronických

kanálov vrátane elektronického bankovníctva. Klienti banky si podľa svojich potrieb môžu vybrať

z niekoľkých možností, ako realizovať svoje domáce i zahraničné platby elektronicky, čo v praxi

znamená nielen pohodlne, bezpečne, ale aj lacnejšie. Táto stratégia je úspešná, čo potvrdzuje

fakt, že podiel zahraničných prevodných príkazov podaných elektronicky predstavoval na konci

roka 2006 takmer 65 % a podiel tuzemských príkazov sa medziročne zvýšil o 5 % a dosiahol

OBCHODNÁ âINNOSË
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hodnotu 75 %. Aj v ďalšom období očakávame nárast týchto podielov, a to hlavne vďaka rýchlo

rastúcej penetrácii internetu na Slovensku a aj pripravovanému update systému elektronického

bankovníctva ĽUDOVEJ BANKY, ktorý bude realizovaný v prvom polroku 2007.

INFORMAâNÉ TECHNOLÓGIE

V roku 2006 sa ĽUDOVÁ BANKA v oblasti zdokonalenia a modernizácie bankového systému

zamerala na výkonné posilnenie (upgrade) centrálnych serverov IBM iSeries, na ktorých banka

prevádzkuje bankový informačný systém, a vybudovanie redundantnej centralizovanej infraštruk-

túry pre ukladanie dát a virtualizáciu serverovského prostredia. 

Hlavným cieľom rozšírenia a zdokonalenia systému prevencie proti neoprávneným prístupom 

do informačného systému (Intruder detection, Prevention system) bolo zvýšenie bezpečnosti 

a spoľahlivosti.

Ďalším realizovaným projektom bola implementácia systému „helpdesk“ pre sledovanie kvality

poskytovaných IT služieb a zlepšenie poskytovanej podpory interným užívateľom IT systémov.  

Firemní klienti 76,8 %

Îivnostníci a malí podnikatielia (micros) 7,5 %

Privátni klienti 15,7 %

7,5 %

15,7 %
76,8 %

·TRUKTÚRA ÚVEROVÉHO PORTFÓLIA
PODªA KLIENTSKYCH SEGMENTOV 
K 31.12.2006
v %
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FINANCOVANIE NEHNUTEªNOSTÍ

Toto špecializované oddelenie ĽUDOVEJ BANKY vzniklo v roku 2005 ako odpoveď 

na potreby klientov financovať rýchlo sa rozvíjajúcu výstavbu bytových, obchodných

polyfunkčných a ostatných nových objektov. V ostatnom roku sme sa sústredili na dobudovanie

tímu špecialistov, ktorí sú pripravení štruktúrovať a ponúkať spôsoby financovania nehnuteľností

vrátane odborných konzultácií v súlade s klientovými špecifikami.  Popri týchto aktivitách 

sa úspešne rozvíjala akvizičná činnosť, a to nielen v hlavnom meste Bratislave, ale aj v centrách

jednotlivých regiónov Slovenska, keď sa podarilo nadviazať spoluprácu s významnými lokálnymi

a medzinárodnými developermi (napr. kooperácia pri financovaní výstavby Zábavno-obchodného

centra MAX v Nitre a Dunajskej Strede).  

Objem obchodov v rámci financovania nehnuteľností sa medziročne zvýšil až o 250 %, 

čo je jasným dôkazom širokej perspektívy týchto finančných služieb. 

OBCHODNÁ âINNOSË
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MARKETING A KOMUNIKÁCIA

V oblasti marketingu a komunikácie sa ĽUDOVÁ BANKA zamerala na podporu kľúčových

produktov pre retailových klientov. Pripravili sme komplexnú komunikačnú kampaň zacielenú 

na propagáciu bezúčelového spotrebného úveru a hypotekárneho úveru. Na podporu predaja

služieb pre malých a stredných podnikateľov, ako aj kartových a štruktúrovaných produktov sme

využili nielen nadlinkovú komunikáciu v kombinácii s prezentáciou na internete, ale aj adresnú

direct–marketingovú kampaň s dôrazom na prácu call centra.

Počas celého roka sa ĽUDOVÁ BANKA usilovala nadväzovať a utužovať kontakty s klientmi

zo segmentu malých a stredných podnikateľov a aj s klientmi oddelenia International Desk 

a Real Estate Finance prostredníctvom pracovných workshopov v regiónoch, na ktorých boli

prezentované nové produkty a služby banky. Dôležitou aktivitou boli i spoločenské podujatia,

kde sa predstavitelia banky stretávali pri viac či menej formálnych príležitostiach s existujúcimi 

i potenciálnymi partnermi.

Aj v uplynulom období banka pokračovala v podpore charitatívnych projektov a podujatí 

z oblasti zdravotníctva, kultúry a športu. Opäť sme sa stali hlavným partnerom charitatívneho

projektu Biela pastelka, ktorý organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých. 

V roku 2006 ĽUDOVÁ BANKA v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou 

už desiaty raz udelila prestížne ocenenie pre najlepších absolventov slovenských vysokých škôl

GRAND PRIX ĽUDOVEJ BANKY za vzdelanosť. Za desať rokov získalo cenu GRAND PRIX

ĽUDOVEJ BANKY za vzdelanosť 194 mladých ľudí, ktorým ĽUDOVÁ BANKA venovala spolu

7,61 mil. Sk. Morálne i finančné ohodnotenie je nielen výrazom úcty a obdivu, ale aj podporou

pri uplatňovaní sa absolventov slovenských vysokých škôl v zamestnaní po skončení štúdia. 

Na tomto istom spoločenskom podujatí, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou manželky

prezidenta SR pani Silvie Gašparovičovej, sme si pripomenuli 15. výročie začiatku pôsobenia

ĽUDOVEJ BANKY na Slovensku. ĽUDOVEJ BANKE sa pri tejto príležitosti dostalo významného

ocenenia, keď jej Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila Zlatú medailu SOPK.
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SÚVAHA

v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 6 8 129 750 7 288 997

Finančný majetok na obchodovanie 9 492 128 318 903

Pohľadávky voči bankám 10 857 400 490 256

Pohľadávky voči klientom 11 21 502 853 18 546 089

Investičné cenné papiere 13 3 948 827 4 154 663

Investície do pridružených spoločností 14 213 090 185 851

Investície v nehnuteľnostiach 15 27 000 27 414

Budovy, vybavenie a zariadenie 16 1 016 854 1 072 424

Ostatné aktíva 19 294 28 044

Daňové pohľadávky 22 19 740 -

Náklady a príjmy budúcich období 47 302 50 077

36 274 238 32 162 718
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v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Záväzky

Finančné záväzky z obchodovania 9 462 398 118 646

Záväzky voči bankám 17 2 707 365 2 251 359

Prijaté úvery 18 199 312 254 926

Záväzky voči klientom 19 27 047 808 23 964 483

Emitované dlhové cenné papiere 20 1 674 588 1 239 172

Rezervy 21 36 824 29 498

Daň z príjmu právnických osôb 22 - 9 937

Odložený daňový záväzok 23 17 306 13 999

Ostatné záväzky 24 130 532 204 363

Výnosy a výdavky budúcich období 24 941 9 981

32 301 074 28 096 364

Vlastné imanie

Základné imanie 25 1 000 000 1 000 000

Emisné ážio 1 170 300 1 170 300

Rezervné fondy a fondy zo zisku 26 1 802 864 1 896 054

3 973 164 4 066 354

36 274 238 32 162 718

Podsúvahové položky 27 5 049 271 5 367 286

Účtovná závierka, ktorá obsahuje aj poznámky na stranách 33 až 100, bola schválená 

dňa 10. apríla 2007 a podpísaná:
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V¯KAZ ZISKOV A STRÁT 
ZA ROK, KTOR¯ SA SKONâIL 31. DECEMBRA 2006

v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Úrokové a obdobné výnosy 28 1 514 194 1 291 281

Úrokové a obdobné náklady 29 (520 481) (410 317)

Čisté úrokové výnosy 993 713 880 964

Prijaté poplatky a provízie 504 641 487 040

Platené poplatky a provízie (84 702) (75 798)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 419 939 411 242

Čisté výnosy z obchodovania 141 127 104 620

Zisk z pridružených spoločností 26 279 48 992

Ostatné náklady (21 982) (7 471)

Prevádzkové výnosy 1 559 076 1 438 347

Všeobecné prevádzkové náklady 30 (879 689) (898 665)

Odpisy 16 (195 793) (189 650)

Prevádzkové náklady (1 075 482) (1 088 315)

Prevádzkový zisk pred opravnými položkami 483 594 350 032

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 31 (182 956) (62 574)

Rezervy 21 (5 657) 768

Zisk pred zdanením 294 981 288 226

Daň 32 (57 319) (29 187)

Zisk po zdanení 237 662 259 039

Základný a zriedený zisk na akciu

(vyjadrený v Sk na akciu) 33 1 833 1 743

Poznámky na stranách 33 až 100 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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PREHªAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
ZA ROK, KTOR¯ SA SKONâIL 31. DECEMBRA 2006

tis. Sk Základné Emisné Nerozdelený Zákonný Oceňovacie Ostatné Spolu

imanie ážio zisk rezervný rozdiely rezervy

fond

K 1. januáru 2005 1 000 000 1 170 300 1 538 599 155 823 104 119 34 506 4 003 347

Dividendy - - (224 985) - - - (224 985)

Presuny - - (24 681) 24 681 - - -

Zisk z precenenia

cenných papierov 

vrátane odloženej dane - - - - 28 953 - 28 953

Zisk za rok 2005 - - 259 039 - - - 259 039

K 31. decembru 

2005 1 000 000 1 170 300 1 547 972 180 504 133 072 34 506 4 066 354

Dividendy - - (224 985) - - (224 985)

Presuny - - (22 455) 22 455 - - -

Strata z precenenia

cenných papierov

vrátane odloženej dane - - - - (105 867) - (105 867)

Zisk za rok 2006 - - 237 662 - - - 237 662

K 31. decembru 

2006 1 000 000 1 170 300 1 538 194 202 959 27 205 34 506 3 973 164

Poznámky na stranách 33 až 100 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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PREHªAD O PE≈AÎN¯CH TOKOCH 
ZA ROK, KTOR¯ SKONâIL 31. DECEMBRA 2006

v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Peňažné toky z prevádzkových činností

Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch 34 693 883 507 141

Zvýšenie stavu finančného majetku na obchodovanie (173 225) (133 952)

Zvýšenie stavu pohľadávok voči bankám (367 144) (279 025)

Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom (3 172 033) (877  084)

Zníženie/(zvýšenie) stavu ostatných aktív 11 525 (9 994)

Zvýšenie stavu finančných záväzkov z obchodovania 343 752 4 575

Zvýšenie stavu záväzkov voči bankám 456 006 1 264 732

(Zníženie)/zvýšenie prijatých úverov (55 614) 65 597

Zvýšenie stavu záväzkov voči klientom 3 082 667 306 073

(Zníženie)/zvýšenie stavu ostatných záväzkov (59 351) 73 530

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (58 857) (78 134)

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností 701 609 843 459

Peňažné toky z investičných činností

Splatenie/(nákup) investičných cenných papierov 77 706 (526 124)

Nákup budov, vybavenia a zariadenia (149 328) (229 461)

Výnosy z predaja budov, vybavenia a zariadenia 815 776

Investície do pridružených spoločností (960) -

Prijaté dividendy z pridružených spoločností - 18 768

Čisté peňažné toky z investičných činností (71 767) (736 041)

Peňažné toky z finančných činností

Vyplatené dividendy (224 505) (224 985)

Emisia dlhových cenných papierov 435 416 482 965

Čisté peňažné toky z finančných činností 210 911 257 980

Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov 840 753 365 398

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka 7 288 997 6 923 599

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka 6 8 129 750 7 288 997

Poznámky na stranách 33 až 100 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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1. V·EOBECNÉ INFORMÁCIE 

ĽUDOVÁ BANKA, a.s. („banka“) bola založená a začala svoju činnosť v roku 1991.

Volksbank International AG so sídlom na A-1090 Wien, Peregringasse 3, Rakúsko vlastní 89 %

akcií banky a ostatné členské spoločnosti skupiny Volksbank vlastnia ďalšie 4 % akcií.

Konečným vlastníkom spoločnosti je Österreichische Volksbanken AG so sídlom na A-1090

Wien, Peregringasse 3, Rakúsko.

Hlavnou aktivitou banky je poskytovanie bankových a finančných služieb podnikateľským 

a súkromným klientom so sídlom v Slovenskej republike.

Banka prevádzkuje 31 pobočiek a 17 expozitúr na Slovensku.

ëal‰ie informácie o banke:

Sídlo: Vysoká 9, 810 00  Bratislava

IČO: 17 321 123

DIČ: 2020412460

Banka vlastní 24 %-ný podiel v spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r.o., Bratislava,

založenej na Slovensku, ktorá sa zaoberá lízingom áut a zariadení. Banka taktiež vlastní 

22,8 % podiel v spoločnosti Team Nový Dom s.r.o., založenej na Slovensku, ktorá sa zaoberá

nehnuteľnosťami.

Banka v marci 2006 získala 24 %-ný podiel na spoločnosti IMMO-CONTRACT Slovakia, s.r.o.,

založenej na Slovensku, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou.

Predstavenstvo

Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller

Dipl.-kfm. Manfred Gram

Dr.jur. Barbara Neiger

Dozorná rada 

Dr. Michael Oberhummer

Mag. Walter Keindl

Mag. Gerhard Wöber

Mag. Hans Janeschitz

Dir. Bernard Huberdeau

Dir. Josef Preissl

Prof. Milan Buček

Dr. Fausto Maritan

Mr. Manfred Wiebogen
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2. ZÁKLAD PRE VYPRACOVANIE ÚâTOVNEJ ZÁVIERKY

(a) Vyhlásenie o súlade

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 

výkazníctvo („IFRS“) prijatými Európskou úniou.

Táto účtovná závierka je zostavená podľa požiadaviek paragrafu 17 (a) Zákona o účtovníctve

431/2002 v znení neskorších predpisov. 

Účtovná závierka z 31. decembra 2005, pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi 

pre finančné výkazníctvo, bola schválená 31. mája 2006.

(b) Základ pre oceÀovanie

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien okrem nasledujúcich

prípadov:

• finančné deriváty sú uvedené v reálnej hodnote (fair value);

• finančné nástroje ocenené reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú ocenené 

v reálnej hodnote;

• finančný majetok určený na predaj je ocenený v reálnej hodnote.

(c) Funkãná a prezentaãná mena

Táto účtovná závierka bola vypracovaná v slovenských korunách, ktoré sú funkčnou menou

banky. Sumy v slovenských korunách sú vyjadrené v tisícoch okrem tých, kde je uvedené inak.

(d) PouÏitie odhadov a úsudkov

Príprava účtovnej závierky vyžaduje, aby vedenie vykonalo úsudky, odhady a predpoklady,

ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných postupov a výšku vykázaného majetku, záväzkov, výnosov

a nákladov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE
ZA ROK, KTOR¯ SA SKONâIL 31. DECEMBRA 2006

34



Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne hodnotené. Úpravy účtovných odhadov 

sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný a vo všetkých budúcich ovplyvnených

obdobiach.

Predovšetkým, informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných

úsudkoch v použitých účtovných postupoch, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu

vykázanú v účtovnej závierke, sú popísané v poznámkach 4 a 39.

(e) Porovnateºné údaje

Údaje za minulý rok boli preskupené alebo preklasifikované, keď to bolo potrebné, 

za účelom zabezpečenia porovnateľnosti údajov s bežným účtovným obdobím.
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3. V¯ZNAMNÉ ÚâTOVNÉ POSTUPY

Účtovné postupy uvedené nižšie boli aplikované konzistentne pre všetky obdobia uvedené

v účtovnej závierke. 

(a) Cudzia mena

Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na slovenskú menu výmenným kurzom platným 

v deň uskutočnenia danej transakcie. Peňažný majetok a záväzky v cudzej mene sú prepočítané

kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sú

zaúčtované vo výkaze ziskov a strát v položkách „Čisté výnosy z obchodovania“ a „Prijaté 

alebo platené poplatky a provízie“, podľa ich charakteru.

(b) Úrok

Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím metódy

efektívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje

odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti finančného majetku alebo

záväzku (prípadne obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu finančného majetku alebo záväzku.

Efektívna úroková miera je stanovená pri prvotnom vykázaní finančného majetku a záväzku 

a nie je neskôr revidovaná.

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo

prijaté transakčné náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej

úrokovej miery. Transakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sú priamo priraditeľné

nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku alebo záväzku.

(c) Poplatky a provízie

Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej

úrokovej miery finančného majetku a záväzkov, sú zahrnuté vo výpočte efektívnej 

úrokovej miery.

Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, vrátane poplatkov za obsluhu účtu, poplatky za

manažment investícií, predajné provízie, poplatky za umiestnenie a poplatky za syndikované

produkty sú vykazované vtedy, keď sú vykonané súvisiace služby. Ak sa neočakáva, že úverový

rámec bude čerpaný, poplatky v tejto súvislosti sú rovnomerne vykázané počas doby trvania

úverového rámca.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
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Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú hlavne transakčných nákladov a poplatkov

za služby, ktoré sú zaúčtované, keď sú služby prijaté.

(d) âisté v˘nosy z obchodovania

Čisté výnosy z obchodovania zahŕňajú zisky znížené o straty súvisiace s finančným

majetkom na obchodovanie a finančnými záväzkami z obchodovania a zahŕňa všetky

realizované a nerealizované zmeny reálnej hodnoty, úroku, dividend a kurzové rozdiely.

(e) Dividendy

Príjem z dividend je vykázaný, keď vznikne právo na získanie výnosu. Obvykle je to deň 

po výplate dividend v súvislosti s majetkovými cennými papiermi.

(f) Uhradené nájomné

Uhradené platby v operatívnom lízingu sú rovnomerne vykazované vo výkaze ziskov a strát

počas doby trvania lízingu. Príjmy z lízingu sú vykazované ako neoddeliteľná časť celkových

nákladov lízingu počas doby trvania lízingu.

Minimálne platby nájomného uhradené v rámci finančného lízingu sú rozvrhnuté medzi

finančné náklady a zníženie neuhradeného záväzku. Finančný náklad je alokovaný ku každému

obdobiu počas doby nájmu tak, aby bola vytvorená stála periodická úroková miera na zostatok

záväzku. Podsúvahové záväzky z lízingu sú účtované zmenou minimálnych platieb nájomného

počas zostávajúcej doby lízingu, keď je úprava lízingu potvrdená.

(g) DaÀ z príjmu

Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmu je vykazovaná vo výkaze ziskov

a strát okrem vykazovania dane k položkám, ktoré sú vykazované priamo vo vlastnom imaní. 

V tomto prípade je táto vykazovaná vo vlastnom imaní majetku.

Daň splatná je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za rok

prepočítaný platnou sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upravený

o čiastky súvisiace s minulými obdobiami.

Odložená daň je vypočítaná použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel

medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a hodnotami pre daňové

účely. Odložená daň je počítaná pomocou daňových sadzieb, pri ktorých sa očakáva, že sa

použijú na dočasné rozdiely v čase ich odúčtovania, na základe zákonov, ktoré boli platné alebo

dodatočne uzákonené v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Odložená daňová pohľadávka je účtovaná iba do výšky očakávaných daňových ziskov, 

voči ktorým je možné uplatniť nepoužité daňové straty a prechodné rozdiely. Odložené daňové

pohľadávky sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znížené 

v rozsahu, pre ktorý je nepravdepodobné, že bude možné daňový zisk, ktorý sa ich týka,

realizovať.

(h) Finanãn˘ majetok a záväzky

(i) Vykazovanie

Banka prvotne vykazuje úvery a preddavky, vklady bánk, vklady klientov, prijaté úvery 

a dlhové cenné papiere vydané účtovnou jednotkou k dátumu, kedy vznikli.  Ostatný finančný

majetok a záväzky (vrátane majetku a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz

ziskov a strát) sú prvotne vykázané ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa banka stala zmluvnou

stranou v súvislosti s daným nástrojom.

(ii) Ukončenie vykazovania

Banka ukončí vykazovanie finančného majetku, keď sú ukončené zmluvné práva 

na peňažné toky z finančného majetku, alebo prevedie zmluvné práva na peňažné toky 

z finančného majetku prevodom podstatnej časti rizík a odmien vyplývajúcich z vlastníctva

finančného majetku. Vytvorený alebo zachovaný podiel banky na prevedenom finančnom

majetku je vykazovaný ako samostatný majetok alebo záväzok.

Banka ukončí vykazovanie finančného záväzku, ak je zmluvný záväzok splnený, zrušený

alebo sa ukončí jeho platnosť.

Banka uzatvára zmluvy, ktorými prevádza majetok vykázaný v jej súvahe, ale ponechá si

všetky riziká a odmeny vyplývajúce z prevedeného majetku alebo ich časť. Ak si banka ponechá

všetky alebo podstatnú časť rizík a odmien, nie je ukončené vykazovanie prevedeného majetku

v súvahe. Prevod majetku s ponechaním si všetkých alebo podstatnej časti rizík a odmien,

zahŕňa napríklad zapožičanie cenných papierov a transakcie s kúpou a  spätným predajom.

Banka taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď odpíše zostatky prislúchajúce 

k majetku, ktorý je považovaný za nevymožiteľný.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
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(iii) Kompenzácia

Finančný majetok a záväzky sú vzájomne započítané a ich netto hodnota je vykázaná 

v súvahe vtedy a len vtedy, ak banka má právo na kompenzáciu týchto zostatkov a má 

v úmysle platiť na netto báze alebo predať majetok a uhradiť záväzok súčasne.

Výnosy a náklady sú vykázané na netto báze len vtedy, ak to dovoľujú účtovné štandardy,

alebo v prípade ziskov a strát vznikajúcich zo skupiny podobných transakcií, ako napríklad 

v obchodnej aktivite banky.

(iv) Oceňovanie v umorovanej hodnote

Umorovaná hodnota finančného majetku alebo záväzku je suma, v ktorej je majetok alebo

záväzok ocenený pri prvotnom vykázaní, znížená o splátky istiny, znížená alebo zvýšená 

o kumulovanú umorovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykázanou hodnotou a hodnotou 

pri splatnosti pri použití efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo zníženia hodnoty.

(v) Oceňovanie v reálnej hodnote

Reálne hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov sú stanovené na základe

kótovaných trhových cien alebo  stanovených cien od dílera pre finančné nástroje obchodované

na aktívnych trhoch. Pre všetky ostatné finančné nástroje je reálna hodnota stanovená

pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy zahŕňajú metódu diskontovaných peňažných

tokov, porovnanie s podobným nástrojom, pre ktorý existuje trhová cena, a oceňovacie modely.

Banka používa akceptované oceňovacie modely pre určenie reálnej hodnoty bežných

finančných nástrojov, ako sú opcie a úrokové a menové swapy. Pre tieto finančné nástroje sú

vstupy do modelov zisťované na trhu.

(vi) Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, banka identifikuje, či existuje objektívny

dôkaz zníženia hodnoty finančného majetku nevykazovaného v reálnej hodnote cez výkaz ziskov

a strát. Finančný majetok vykazuje znaky zníženia hodnoty, keď existuje objektívny dôkaz 

o udalosti straty, ktorá sa vyskytla po prvotnom vykázaní majetku, a táto strata má dopad 

na budúci peňažný tok z majetku a tento dopad je možné spoľahlivo odhadnúť.

Banka berie do úvahy dôkaz o znížení hodnoty na úrovni individuálneho majetku ako aj

skupín majetku. Pre každý individuálne významný finančný majetok je uvažovaná strata 

zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni. Pre každý individuálne významný finančný majetok,
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pre ktorý nebola zistená strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni, je uvažované

skupinové zníženie hodnoty, ktoré existuje, avšak nebolo zatiaľ identifikované. Pre majetok,

ktorý nie je individuálne významný, je potom posudzovaná strata zo zníženia hodnoty na

skupinovej úrovni zoskupením finančného majetku (vykazovaného v umorovanej hodnote) podľa

podobných rizikových charakteristík.

Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančného majetku (vrátane akcií) môže zahŕňať

významné finančné problémy alebo porušenie zmluvy zo strany dlžníka, z ekonomických alebo

právnych dôvodov týkajúcich sa finančných ťažkostí dlžníka veriteľom udelená úľava dlžníkovi, 

o ktorej by za iných okolností veriteľ neuvažoval, pravdepodobnosť, že dlžník alebo emitent

vyhlási konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier alebo iné údaje vzťahujúce sa ku

skupine majetku, ako sú nepriaznivé zmeny v platobnom stave dlžníkov alebo emitentov 

v skupine, alebo nepriaznivé zmeny hospodárskych podmienok, ktoré súvisia s významnými

finančnými problémami v skupine.

Pri odhadovaní strát zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni banka používa štatistické

modelovanie historických trendov pravdepodobnosti významných finančných ťažkostí,

načasovanie platieb a hodnoty existujúcej straty, upravené o posúdenie manažmentu, 

či súčasné hospodárske a úverové podmienky spôsobia, že skutočná strata bude

pravdepodobne vyššia alebo nižšia ako strata vypočítaná historickým modelovaním.

Pravdepodobnosti významných finančných ťažkostí, miera strát a očakávané načasovanie

budúcich platieb sú pravidelne porovnávané so skutočnými výsledkami s cieľom zaistiť ich

aktuálnosť.

Straty zo zníženia hodnoty majetku vykazovaného v umorovanej hodnote sú vypočítané

ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou finančného majetku a súčasnou hodnotou odhadovaných

budúcich peňažných tokov odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou mierou daného

majetku. Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát a znižujú hodnotu

pohľadávok. Úrok z majetku so zníženou hodnotou je naďalej vykázaný rozpúšťaním diskontu.

Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty poklesne, tento pokles je

preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.
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Zníženie hodnoty cenných papierov na predaj je vykazované presunutím rozdielu medzi

umorovanou obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou z vlastného imania do výkazu

ziskov a strát. Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty cenných papierov 

na predaj poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.

Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty cenných papierov na predaj so zníženou

hodnotou je vykázané priamo vo vlastnom imaní. Zmeny v stratách zo zníženia hodnoty v rámci

časovej hodnoty sú vyjadrené ako súčasť úrokových výnosov.

(vii) Oceňovanie v reálnej hodnote proti zisku alebo strate

Banka klasifikuje finančný majetok a finančný záväzok v reálnej hodnote proti zisku 

alebo strate ak: 

• sa majetok alebo záväzky riadia, vyhodnocujú a vykazujú interne v reálnej hodnote;

• klasifikácia eliminuje alebo významne redukuje účtovnú nezrovnalosť, ktorá by inak

nastala alebo

• majetok alebo záväzok obsahuje vložený derivát, ktorý významne modifikuje peňažné

toky, ktoré by za iných okolností zmluva vyžadovala.

Dôvod klasifikácie každého relevantného majetku a záväzku je uvedený v príslušnej

poznámke.

(i) PeÀaÏné prostriedky a ich ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, voľné prostriedky 

na účtoch v Národnej banke Slovenska a vysoko likvidný finančný majetok s pôvodnou dobou

splatnosti do 3 mesiacov, ktoré nepodliehajú významnému riziku v zmene ich reálnej hodnoty 

a sú používané bankou v riadení krátkodobých záväzkov.

(j) Finanãn˘ majetok na obchodovanie a finanãné záväzky z obchodovania

Finančný majetok na obchodovanie a finančné záväzky z obchodovania sú majetok 

a záväzky, ktoré banka obstarala alebo vznikli hlavne za účelom ich predaja alebo opätovnej

kúpy v krátkom čase, alebo držané ako časť portfólia, ktoré je riadené spolu s krátkodobým

dosahovaním zisku alebo udržovaním pozície.
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Finančný majetok na obchodovanie a finančné záväzky z obchodovania sú prvotne

vykazované a následne ocenené v reálnej hodnote v súvahe s transakčnými nákladmi

vykázanými priamo vo výnosoch. Všetky zmeny reálnej hodnoty sú vykázané ako súčasť čistého

výnosu z obchodovania vo výkaze ziskov a strát. Následne po prvotnom vykázaní sa klasifikácia

majetku a záväzkov určených na obchodovanie nemení.

(k) Deriváty drÏané pre úãely riadenia rizika

Deriváty držané pre účely riadenie rizika zahŕňajú derivátový majetok a záväzky, ktoré nie

sú klasifikované ako majetok alebo záväzky určené na predaj. Deriváty držané pre účely riadenie

rizika sú oceňované v reálnej hodnote v súvahe. Vysporiadanie zmien ich reálnej hodnoty závisí

na ich klasifikácií do nasledovných kategórií:

(i) Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value hedge)

Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa zmenám v reálnej hodnote vykázaného

majetku alebo záväzku alebo pevného podsúvahového záväzku, zmeny v reálnej hodnote

derivátu sú vykázané okamžite vo výnosoch spolu so zmenou v reálnej hodnote zabezpečovanej

položky, ktoré sú priamo priraditeľné k zabezpečovanému riziku (v tom istom riadku výkazu

ziskov a strát ako zabezpečovaná položka).

Ak skončí platnosť derivátu alebo derivát je predaný, zrušený alebo uplatnený, derivát

nespĺňa kritériá pre účtovanie o zabezpečení reálnej hodnoty, alebo jeho vykazovanie je

zrušené, účtovanie o hedgingu je ukončené. Všetky úpravy zabezpečovanej položky, ktorá je

vykazovaná pomocou metódy efektívnej úrokovej miery, sú umorené cez výnosy ako súčasť

prepočítanej efektívnej úrokovej miery pre zostávajúcu dobu životnosti danej položky.

(ii) Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)

Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa variability peňažných tokov priraditeľnej

konkrétnemu riziku spojeného s vykázaným majetkom alebo záväzkom alebo vysoko

pravdepodobnej predpokladanej transakcie, ktorá môže mať vplyv na výnosy, efektívna časť

zmien reálnej hodnoty derivátu je vykázaná priamo vo vlastnom imaní. Suma vykázaná vo

vlastnom imaní je odúčtovaná a zahrnutá do výnosov v tom období, kedy zabezpečované

peňažné toky ovplyvnia výnosy v tom istom riadku ako zabezpečovaná položka. Neefektívna

časť zmien reálnej hodnoty derivátu je vykázaná okamžite vo výkaze ziskov a strát.

Ak skončí platnosť derivátu alebo derivát je predaný, zrušený alebo uplatnený, ak derivát

nespĺňa kritériá pre účtovanie o zabezpečení peňažných tokov, alebo jeho vykazovanie je

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

42



zrušené, účtovanie o hedgingu je ukončené a suma vykázaná vo vlastnom imaní zostáva 

vo vlastnom imaní dovtedy, kým predpokladaná transakcia neovplyvní výnosy. Ak sa neočakáva, 

že sa predpokladaná transakcia uskutoční, účtovanie o hedgingu je ukončené a zostatok 

vo vlastnom imaní je odúčtovaný cez výkaz zo ziskov a strát.

(iii) Ostatné deriváty neurčené na obchodovanie

Ak derivát nie je určený na obchodovanie a nespĺňa podmienky pre zabezpečovací vzťah,

všetky zmeny v jeho reálnej hodnote sú vykázané priamo do výnosov ako súčasť čistého zisku 

z ostatných finančných nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote.

(iv) Vložené deriváty

Deriváty môžu by vložené do inej zmluvnej dohody (‘základná zmluva‘). Banka účtuje 

o vložených derivátoch oddelene od základnej zmluvy, ak základná zmluva nie je samotná

vykazovaná v reálnej hodnote do výnosov a charakteristika vloženého derivátu nie je jasne 

a značne súvisiaca so základnou zmluvou. Oddelené vložené deriváty sú účtované v závislosti

od ich klasifikácie, a sú vykázané v súvahe spolu so základnou zmluvou.

(l) Pohºadávky

Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými

splátkami, ktorých cena nie je stanovená aktívnym trhom a banka ich nezamýšľa predať

okamžite alebo v krátkom čase.

Ak banka vystupuje ako prenajímateľ v nájomnom vzťahu, ktorý prevádza podstatnú časť

rizík a odmien súvisiacich s vlastníctvom majetku na nájomcu, je tento vzťah vykazovaný v rámci

pohľadávok.

Ak banka kúpi finančný majetok a súčasne uzavrie dohodu o spätnom predaji tohto

majetku (alebo podobného majetku) za fixnú cenu k budúcemu dátumu („obrátené repo alebo

pôžička akcií“), dohoda je zaúčtovaná ako pohľadávka, a podkladové aktívum nie je vykázané 

v účtovnej závierke banky.

Pohľadávky sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými priamymi

transakčnými nákladmi a následne ocenené v ich umorovanej hodnote za použitia metódy

efektívnej úrokovej miery.
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(m) Investiãné cenné papiere

Investičné cenné papiere sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými

priamymi transakčnými nákladmi a následne zaúčtované v závislosti od ich klasifikácie ako

držané do splatnosti alebo na predaj.

(i) Investície držané do splatnosti

Investície držané do splatnosti sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo

stanoviteľnými splátkami a pevnou dobou splatnosti, ktoré banka zamýšľa a je schopná držať

do splatnosti a ktoré nie sú vykazované v reálnej hodnote vo výnosoch alebo ak nie sú určené

na predaj.

Investície držané do splatnosti sú vykazované v umorovanej hodnote za použitia metódy

efektívnej úrokovej miery. Akýkoľvek predaj alebo preklasifikovanie významnej hodnoty investícií

držaných do splatnosti pred splatnosťou má za následok reklasifikáciu všetkých investícií

držaných do splatnosti na investície na predaj, a nedovoľuje banke klasifikovať investičné cenné

papiere ako držané do splatnosti počas bežného a dvoch nasledujúcich účtovných období.

(ii) Investície v reálnej hodnote proti zisku alebo strate

Banka účtuje niektoré investície v reálnej hodnote, pričom zmeny v reálnych hodnotách

vykazuje priamo vo výkaze ziskov a strát spôsobom popísaným v účtovných postupoch 

v poznámke 3 (h) (vii).

(iii) Investície na predaj

Investície na predaj sú nederivátové investície, ktoré nie sú klasifikované ako iná kategória

finančného majetku. Majetkové cenné papiere neobchodované na aktívnych trhoch, ktorých

reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo určiť, sú vykazované v obstarávacích nákladoch. Všetky

ostatné investície držané na predaj sú vykazované v reálnej hodnote.

Úrokový výnos je vykazovaný vo výnosoch použitím metódy efektívnej úrokovej miery.

Výnos z dividend je vykázaný vo výnosoch, keď banka získa právo na tieto dividendy. Kurzové

zisky alebo straty z dlhových cenných papierov na predaj sú vykázané vo výnosoch.

Ostatné zmeny v reálnej hodnote sú vykázané priamo vo vlastnom imaní. Ak je investícia

predaná alebo vykazuje straty zo zníženia hodnoty, zostatok vo vlastnom imaní je preúčtovaný

cez výkaz ziskov a strát.
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(n) Investície do pridruÏen˘ch spoloãností

Pridružené spoločnosti sú spoločnosti, v ktorých má banka významný vplyv, ale nie

kontrolu nad finančnou a prevádzkovou činnosťou. Významný vplyv existuje, keď banka vlastní

viac ako 20% hlasovacích práv v spoločnosti. Banka účtuje o akciách v pridružených

spoločnostiach metódou vlastného imania (equity method).

(o) Budovy, vybavenie a zariadenie

(i) Vykazovanie a oceňovanie

Zložky majetku a vybavenia sú oceňované v obstarávacích nákladoch znížených o oprávky

a straty zo znehodnotenia.

Obstarávacie náklady zahŕňajú výdavky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu daného

majetku. Zakúpený softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty súvisiaceho

vybavenia, je vykázaný ako súčasť daného vybavenia.

V prípade, že časti položky majetku majú rozdielne doby použiteľnosti, sú účtované

oddelene (ako hlavné súčasti) majetku a vybavenia.

(ii) Následné náklady

Položka majetku a vybavenia je vykazovaná v reprodukčnej obstarávacej cene, ak je

pravdepodobné, že budúce ekonomické požitky spojené s danou položkou majetku budú

plynúť do banky a náklady je možné spoľahlivo merať. Náklady spojené s bežnou údržbou

majetku a vybavenia sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v čase ich vzniku.

(iii) Odpisovanie

Odpisy sú vykazované vo výkaze ziskov a strát na rovnomernej báze počas odhadovanej

doby použiteľnosti každej položky majetku a vybavenia. Prenajatý majetok je odpisovaný počas

doby nájmu, resp. doby použiteľnosti podľa toho, ktorá je kratšia. Pozemky sa neodpisujú.
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Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a porovnávacie účtovné obdobie sú

nasledujúce:
Roky Metóda

Budovy 20 rovnomerné

Nábytok, zariadenie a vybavenie 4 – 12 rovnomerné

Dopravné prostriedky 5 rovnomerné

Softvér 4 rovnomerné

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sú prehodnocované ku dňu,

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(p) Majetok obstaran˘ na základe zmlúv o finanãnom lízingu

Prenájmy majetku, pri ktorých banka v zásade znáša všetky riziká a získava všetky výhody

vlastníka, sa klasifikujú ako finančný leasing.  Hodnota finančného leasingu vstupuje do majetku

na začiatku prenájmu, a to buď ako reálna hodnota prenajatého majetku alebo ako súčasná

hodnota minimálnych lízingových splátok podľa toho, ktorá je nižšia. Následne po prvotnom

vykázaní je majetok vykazovaný v súvislosti s účtovnými postupmi vzťahujúcimi sa na daný

majetok.

Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lízing, pričom majetok prenajatý operatívnym

lízingom nie je vykázaný v súvahe banky.

(q) Investície v nehnuteºnostiach

Investícia v nehnuteľnostiach je majetok držaný pre účely získania výnosov z prenájmu,

alebo je v držbe pre účely zvýšenia hodnoty majetku, alebo pre oboje. Investície v

nehnuteľnostiach sú ocenené v reálnej hodnote. Interný nezávislý znalec, ktorý má primeranú

uznanú profesionálnu kvalifikáciu a aktuálne skúsenosti v oblasti a kategórii oceňovaného

majetku, oceňuje majetok ročne. Reálne hodnoty sú založené na trhovej cene. Tá je odhadom

sumy, za ktorú by mohol byť majetok vymenený v deň ocenenia medzi dobrovoľným kupcom 

a dobrovoľným predajcom za trhových podmienok po príslušnom prieskume trhu, kde strany

jednali vedome, opatrne a bez donútenia.

Každý zisk alebo strata vyplývajúca zo zmeny v reálnej hodnote je účtovaná cez výkaz

ziskov a strát.



Keď je položka majetku a zariadenia po zmene v jej použití presunutá do investícií 

v nehnuteľnostiach, všetky zmeny vzniknuté v deň presunu medzi účtovnou hodnotou položky

okamžite pred presunom a jej reálnou hodnotou sú účtované priamo do vlastného imania, 

ak ide o zisk. Pred vyradením položky je zisk presunutý do nerozdeleného zisku minulých

období. Každá strata vzniknutá týmto spôsobom je účtovaná ihneď do výkazu zisku a strát.

Investícia v nehnuteľnostiach sa preklasifikuje do majetku a zariadenia, ak je používaná

bankou. Jej reálna hodnota sa v deň reklasifikácie stane obstarávacou cenou pre účtovné

potreby následného vykazovania. Keď začne banka prispôsobovať existujúci majetok pre

budúce použitie ako investíciu v nehnuteľnostiach, majetok zostane investíciou v

nehnuteľnostiach, ohodnotí sa na základe preceňovacieho modelu a nie je preklasifikovaný 

ako majetok a zariadenie počas doby prispôsobenia.

(r) ZníÏenie hodnoty nefinanãného majetku

Účtovná hodnota nefinančného majetku banky, iného ako odložená daňová pohľadávka, 

je prehodnotená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existuje

náznak zníženia hodnoty majetku. Ak je zistený náznak zníženia hodnoty majetku, následne 

je odhadnutá suma, ktorú je možné z daného majetku získať.

Strata zo zníženia hodnoty je vykázaná, ak účtovná hodnota majetku alebo jednotky

vytvárajúcej peňažné prostriedky prevyšuje jeho hodnotu, ktorú možno získať. Jednotka

vytvárajúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina majetku, ktorá vytvára

peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatného majetku alebo skupín majetku.

Straty zo zníženia hodnoty sú vykazované priamo vo výkaze ziskov a strát. Straty zo

zníženia hodnoty vykázané v súvislosti s jednotkami vytvárajúcimi peňažné prostriedky sú 

v prvom rade zaúčtované ako zníženie účtovnej hodnoty goodwillu pripadajúceho na tieto

jednotky a potom sú zaúčtované ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke

(skupine jednotiek) na pomernej báze.

Suma, ktorú možno z daného majetku alebo jednotky získať a ktorá vytvára peňažné

prostriedky, je buď čistá predajná cena alebo použiteľná hodnota jednotky podľa toho, ktorá 

je vyššia. Pri použiteľnej hodnote majetku, odhad budúcich peňažných tokov je diskontovaný 

na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasné

trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný majetok.

47



Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sú prehodnotené ku

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, či existuje náznak zníženia straty alebo toho,

že už strata neexistuje. Strata zo zníženia hodnoty je odúčtovaná, keď nastala zmena v odhade

použitom pri určení sumy, ktorú je možné z daného majetku získať. Zníženie hodnoty je

odúčtované len do tej výšky, pokiaľ účtovná hodnota majetku nepresiahne jeho účtovnú

hodnotu, ktorá by mu prislúchala po očistení o odpisy alebo amortizáciu, keby zníženie hodnoty

nebolo vykázané.

(s) Vklady, záväzky voãi klientom, emitované dlhové cenné papiere a prijaté úvery

Vklady, záväzky voči klientom, emitované dlhové cenné papiere a prijaté úvery sú zdrojmi

dlhového financovania banky.

Keď banka predáva finančný majetok a súčasne vstupuje do repo obchodov alebo dohôd

o pôžičke akcií na spätný odkup majetku (alebo podobný majetok) za fixnú cenu platnú

v budúcnosti, zmluva je zaúčtovaná ako vklad a podkladové aktívum je vykázané v účtovnej

závierke banky.

Vklady, záväzky voči klientom, emitované dlhové cenné papiere a prijaté úvery sú prvotne

oceňované v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady a následne oceňované 

v umorovanej hodnote vrátane časového rozlíšenia úrokov s použitím efektívnej úrokovej miery.

(t) Rezervy a podmienené záväzky

Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre banku právna alebo vecná povinnosť splniť

záväzok, ktorý vyplýva z minulej udalosti, a ktorej dopad môže byť spoľahlivo odhadnutý 

a je pravdepodobné, že záväzok bude splnený a vyžiada si vynaloženie zdrojov prinášajúcich

hospodárske požitky. Rezervy sú vypočítané diskontovaním očakávaných peňažných tokov

pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie časovej

hodnoty peňazí a ak je potrebné, rizík špecifických pre daný majetok.

Rezerva na nevýhodné zmluvy je vykázaná, keď nevyhnutné náklady na splnenie povinností

podľa zmluvy prevyšujú hospodárske úžitky, ktoré budú podľa očakávania prijaté na základe

tejto zmluvy. Rezerva je oceňovaná nižšou sumou z nákladov na splnenie zmluvy a akýchkoľvek

kompenzácií alebo penále vznikajúcich zo zlyhania jej splnenia. Pred vytvorením rezervy

vykazuje banka zníženie hodnoty majetku naviazaného na nevýhodnú zmluvu.
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Podmienené záväzky banka vykazuje, ak má pravdepodobný záväzok, ktorý je dôsledkom

minulej udalosti a jeho existencia bude potvrdená len tým, či v budúcnosti dôjde alebo nedôjde

k jednej alebo viacerým udalostiam, ktoré podnik nemá pod kontrolou, alebo ak existuje

súčasný záväzok, ktorý je dôsledkom minulej udalosti, ale nie je pravdepodobné, že banka

vynaloží peňažné prostriedky na jeho vysporiadanie, alebo ak výšku záväzku nie je možné

dostatočne spoľahlivo určiť.

(u) Zamestnanecké poÏitky

(i) Pevné penzijné plány

Povinné príspevky do pevných penzijných plánov sú vykazované ako náklad vo výkaze

ziskov a strát pri ich splatnosti.

(ii) Požitky po skončení zamestnania

Požitky po skončení zamestnania sú vykazované ako náklad, keď je banka preukázateľne

zaviazaná, bez reálnej možnosti odstúpenia, vytvoriť podrobný plán na ukončenie zamestnania

pred bežným odchodom do dôchodku.

(iii) Krátkodobé zamestnanecké požitky

Záväzky z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sú oceňované na nediskontovanej

báze a sú účtované do nákladov v čase, keď je súvisiaca služba poskytnutá.

Rezerva je vykazovaná v hodnote, ktorá je očakávaná, že bude zaplatená ako krátkodobá

peňažná prémia alebo v rámci plánov podielu na zisku, keď má banka súčasnú zmluvnú alebo

mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu ako výsledok služby poskytnutej v minulosti

zamestnancom a túto službu je možné spoľahlivo oceniť.

(v) Zisk na akciu

Banka uvádza údaje o základnom a zriedenom zisku na akciu pre kmeňové akcie.

Základný zisk na akciu je počítaný ako podiel zisku alebo straty pripadajúcej kmeňovým

akcionárom banky a váženého aritmetického priemeru počtu kmeňových akcií počas daného

obdobia. Zriedený zisk na akciu je vypočítaný úpravou zisku alebo straty pripadajúcej

kmeňovým akcionárom a váženého aritmetického priemeru počtu kmeňových akcií po úpravách

všetkých potenciálne zriedených kmeňových akcií.
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(x) Vykazovanie podºa segmentov

Obchodný segment je súbor majetku a aktivít spojených s poskytovaním produktov alebo

služieb s rizikami a výnosmi odlišnými od iných obchodných segmentov. Geografický segment

je spojený s poskytovaním produktov alebo služieb v špecifickom ekonomickom prostredí 

s rizikami a výnosmi odlišnými od iných ekonomických prostredí. Banka používa obchodný

segment ako primárny formát pre vykazovanie podľa segmentov.

(y) Nové ‰tandardy a interpretácie, ktoré e‰te nie sú platné a neboli aplikované

Viaceré nové štandardy, dodatky k štandardom a interpretácie ešte nie sú platné 

k 31. decembru 2006 a neboli aplikované pri zostavení tejto účtovnej závierky:

• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (Finančné nástroje: Vykazovanie), platný 

od 1. januára 2007, štandard bude vyžadovať podrobnejšie uvedenie finančných

nástrojov banky. Nahrádza IAS 30 Vykazovanie v účtovnej závierke bánk a podobných

finančných inštitúcií a vzťahuje sa na všetky subjekty pripravujúce účtovnú závierku 

v súlade s  IFRS. Manažment očakáva, že požadované dodatočné vykazovanie sa bude

vzťahovať k cieľom, postupom, procesom a riadeniu finančného rizika banky.

• Dodatok k IAS 1 Presentation of Financial Statements – Capital Disclosures (Prezentácia

účtovnej závierky – zverejnenie kapitálu), platný od 1. januára 2007, ako doplňujúci

dodatok vychádzajúci z IFRS 7 (uvedené vyššie), štandard bude požadovať podrobnejšie

zverejnenie informácií o kapitále banky. Dodatok bude požadovať podstatne podrobnejšie

zverejnenie štruktúry kapitálu banky.

• IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in

Hyperinflationary Economies (Aplikácia reklasifikácie podľa IAS 29 Finančné vykazovanie

v hyperinflačných ekonomikách), štandard sa venuje aplikácii IAS 29 v prvom roku 

po identifikovaní hyperinflácie v ekonomike a obzvlášť účtovaniu odloženej dane. I keď sa

štandard IFRIC 7 stáva povinným štandardom pre účtovnú závierku banky od roku 2007,

neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku banky.

• IFRIC 8 Scope of IFRS 2 Share-based Payment (Rozsah IFRS 2 Platby odvodené od

akcií), štandard sa venuje účtovaniu platieb odvodených od akcií, pri ktorých  niektoré

alebo všetky prijaté  produkty alebo služby nie je možné presne špecifikovať. IFRIC 8 

sa stáva povinným pre účtovnú závierku v roku 2007 so spätnou účinnosťou. Neočakáva

sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku banky.
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• IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives (Prehodnotenie vložených derivátov),

výklad vysvetľuje posudzovanie vloženého derivátu hodnoteného účtovnou jednotkou,

keď sa prvý krát stane zmluvnou stranou a zákaz prehodnotenia s výnimkou zmluvných

podmienok významne meniacich platby, ktoré by inak boli požadované podľa zmluvy. 

I keď sa štandard IFRIC 9 stáva povinným štandardom pre účtovnú závierku banky od

roku 2007, neočakáva sa , že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku banky.

• IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (Predbežné finančné vykazovanie 

a zníženie hodnoty), štandard zakazuje odúčtovanie zníženia hodnoty vykázanom 

v predchádzajúcom priebežnom období pokiaľ ide o goodwill, investíciu do majetkového

nástroja alebo finančný majetok ocenený v obstarávacích nákladoch. I keď sa štandard

IFRIC 10 stáva povinným štandardom pre účtovnú závierku banky od roku 2007,

neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku banky.

• IFRS 8 Operating Segments (Prevádzkové segmenty) vyžaduje vykazovanie založené 

na zložkách účtovnej jednotky, ktoré sleduje manažment  pri prijímaní prevádzkových

rozhodnutí. Prevádzkové segmenty sú zložky účtovnej jednotky, ktorých samostatné

finančné údaje sú posudzované manažmentom pri rozhodovaní o alokácii zdrojov 

a hodnotení výkonnosti. I keď sa štandard IFRS 8 stáva povinným pre účtovnú závierku

banky 1. januára 2009, neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať významný vplyv 

na účtovnú závierku banky.

• IFRIC 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions (Skupinové transakcie 

a transakcie s cennými papiermi). Výklad vyžaduje,  aby sa platobné transakcie, 

v ktorých účtovné jednotky prijímajú tovar alebo služby ako protihodnotu za emisiu

vlastných majetkových cenných papierov, účtovali ako platby odvodené od akcií, bez

ohľadu na to, akým spôsobom potrebné majetkové cenné papiere účtovná jednotka

získala. Taktiež usmerňuje účtovanie platobných transakcií na základe podielov, v ktorých

dodávatelia tovaru alebo služieb účtovnej jednotky obdržia majetkové nástroje materskej

spoločnosti účtovnej jednotky, ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke ako

vyrovnané v hotovosti alebo majetkovými cennými papiermi. I keď sa štandard IFRIC 11

stáva povinným pre účtovnú závierku banky 1. marca 2007, nie je aplikovateľný 

pre operácie banky, keďže banka nevstúpila do žiadnych platobných transakcií

odvodených od akcií.
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• IFRIC 12 Service Concession Arrangements (Koncesie na poskytovanie

verejnoprospešných služieb). Výklad poskytuje usmernenie pre účtovné jednotky

súkromného sektora ohľadom určitých otázok vykazovania a merania, ktoré vznikli pri

účtovaní koncesií na poskytovanie verejnoprospešných služieb. I keď sa štandard IFRIC

12 stáva povinným pre účtovnú závierku banky 1. januára 2008, nie je aplikovateľný pre

operácie banky, keďže banka nevstúpila do žiadnych transakcií s koncesiami na

poskytovanie verejnoprospešných služieb.

4. POUÎITIE ODHADOV A ÚSUDKOV

Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k finančným nástrojom.

Kºúãové zdroje neistoty v odhadoch

Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok

Majetok zaúčtovaný v umorovacej hodnote je ocenený v súvislosti s prípadným znížením

hodnoty na základe účtovných predpisov popísaných v poznámke 3 (h) (vi).

Zložka celkovej špecifickej opravnej položky na zníženie hodnoty vzťahujúca sa k zmluvnej

strane sa aplikuje na pohľadávky hodnotené v súvislosti so znížením hodnoty individuálne a je

založená na najlepšom odhade súčasnej hodnoty peňažných tokov, ktoré banka očakáva. 

Pri odhadovaní týchto peňažných tokov, manažment robí úsudky o finančnej situácii zmluvnej

strany a o čistej predajnej cene zabezpečenia. Každé zníženie hodnoty majetku je posudzované

podľa vlastných meradiel, stratégie vymáhania a odhad vymožiteľných peňažných tokov je

schválený riaditeľom odboru úverového rizika.

Skupinové opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok sú posudzované, keď sú

prirodzené úverové straty obsiahnuté v portfóliu pohľadávok s podobnými ekonomickými

charakteristikami, kde je možné objektívne dokázať zníženie hodnoty pohľadávok a individuálne

zníženie hodnoty  nie je možné identifikovať. Pri posudzovaní výšky strát zo zníženia hodnoty

pohľadávok na skupinovej úrovni manažment berie do úvahy faktory ako kvalita úveru, veľkosť 

a koncentrácia portfólia a ekonomické faktory. V snahe odhadnúť výšku strát zo zníženia

hodnoty sú prijaté predpoklady na zadefinovanie spôsobu, akým sú namodelované prirodzené

straty, a sú zadané požadované vstupné údaje založené na historickej skúsenosti a súčasných

ekonomických podmienkach. Presnosť opravných položiek na zníženie hodnoty závisí od kvality
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odhadu budúcich peňažných tokov pre straty zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni 

a od modelu predpokladov a parametrov použitých pri výpočte skupinových opravných položiek

na zníženie hodnoty.

Urãovanie reálnej hodnoty

Určovanie reálnej hodnoty finančného majetku a záväzkov, pre ktoré nie je známa trhová

cena, si vyžaduje použitie oceňovacích techník, ktoré sú popísané v poznámke 3 (h) (v). 

Pre finančné nástroje, ktoré sú obchodované zriedka a nie sú cenovo transparentné, reálna

hodnota je menej objektívna a vyžaduje si viaceré úrovne úvah založených na likvidite,

koncentrácii, neistote trhových faktorov, cenových predpokladov a ostatných rizík

ovplyvňujúcich daný nástroj.

V¯ZNAMNÉ ÚVAHY PRI  APLIKOVANÍ ÚâTOVN¯CH POSTUPOV BANKY

Významné úvahy, ktoré spravila banka pri aplikovaní účtovných postupov zahŕňajú:

Klasifikáciu finanãného majetku a záväzkov

Účtovné postupy banky poskytujú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich vzniku 

v rôznych účtovných kategóriách za určitých podmienok:

• Pri zatriedení finančného majetku alebo záväzkov ako „určených na obchodovanie“,

manažment rozhoduje či banka spĺňa popis majetku a záväzkov definovaných 

v účtovných postupoch, poznámka 3 (j).

• Pri klasifikácii finančného majetku a záväzkov v reálnej hodnote proti zisku alebo strate

banka stanovila, že splnila jedno z klasifikačných kritérií, ktoré sú uvedené v účtovných

postupoch v poznámke 3 (h) (vii).

• Pri zatriedení finančného majetku ako majetku „držaného do splatnosti“, manažment

rozhoduje, či v banke existuje záujem a zároveň schopnosť udržať tento finančný majetok

do splatnosti ako je požadované účtovnými postupmi, poznámka 3 (m) (i).
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5. VYKAZOVANIE PODªA SEGMENTOV

Vykazovanie podľa segmentov je uvádzané vzhľadom na obchodné segmenty banky. Banka

podniká predovšetkým na Slovensku. Činnosť mimo Slovenska nie je významná.

Určovanie majetku a záväzkov segmentov a výnosov a výsledkov segmentov je založené

na účtovných metódach popísaných v poznámkach.

Transakcie medzi segmentmi sú vykonávané za trhových podmienok.

Výnosy, výsledky, majetok a záväzky segmentov obsahujú položky priamo zodpovedajúce

segmentu ako aj tie, ktoré môžu byť priradené v primeranej miere. Nepriradené položky tvoria

pokladničné hodnoty, dane, ostatné aktíva, časové rozlíšenie, rezervy a ostatné záväzky.

Obchodné segmenty

a) Firemné bankovníctvo – zahŕňa priame dlhové nástroje, bežné účty, vklady, kontokorenty,

úvery a iné úverové nástroje, produkty v cudzej mene a derivátové produkty.

b) Retailové a privátne bankovníctvo – zahŕňa bežné účty fyzických osôb, vklady, kreditné 

a platobné karty, spotrebné úvery a hypotekárne úvery.

c) Treasury – zahrňuje pokladničné poukážky, repo obchody s NBS, pohľadávky a záväzky

voči komerčným bankám, cenné papiere, produkty so zahraničnými menami a derivátové

produkty.
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5. VYKAZOVANIE PODªA SEGMENTOV (POKRAâOVANIE)

tis. Sk Firemné Retailové Treasury Nezaradené Banka

bankovníctvo bankovníctvo 2006 2006 2006

2006 2006

Čisté úrokové výnosy 285 353 519 641 188 712 7 993 713

Čisté výnosy z poplatkov 

a provízií 65 224 353 662 1 053 - 419 939

Čisté výnosy z obchodovania - - 141 127 - 141 127

Zisk z pridružených spoločností - - - 26 279 26 279

Ostatné náklady (10 514) (8 507) (2 260) (701) (21 982)

Prevádzkové výnosy 340 063 864 796 328 632 25 585 1 559 076

Všeobecné prevádzkové 

náklady (273 867) (547 694) (101 301) 43 173 (879 689)

Odpisy (36 358) (145 657) (13 778) - (195 793)

Prevádzkové náklady (310 225) (693 351) (115 079) 43 173 (1 075 482)

Prevádzkový zisk pred

znížením hodnoty a rezervami 29 838 171 445 213 553 68 758 483 594

Zníženie hodnoty pohľadávok 

voči klientom 19 110 (202 066) - - (182 956)

Rezervy - - - (5 657) (5 657)

Zisk pred zdanením 48 948 (30 621) 213 553 63 101 294 981

Daň (57 319)

Zisk po zdanení 237 662

Ostatné informácie:

Majetok 17 016 311 6 241 116 12 151 187 865 624 36 274 238

Záväzky 8 144 629 17 921 213 3 369 075 2 866 157 32 301 074

Náklady celkom vzniknuté v súvislosti 

s obstaraním segmentového majetku - 73 - 24 725 24 798
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5. VYKAZOVANIE PODªA SEGMENTOV (POKRAâOVANIE)

tis. Sk Firemné Retailové Treasury Nezaradené Banka

bankovníctvo bankovníctvo 2005 2005 2005

2005 2005

Čisté úrokové výnosy 264 765 370 993 245 206 - 880 964

Čisté výnosy z poplatkov 

a provízií 55 421 353 989 1 832 - 411 242

Čisté výnosy z obchodovania - - 97 748 6 872 104 620

Zisk z pridružených spoločností - - - 48 992 48 992

Ostatné náklady 3 690 5 743 (24 695) 7 791 (7 471)

Prevádzkové výnosy 323 876 730 725 320 091 63 655 1 438 347

Všeobecné prevádzkové náklady (211 962) (518 149) (149 660) (18 894) (898 665)

Odpisy (24 179) (84 208) (2 844) (78 419) (189 650)

Prevádzkové náklady (236 141) (602 357) (152 504) (97 313) (1 088 315)

Prevádzkový zisk pred 

znížením hodnoty a rezervami 87 735 128 368 167 587 (33 658) 350 032

Zníženie hodnoty pohľadávok 

voči klientom (16 955) (43 262) - (2 357) (62 574)

Rezervy 1 604 12 490 - (13 326) 768

Zisk pred zdanením 72 384 97 596 167 587 (49 341) 288 226

Daň (29 187)

Zisk po zdanení 259 039

Ostatné informácie:

Majetok 15 115 444 5 262 075 11 047 108 738 091 32 162 718

Záväzky 5 057 920 18 085 836 2 624 931 2 327 677 28 096 364

Náklady celkom vzniknuté 

v súvislosti s obstaraním 

segmentového majetku - 23 090 - 15 947 39 037
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6. PE≈AÎNÉ PROSTRIEDKY A ICH EKVIVALENTY

tis. Sk 2006 2005

Pokladničná hotovosť a účty v emisnej banke (poznámka 7) 6 272 080 5 265 390

Pokladničné poukážky a im podobné cenné papiere (poznámka 8) - 499 510

Pohľadávky voči bankám so zmluvnou dobou splatnosti

do 3 mesiacov (poznámka 10) 1 857 670 1 524 097

8 129 750 7 288 997

7. POKLADNIâNÁ HOTOVOSË A ÚâTY V EMISNEJ BANKE

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči Národnej banke Slovenska:

Povinné minimálne rezervy 449 484 486 471

Poskytnuté úvery 5 387 101 4 480 365

Ostatné 55 080 65 784

5 891 665 5 032 620

Pokladničná hotovosť 829 899 719 241

6 721 564 5 751 861

Mínus povinné minimálne rezervy (poznámka 10) (449 484) (486 471)

6 272 080 5 265 390

Povinné minimálne rezervy sú udržiavané vo výške stanovenej opatrením Národnej banky 

Slovenska a nie sú určené na každodenné použitie.
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8. POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY A IM PODOBNÉ CENNÉ PAPIERE

tis. Sk 2006 2005

Pokladničné poukážky a im podobné cenné papiere

vydané v Slovenskej republike - 499 510
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9. FINANâN¯ MAJETOK NA OBCHODOVANIE A FINANâNÉ 
ZÁVÄZKY Z OBCHODOVANIA

tis. Sk 2006 2005

Finančný majetok na obchodovanie

Cenné papiere určené na obchodovanie (a) 4 791 168 709

Derivátové finančné nástroje (b) 487 337 150 194

492 128 318 903

Finančné záväzky z obchodovania

Derivátové finančné nástroje (b) 462 398 118 646

(a) Cenné papiere urãené na obchodovanie

tis. Sk 2006 2005

Cenné papiere emitované štátom 4 791 117 806

Ostatné cenné papiere - 50 903

4 791 168 709

(b) Derivátové finanãné nástroje

tis. Sk Zmluvná /  2006 Zmluvná /  2005

nominálna Reálna hodnota nominálna Reálna hodnota

hodnota Majetok Záväzky hodnota Majetok Záväzky

Úrokové deriváty:

Úrokové swapy 2 374 431 16 482 5 290 1 734 527 7 940 11 247

Menové deriváty:

Menové forwardy 4 655 464 137 031 177 700 2 585 378 8 069 38 392

Menové swapy 9 688 167 252 140 197 716 7 111 369 90 453 26 298

Menové opcie 9 505 969 81 684 81 692 9 748 449 43 732 42 709

487 337 462 398 150 194 118 646
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10. POHªADÁVKY VOâI  BANKÁM

tis. Sk 2006 2005

Splatné na požiadanie 223 372 172 672

Ostatné úvery a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti:

- do 3 mesiacov 1 634 298 1 351 425

- od 3 mesiacov do 1 roka 407 916 3 785

Povinné minimálne rezervy (poznámka 7) 449 484 486 471

2 715 070 2 014 353

z toho:

Pohľadávky so zmluvnou dobou splatnosti

do 3 mesiacov (poznámka 6) (1 857 670) (1 524 097)

857 400 490 256

11. POHªADÁVKY VOâI  KLIENTOM

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči klientom so zostatkovou dobou splatnosti:

- do 3 mesiacov 4 469 600 4 634 910

- od 3 mesiacov do 1 roka 5 997 390 4 642 278

- od 1 roka do 5 rokov 7 184 271 6 286 548

- nad 5 rokov 4 391 777 3 405 926

22 043 038 18 969 662

Opravné položky na zníženie hodnoty (poznámka 12) (540 185) (423 573)

21 502 853 18 546 089
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11. POHªADÁVKY VOâI  KLIENTOM (POKRAâOVANIE)
Úvery boli poskytnuté klientom v nasledujúcich sektoroch:

tis. Sk 2006 2005

Výrobné podniky 13 417 176 10 899 936

Distribučné podniky 3 507 914 4 094 799

Drobní podnikatelia 1 275 690 937 452

Súkromné osoby 3 500 129 2 634 428

Štátne inštitúcie 342 129 403 047

22 043 038 18 969 662

Úvery boli poskytnuté klientom do t˘chto krajín:

tis. Sk 2006 2005

Slovenská republika 21 854 449 18 846 202

Francúzsko 23 680 3 684

Česká republika 10 664 13 654

Rakúsko 9 055 6 169

Taliansko 1 295 80 687

Maďarsko 402 6

Holandsko 118 -

Nemecko 27 39

Spojené štáty americké 2 2

Ostatné krajiny 143 346 19 219

22 043 038 18 969 662
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12. ZNÍÎENIE HODNOTY POHªADÁVOK VOâI KLIENTOM

Zmeny stavu na úãtoch opravn˘ch poloÏiek na zníÏenie hodnoty pohºadávok 
voãi klientom boli nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

K 1. januáru 423 573 412 932

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok (85 066) (62 166)

Čistá tvorba počas roka (poznámka 31) 203 159 72 516

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu (1 481) 291

K 31. decembru 540 185 423 573

13. INVESTIâNÉ CENNÉ PAPIERE

tis. Sk 2006 2005

Cenné papiere určené na predaj

Podielové cenné papiere (a)  27 486 27 246

Dlhové cenné papiere (b) 3 883 097 4 127 417

3 910 583 4 154 663

Investície v reálnej hodnote proti zisku alebo strate

Dlhové cenné papiere – zahraničné banky 38 244 -

3 948 827 4 154 663
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11. POHªADÁVKY VOâI  KLIENTOM (POKRAâOVANIE)
Pohºadávky voãi klientom boli zabezpeãené nasledovne:

tis. Sk 2006 2005

Bankové záruky 2 446 153 2 878 760

Záruky štátu 1 818 781 2 000 209

Zabezpečenie záložným právom 8 255 907 6 949 861
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13. INVESTIâNÉ CENNÉ PAPIERE (POKRAâOVANIE)
(a) Podielové cenné papiere

tis. Sk

Názov spoločnosti Činnosť 2006 2005

RVS, a.s. Klíringové centrum 4 500 4 500

S.W.I.F.T. Medzinárodný presun prostriedkov 518 568

Victoria Volksbanken Poisťovňa, a.s. Poisťovňa 20 000 20 000

Mastercard Kreditné karty 2 468 2 178

27 486 27 246

Banka vlastní 10 % (2005: 10 %) základného imania Victoria Volksbanken Poisťovňa, a.s. 

a podiely v iných spoločnostiach sú všetky nižšie ako 5 %. Okrem S.W.I.F.T. a Mastercard, ktoré

sú registrované v Belgicku a v USA, sú všetky spoločnosti registrované v Slovenskej republike.

(b) Dlhové cenné papiere

tis. Sk 2006 2005

Štátne dlhopisy 2 707 767 2 695 675

Dlhopisy iných krajín - 116 378

Podnikové dlhopisy 31 207 32 605

Bankové dlhopisy 996 307 1 027 564

Dlhopisy zahraničných bánk 147 816 255 195

3 883 097 4 127 417

Investičné cenné papiere boli prvotne vykázané ako investície v reálnej hodnote proti zisku

alebo strate, pretože takéto vykázanie eliminuje alebo významne redukuje účtovnú nezrovnalosť,

ktorá by nastala kvôli vkladovým produktom zaveseným na určité indexy (poznámka 19).
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14. INVESTÍCIE DO PRIDRUÎEN¯CH SPOLOâNOSTÍ

tis. Sk 2006 2005

Podiely v obstarávacích cenách 31 079 30 119

Podiel na výsledkoch pridružených spoločností 

po obstaraní podielov 182 011 155 732

213 090 185 851

Pohyby v investíciách do pridruÏen˘ch spoloãností poãas roka boli nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

K 1. januáru 185 851 155 627

Prijaté dividendy (VB LEASING SK, spol. s r.o.) - (18 768)

Obstaranie investícií do pridružených spoločností

(IMMO-CONTRACT Slovakia s.r.o.) 960 -

Podiel na zisku za rok - Team Nový Dom s.r.o. 86 396

Podiel na zisku za rok - VB LEASING SK, spol. s r.o. 27 238 48 596

Podiel na zisku za rok - IMMO-CONTRACT Slovakia s.r.o. (1 045) -

K 31. decembru 213 090 185 851

Investície do pridružených spoločností pozostávajú z 24% podielu na základnom imaní

spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r.o., registrovanej v Slovenskej republike so sídlom 

Nám. 1. mája 11, 810 00 Bratislava, ktorá sa zaoberá lízingom zariadení a motorových vozidiel

a 22,8% podielu na základnom imaní spoločnosti Team Nový Dom s.r.o., registrovanej 

v Slovenskej republike so sídlom Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava, ktorá sa zaoberá správou

nehnuteľností. Investícia v spoločnosti Team Nový Dom s.r.o. predstavovala 

114 tis. Sk a bola uskutočnená 31. marca 2004. Banka v marci 2006 získala 24%-ný podiel 

na spoločnosti IMMO-CONTRACT Slovakia s.r.o., registrovanej v Slovenskej republike so sídlom

Košická 38, 821 08 Bratislava, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou.
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14. INVESTÍCIE DO PRIDRUÎEN¯CH SPOLOâNOSTÍ (POKRAâOVANIE)

tis. Sk Vlastné imanie Zisk/ (strata) za rok

K 31. decembru 2006

VB LEASING SK, spol. s r.o. 885 646 113 493

Team Nový Dom s.r.o. 2 720 4 467

IMMO-CONTRACT Slovakia, s.r.o. (355) (4 355)

tis. Sk Vlastné imanie Zisk/ (strata) za rok

K 31. decembru 2005

VB LEASING SK, spol. s r.o. 772 153 202 485

Team Nový Dom s.r.o. 2 340 1 735

15. INVESTÍCIE V NEHNUTEªNOSTIACH

tis. Sk Pozemok Budova Celkom

K 1. januáru 2005

Transfer z majetku používaného vlastníkom

(poznámka 16) 361 31 159 31 520

Úprava na reálnu hodnotu 1 125 (5 231) (4 106)

K 31. decembru 2005 1 486 25 928 27 414

Úprava na reálnu hodnotu - (414) (414)

K 31. decembru 2006 1 486 25 514 27 000
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15. INVESTÍCIE V NEHNUTEªNOSTIACH (POKRAâOVANIE)
V˘nosy z prenájmu finanãnej investície boli nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Výnosy z prenájmu finančnej investície 995 880

Investícia v nehnuteľnostiach zahŕňa administratívnu budovu, ktorej významná časť je prenajatá

tretím osobám. Prenájmy sú na dobu neurčitú. Podmienený prenájom sa neúčtuje.

Účtovná hodnota investície v nehnuteľnostiach sa rovná reálnej hodnote nehnuteľnosti

stanovenej nezávislým znalcom, ktorý má primeranú uznanú profesionálnu kvalifikáciu 

a aktuálne skúsenosti v oblasti a kategórii oceňovaného majetku. Reálna hodnota bola určená 

s ohľadom na súčasné trhové transakcie pre podobné nehnuteľnosti v oblasti, v ktorej sa

nachádza banková investícia v nehnuteľnostiach.
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16. BUDOVY, VYBAVENIE A ZARIADENIE

tis. Sk Pozemky Nábytok, Motorové Softvér Obstaranie Spolu

a budovy zariadenie vozidlá majetku

a vybavenie

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2006 792 667 989 561 44 040 261 801 38 696 2 126 765

Prírastky - - - - 152 388 152 388

Aktivácia majetku 18 081 87 379 4 640 53 126 (163 226) -

Ostatné úpravy - - - - (3 060) (3 060)

Úbytky (9 457) (95 506) (2 534) (2 078) - (109 575)

K 31. decembru 2006 801 291 981 434 46 146 312 849 24 798 2 166 518

Oprávky

K 1. januáru 2006 163 294 698 610 29 062 163 375 - 1 054 341

Odpisy za rok 38 267 110 121 5 290 42 115 - 195 793

Úbytky (1 410) (94 500) (2 535) (2 025) - (100 470)

K 31. decembru 2006 200 151 714 231 31 817 203 465 - 1 149 664

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2006 601 140 267 203 14 329 109 384 24 798 1 016 854

K 31. decembru 2005 629 373 290 951 14 978 98 426 38 696 1 072 424
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Budovy, vybavenie a zariadenie v rámci finanãného leasingu

tis. Sk 2006 2005

Účtovná hodnota nábytku, zariadenia a vybavenia 

v rámci finančného leasingu 808 -

Hrubá investícia do leasingu 1 394 -

Čistá investícia do leasingu (súčasná hodnota budúcich

minimálnych leasingových platieb) 868 -

Rozdiel medzi hrubou a čistou investíciou do leasingu 526 -



16. BUDOVY, VYBAVENIE A ZARIADENIE (POKRAâOVANIE)
Budúce minimálne leasingové platby

tis. Sk 2006 2005

Splatné do 1 roka 389 -

Splatné od 1 do 5 rokov 1 005 -

1 394 -

tis. Sk Pozemky Nábytok, Motorové Softvér Obstaranie Spolu

a budovy zariadenie vozidlá majetku

a vybavenie

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2005 781 252 905 874 37 958 170 528 67 860 1 963 472

Prírastky -  -  -  -  233 750 233 750

Aktivácia majetku 49 474 107 966 9 913 91 275 (258 628) -

Presun do investícií

v nehnuteľnostiach (38 059) -  -  -  -  (38 059)

Ostatné úpravy -  -  -  -  (4 286) (4 286)

Úbytky -  (24 279) (3 831) (2) -    (28 112)

K 31. decembru 2005 792 667 989 561 44 040 261 801 38 696 2 126 765

Oprávky

K 1. januáru 2005 132 389 607 891 27 241 131 311 - 898 832

Odpisy za rok 37 444 114 989 5 153 32 064 -  189 650

Presun do investícií

v nehnuteľnostiach (6 539)  -  -  -  -  (6 539) 

Úbytky - (24 270) (3 332) -  -  (27 602)

K 31. decembru 2005 163 294 698 610 29 062 163 375 -  1 054 341

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2005 629 373 290 951 14 978  98 426 38 696 1 072 424

K 31. decembru 2004 648 863 297 983 10 717 39 217 67 860 1 064 640

Pozemky a budovy v zostatkovej hodnote 31 520 tis. Sk boli presunuté do investícií 

v nehnuteľnostiach (poznámka 15).
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16. BUDOVY, VYBAVENIE A ZARIADENIE (POKRAâOVANIE)

Banka má poistené budovy a zariadenia v zmysle poistných zmlúv proti rizikám požiaru, krádeže

vlámaniu, vode a víchrici. Hodnota poistného vychádza z obstarávacej ceny majetku evidované-

ho bankou k 31. decembru kalendárneho roka. Tento majetok je poistený na cenu novú. Tzn., 

v prípade uvedených škôd sa poistná suma stanoví na základe nových obstarávacích cien v

čase obstarania, resp. obnovy poškodeného majetku.

Banka má poistené autá v zmysle poistných zmlúv na havarijné poistenie (KASKO) a povinné

zmluvné poistenie.

Banka softvér nepoisťuje.

17. ZÁVÄZKY VOâI  BANKÁM

tis. Sk 2006 2005

Splatné na požiadanie 1 828 849 535 823

Záväzky voči bankám so zostatkovou dobou splatnosti:

- do 3 mesiacov 431 292 1 715 536

- od 3 mesiacov do 1 roka 447 224 -

2 707 365 2 251 359

18. PRIJATÉ ÚVERY

tis. Sk 2006 2005

Európska banka pre obnovu a rozvoj 181 974 238 867

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 17 338 16 059

199 312 254 926



19. ZÁVÄZKY VOâI  KLIENTOM

tis. Sk 2006 2005

Záväzky voči klientom v reálnej hodnote proti zisku alebo strate 38 247 -

Záväzky voči klientom v umorovanej hodnote 27 009 561 23 964 483

27 047 808 23 964 483

Záväzky voči klientom boli klasifikované ako záväzky v reálnej hodnote proti zisku alebo strate 

v prípade, ak sú budúce peňažné toky naviazané na akciové indexy.

18. PRIJATÉ ÚVERY (POKRAâOVANIE)

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Úvery od  Európskej banky pre obnovu a rozvoj („EBRD“) zahŕňajú úverový rámec vo výške

10 miliónov Eur poskytnutý v roku 2004. Z daného rámca banka vyčerpala 6,3 miliónov Eur:

Tranža A vo výške 5 miliónov Eur a tranža B vo výške 1,3 miliónov Eur. Prvá splátka istiny 

vo výške 1,05 miliónov Eur bola uskutočnená 11. decembra 2006. Aktuálna výška úveru 

k 31. decembru 2006 je 5,25 miliónov Eur. Banka daný úver čerpá v rámci EU/EBRD SME

Finance Facility. EBRD tento úver poskytla za účelom pomoci pri rozvoji malých a stredných

podnikov na Slovensku.

Slovenská záruãná a rozvojová banka, a.s.

Úvery od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  a.s. („SZRB“) sú poskytnuté v rámci

programu Rozvoj na dlho a strednodobú pomoc malým a stredným podnikom.

V rámci programu Rozvoj uzatvára banka a SZRB jednotlivé úverové zmluvy, na základe

ktorých banka poskytuje úvery klientom. Úrok je v súčasnosti od 3,5% do 5% p.a. a podmienky

splácania závisia od jednotlivých zmlúv. Ak klient úver nespláca, banka je zodpovedná 

za splatenie celej výšky úveru poskytnutého SZRB.

Na základe podmienok programu môže SZRB požiadať o predčasné splatenie v prípade

neplnenia viacerých podmienok vrátane prípadu, ak úvery nie sú použité na určený účel alebo

sú v omeškaní so splácaním istiny.
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19. ZÁVÄZKY VOâI  KLIENTOM (POKRAâOVANIE)
Zostatková doba splatnosti záväzkov voãi klientom mala nasledovnú ‰truktúru:

tis. Sk 2006 2005

Splatné na požiadanie 14 124 292 13 626 958

Ostatné vklady so zmluvnou dobou splatnosti alebo výpovednou

lehotou podľa zostatkovej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov 10 583 000 9 043 996

- od 3 mesiacov do 1 roka 2 235 998 1 193 421

- od 1 roka do 5 rokov 104 518 100 108

27 047 808 23 964 483

20. EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

tis. Sk 2006 2005

Hypotekárne záložné listy

Emisia 1 754 890 755 548

Emisia 2 487 155 483 624

Emisia 3 432 543 -

1 674 588 1 239 172

Emisia 1 zahŕňa 7 500 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou jedného

hypotekárneho záložného listu 100 tis. Sk pri emisnom kurze 100,439% a kupónom 4,6% p. a.,

ktoré banka vydala 30. novembra 2004. Hypotekárne záložné listy sú splatné 30. novembra

2009 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.
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20. EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE (POKRAâOVANIE)

Emisia 2 zahŕňa 5 000 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou jedného

hypotekárneho záložného listu 100 tis. Sk pri emisnom kurze 96,418% a kupónom 3,00% p. a.,

ktoré banka vydala 1. decembra 2005. Hypotekárne záložné listy sú splatné 1. decembra 2010

zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

Emisia 3 zahŕňa 4 300 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou jedného

hypotekárneho záložného listu 100 tis. Sk pri emisnom kurze 100,22% a kupónom 4,5% p. a.,

ktoré banka vydala 1. decembra 2006. Hypotekárne záložné listy sú splatné 1. decembra 2011

zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

21. REZERVY

tis. Sk K 1. januáru  Tvorba Kurzový K 31. decembru

2006 v priebehu roka rozdiel 2006

Rezerva na súdne spory 26 815 5 657 26 32 498

Rezerva na odstupné (poznámka 30) 2 683 1 643 - 4 326

29 498 7 300 26 36 824

22. DA≈ Z PRÍJMU PRÁVNICK¯CH OSÔB

tis. Sk 2006 2005

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie 28 948 48 444

Preddavky na daň z príjmov (48 688) (38 507)

(Pohľadávka)/záväzok z dane z príjmov (19 740) 9 937
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23. ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVÄZOK
OdloÏená daÀ sa vzÈahuje na nasledovné poloÏky:

tis. Sk Majetok Záväzky Netto 

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Pohľadávky voči klientom - 29 777 (5 723) (9 538) (5 723) 20 239

Investičné cenné papiere - - (6 382) (31 214) (6 382) (31 214)

Investície v nehnuteľnostiach - 422 (140) - (140) 422

Budovy, vybavenie a zariadenie - - (6 026) (4 018) (6 026) (4 018)

Ostatné záväzky 860 554 - - 860 554

Ostatné aktíva 105 18 - - 105 18

Odložená daňová 

pohľadávka/(záväzok) 965 30 771 (18 271) (44 770) (17 306) (13 999)

K 31. decembru 2006 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov 

pre právnické osoby vo výške 19% (2005: 19%).

Prehºad o zmenách v odloÏenej dani:

tis. Sk 2006 2005

K 1. januáru (13 999) (28 917)

(Tvorba)/rozpustenie cez výkaz ziskov a strát (poznámka 32) (28 139) 21 709

Rozpustenie/(tvorba) cez oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní 24 832 (6 791)

K 31. decembru (17 306) (13 999)
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24. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

tis. Sk 2006 2005

Záväzky voči zamestnancom 16 782 15 087

Záväzky voči štátnemu rozpočtu 22 630 42 120

Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 8 678 7 998

Rôzni veritelia 73 369 128 008

Ostatné 9 073 11 150

130 532 204 363

Sociálny fond:

tis. Sk 2006 2005

K 1. januáru 968 268

Tvorba 3 661 3 342

Čerpanie (2 974) (2 642)

K 31. decembru 1 655 968

25. ZÁKLADNÉ IMANIE
Upísané a splatené v plnej v˘‰ke:

tis. Sk 2006 2005

89 550 kmeňových akcií po 5 600 Sk za akciu 501 480 501 480

99 704 prioritných akcií po 5 000 Sk za akciu 498 520 498 520

1 000 000 1 000 000

Okrem kmeňových akcií s právami podľa Obchodného zákonníka vydáva banka aj prioritné

akcie. S prioritnými akciami je spojené právo na prednostné vyplácanie dividendy. Nie je s nimi

spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, s výnimkou uvedenou nižšie. Inak majitelia

prioritných akcií majú všetky ostatné práva spojené s kmeňovými akciami spoločnosti.
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25. ZÁKLADNÉ IMANIE (POKRAâOVANIE)

Ak prioritná dividenda nie je vyplatená, nadobúda akcionár, ktorý je majiteľom prioritnej akcie

odo dňa, ktorý nasleduje po dni prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o tom, 

že prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo dňa omeškania s výplatou dividendy,

hlasovacie právo spojené s touto akciou, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne 

o vyplatení dividendy, a ak bola spoločnosť v omeškaní s výplatou prednostnej dividendy, 

až do dňa jej vyplatenia. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení,

ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy.

Zisk, ktorý valné zhromaždenie určí na vyplatenie dividend, sa rozdelí medzi akcionárov podľa

pomeru menovitej hodnoty akcií k základnému imaniu. Prioritní akcionári dostanú minimálne 

o 1 (slovom: jeden) percentuálny bod vyššiu dividendu ako kmeňoví akcionári.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)
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26. REZERVNÉ FONDY A FONDY ZO ZISKU

tis. Sk Účet ziskov  Zákonný Oceňovacie Ostatné Spolu

a strát rezervný fond rozdiely fondy

K 1. januáru 2006 1 547 972 180 504 133 072 34 506 1 896 054

Dividendy (a) (224 985) - - - (224 985)

Presuny (b) (22 455) 22 455 - - -

Čistá strata z majetku 

určeného na predaj (d) - - (105 867) - (105 867)

Zisk v roku 2006 (c) 237 662 237 662

K 31. decembru 2006 1 538 194 202 959 27 205 34 506 1 802 864



(b) Zákonn˘ rezervn˘ fond

Valné zhromaždenie taktiež rozhodlo, že 22 455 tis. Sk zo zisku za rok 2005 sa presunie 

do zákonného rezervného fondu. Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú všetky 

spoločnosti povinné tvoriť zákonný rezervný fond na krytie budúcej možnej nepriaznivej 

finančnej situácie. Banka je povinná dopĺňať rezervný fond každý rok čiastkou najmenej 10% 

zo zisku za účtovné obdobie (vypočítaného podľa slovenských právnych predpisov) až do výšky

20% jej základného imania. Zákonný rezervný fond nie je určený na rozdelenie akcionárom.

26. REZERVNÉ FONDY A FONDY ZO ZISKU (POKRAâOVANIE)
(a) Dividendy

Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo dňa 29. mája 2006, schválilo vyplatenie 

dividend nasledovne:

tis. Sk

Zo zisku za rok 2005:

Kmeňové akcie:

Dividendy vo výške 1 106,50 Sk za akciu 99 087

Prioritné akcie:

Dividendy vo výške 1 032,80 Sk za akciu 102 974

202 061

Z nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov:

Kmeňové akcie:

Dividendy vo výške 125,50 Sk za akciu 11 239

Prioritné akcie:

Dividendy vo výške 117,20 Sk za akciu 11 685

22 924

224 985
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(c) Navrhované rozdelenie zisku

Vedenie navrhne nasledovné rozdelenie zisku za rok končiaci sa 31. decembra 2006:

(d) OceÀovacie rozdiely

Oceňovacie rozdiely zahŕňajú kumulatívnu čistú zmenu reálnej hodnoty investičných cenných

papierov určených na predaj okrem prípadov ukončenia vykazovania investície a jej 

znehodnotenia.

(e) Ostatné fondy

Ostatné fondy nie sú určené na rozdelenie akcionárom.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

tis. Sk

Prídel do zákonného rezervného fondu -

Dividendy 142 485

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 95 177

237 662
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27. PODSÚVAHOVÉ POLOÎKY

tis. Sk 2006 2005

Vydané záruky a neodvolateľné akreditívy 588 097 710 624

Úverové prísľuby 4 461 174 4 656 662

5 049 271 5 367 286



28. ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ V¯NOSY

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči bankám 273 594 189 537

Pohľadávky voči klientom 1 062 652 858 757

Dlhové cenné papiere 177 948 242 987

1 514 194 1 291 281

29. ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ NÁKLADY

tis. Sk 2006 2005

Záväzky voči bankám 72 397 87 530

Záväzky voči klientom 394 114 281 071

Dlhové cenné papiere 53 970 41 716

520 481 410 317

30. V·EOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

tis. Sk 2006 2005

Osobné náklady:

Mzdy a odmeny zamestnancom 307 115 254 598

Ostatné zamestnanecké požitky 8 158 6 962

Sociálne poistenie, sociálny fond 83 266 78 081

Rezerva na odstupné (poznámka 21) 1 643 2 683

400 182 342 324

Ostatné prevádzkové náklady 479 507 556 341

879 689 898 665
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Priemerný počet zamestnancov počas roka bol 654 (2005: 678), pričom 16 z nich boli členovia vedenia.



POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

31. ZNÍÎENIE HODNOTY POHªADÁVOK VOâI KLIENTOM

tis. Sk 2006 2005

Čistá tvorba počas roka (poznámka 12) (203 159) (72 516)

Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok (12 110) (6 731)

Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok 32 313 16 673

(182 956) (62 574)

32. DA≈

tis. Sk 2006 2005

Daňový náklad za bežné účtovné obdobie:

Daň za rok 2006 28 948 48 444

Dodatočná daň za predchádzajúce obdobie 232 2 452

29 180 50 896

Odložená daň:

Odložená daň (poznámka 23) 28 139 (21 709)

57 319 29 187
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32. DA≈ (POKRAâOVANIE)

Účtovný zisk pred zdanením vynásobený daňovou sadzbou je odsúhlasený 

na daňový náklad nasledovne:

tis. Sk Základ dane 2006  19% 2006 Základ dane 2005 19% 2005

Zisk pred zdanením 294 981 56 046 288 226 54 763

Nezdaniteľné položky:

Úpravy dane z dôvodu

prechodu na IFRS (1 898) (361) - -

Investície do pridružených 

spoločností (26 279) (4 993) (48 992) (9 309)

Opravné položky 

na zníženie hodnoty (3 443) (654) (125 541) (23 853)

Daňovo oslobodený výnos

z majetkových účastí (6) (1) - -

Ostatné (5 426) (1 031) (6 210) (1 180)

(7 040) (34 342)

Daňovo neuznateľné položky:

Reprezentačné náklady 8 213 1 560 2 035 387

Tvorba daňovo 

neuznateľných rezerv 9 100 1 729 - -

Straty z odpísaných  

a postúpených pohľadávok 3 164 601 6 443 1 224

Dary 1 022 194 579 110

Pokuty 251 48 1 543 293

Ostatné 20 782 3 949 22 630 4 300

8 081 6 314

Dodatočná daň

za predchádzajúce obdobie 232 2 452

Celkový daňový náklad 57 319 29 187

Efektívna daňová sadzba 19,43% 10,13%
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POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

33. ZISK NA AKCIU
Základn˘

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel čistého zisku pripadajúceho kmeňovým

akcionárom banky a váženého aritmetického priemeru počtu kmeňových akcií vydaných

v priebehu roka, znížený o priemerný počet kmeňových akcií kúpených bankou a držaných 

ako vlastné akcie.

tis. Sk 2006 2005

Zisk pred zdanením 294 981 288 226

Upravený o:

Splatnú daň z príjmu (57 319) (29 187)

Dividendy prislúchajúce prioritným akciám (73 532) (102 974)

Zisk pripadajúci kmeňovým akcionárom banky 164 130 156 065

Vážený aritmetický priemer počtu kmeňových akcií 89 550 89 550

Základný zisk na akciu (vyjadrený v Sk na akciu) 1 833 1 743

Zrieden˘

Neexistujú žiadne potenciálne faktory, ktoré by zriedili zisk.
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34. ZISK PRED ZMENAMI V PREVÁDZKOVOM MAJETKU 

A ZÁVÄZKOCH

tis. Sk 2006 2005

Zisk pred zdanením 294 981 288 226

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy 195 793 189 650

Zníženie hodnoty pohľadávok

voči klientom a odpis pohľadávok 215 269 72 516

Rezervy 7 326 1 904

Zisk z pridružených spoločností (26 279) (48 992)

Strata z vyradenia majetku a zariadenia 8 290 (269)

Úprava reálnej hodnoty investícií v nehnuteľnostiach 414 4 106

Precenenie majetku a záväzkov v reálnej hodnote

proti zisku alebo strate (1 911) -

693 883 507 141

âisté peÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností zah⁄Àajú nasledujúce peÀaÏné toky:

tis. Sk 2006 2005

Úroky prijaté 1 526 941 1 091 371

Úroky zaplatené (494 835) (374 031)

1 032 106 717 340

81



POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

35. TRANSAKCIE SO SUBJEKTMI S OSOBITN¯M 

VZËAHOM K BANKE

Banka a jej pobočky v rámci podnikania vstupovali do transakcií s ostatnými členskými 

spoločnosťami skupiny Volksbank a inými subjektmi s osobitným vzťahom k banke. 

Tieto transakcie, ktoré zahŕňajú prijatie a úložky vkladov, operácie s cudzou menou 

a poskytovanie manažérskych a technických služieb, prebiehajú za trhových podmienok.

(v%) Podiel na základnom imaní banky

Osoby s kontrolným vplyvom

Volksbank International AG 88,57 %

Osoby s významným vplyvom

Banka nemá

Dcérske spoločnosti

Banka nemá

Pridružené spoločnosti

VB LEASING SK, spol. s r.o.

Team Nový Dom s.r.o.

IMMO-CONTRACT Slovakia, s.r.o.

Vrcholoví riadiaci pracovníci

Predstavenstvo

Zoznam členov predstavenstva je uvedený v poznámke 1.

Dozorná rada

Zoznam členov dozornej rady je uvedený v poznámke 1.

Vedenie

Ostatné osoby (Minoritní akcionári)

EM.RO.POPOLARE S.P.A. 3,36 %

Banca Popolare di Vicenza 2,29 %

Ostereichische Volksbanken-Aktiengesellschaft 2,09 %

Volksbank Ötscherland 1,73 %

Volksbank Donau-Weinland 0,13 %

Waldviertler Volksbank 0,13 %
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35. TRANSAKCIE SO SUBJEKTMI S OSOBITN¯M 

VZËAHOM K BANKE (POKRAâOVANIE)

(a) Akcionári

Pohºadávky/(záväzky) voãi Volksbank International AG boli k 31. decembru nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Záväzky voči klientom (30 599) (78 425)

Ostatné náklady (60 943) (78 392)

Pohºadávky/(záväzky) voãi Ostereichische Volksbanken
Aktiengesellschaft boli k 31. decembru nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči klientom 163 420 5 618

Záväzky voči klientom (45 421) (175 480)

Úrokové a obdobné výnosy 5 039 2 453

Úrokové a obdobné náklady (16 011) (20 035)

Prijaté poplatky a provízie 8 884 2 238

Platené poplatky a provízie (3 217) (11 136)

Ostatné náklady (10 904)

Záruky prijaté bankou 1 846 120 3 283 211

Banka nemá podmienené záväzky.
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POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

35. TRANSAKCIE SO SUBJEKTMI S OSOBITN¯M 

VZËAHOM K BANKE (POKRAâOVANIE)

(b) Spoloãnosti spriaznené s akcionármi skupiny

Pohºadávky/(záväzky) voãi spoloãnostiam spojen˘m
s Volksbank International AG boli k 31. decembru nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči klientom 7 646 421 115

Záväzky voči klientom (84 301) (39 235)

Úrokové a obdobné výnosy 370 15 119

Úrokové a obdobné náklady (760) (2 209)

Prijaté poplatky a provízie 40 890

Platené poplatky a provízie (470) (274)

Ostatné výnosy 286 33

Ostatné náklady - (8 238)

(c) PridruÏené spoloãnosti

Pohºadávky/(záväzky) voãi spoloãnostiam VB LEASING SK, spol. s r.o. 
a Team Nov˘ Dom s.r.o. boli k 31. decembru nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Pohľadávky voči klientom 1 911 148 2 646 105

Záväzky voči klientom (40 884) (14 043)

Úrokové a obdobné výnosy 84 789 121 777

Úrokové a obdobné náklady (113) (45)

Prijaté poplatky a provízie 2 124 5 339

Ostatné výnosy 1 922 1 285

Ostatné náklady (792) (355)
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(d) Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie

Pohºadávky/(záväzky) voãi ãlenom predstavenstva, dozornej rady, 
vedeniu a ich blízkym príbuzn˘m alebo spoloãnostiam, v ktor˘ch majú 
podstatn˘ vplyv, k 31. decembru boli nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Majetok

Predstavenstvo - 6 215

Vedenie 8 493 11 359

Dozorná rada - -

Ostatní 2 491 1 722

10 984 19 296

Bývalí členovia predstavenstva 5 970 -

16 954 19 296

Záväzky

Predstavenstvo 257 1 544

Vedenie 9 298 9 449

Dozorná rada 3 150 2 041

Ostatní 2 886 3 515

15 591 16 549
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POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

35. TRANSAKCIE SO SUBJEKTMI S OSOBITN¯M 

VZËAHOM K BANKE (POKRAâOVANIE)

(e) OdmeÀovanie

Odmeny vyplatené ãlenom predstavenstva, dozornej rady 
a vedeniu poãas roka boli nasledovné:

tis. Sk 2006 2005

Predstavenstvo 15 078 12 893

Vedenie 22 778 19 433

Dozorná rada - -

37 856 32 326

Bývalí členovia predstavenstva 1 079 -

38 935 32 326

36. SPRÁVA CENN¯CH PAPIEROV

Banka spravuje cenné papiere a iné hodnoty zverené klientmi banke do správy 

vo výške 3 768,6 miliónov Sk (2005: 1 909,8 miliónov Sk).
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37. MAJETOK A ZÁVÄZKY V CUDZÍCH MENÁCH

Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2006:

tis. Sk Euro USD Ostatné SKK Spolu

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty 322 795 53 456 164 140 7 589 359 8 129 750

Finančný majetok 

na obchodovanie 81 204 346 10 410 568 492 128

Pohľadávky voči bankám - - - 857 400 857 400

Pohľadávky voči klientom 4 877 410 139 899 1 987 16 483 557 21 502 853

Investičné cenné papiere 519 2 467 - 3 945 841 3 948 827

Investície do pridružených spoločností - - - 213 090 213 090

Ostatné aktíva 684 4 002 168 14 440 19 294

Daňové pohľadávky - - - 19 740 19 740

Náklady a príjmy

budúcich období 1 471 3 584 80 42 167 47 302

5 284 083 203 754 166 385 29 576 162 35 230 384

Peňažné záväzky

Finančné záväzky z obchodovania 81 204 353 10 380 831 462 398

Záväzky voči bankám 63 406 1 843 2 788 2 639 328 2 707 365

Prijaté úvery 181 974 17 338 199 312

Záväzky voči klientom 3 568 932 943 119 343 908 22 191 849 27 047 808

Emitované dlhové cenné papiere - - - 1 674 588 1 674 588

Odložený daňový záväzok - - - 17 306 17 306

Ostatné záväzky 39 458 4 408 1 167 85 499 130 532

Výnosy a výdavky budúcich období 6 624 206 - 18 111 24 941

3 941 598 949 929 347 873 27 024 850 32 264 250

Po zohľadnení devízových kontraktov v podsúvahe, nevykazovala banka ku koncu roka

významnú otvorenú devízovú pozíciu.
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37. MAJETOK A ZÁVÄZKY V CUDZÍCH MENÁCH (POKRAâOVANIE)

Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2005:

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

tis. Sk Euro USD Ostatné SKK Spolu

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty 477 691 542 593 108 943 6 159 770 7 288 997

Finančný majetok na obchodovanie - 2 431 4 614 311 858 318 903

Pohľadávky voči bankám 3 785 - - 486 471 490 256

Pohľadávky voči klientom 3 810 322 134 659 2 276 14 598 832 18 546 089

Investičné cenné papiere 219 435 2 178 - 3 933 050 4 154 663

Investície do pridružených spoločností - - - 185 851 185 851

Ostatné aktíva 4 844 1 549 8 757 12 894 28 044

Výnosy a výdavky 

budúcich období 2 602 50 228 47 197 50 077

4 518 679 683 460 124 818 25 735 923 31 062 880

Peňažné záväzky

Finančné záväzky z obchodovania - 2 431 4 614 111 601 118 646

Záväzky voči bankám 555 379 5 986 1 912 1 688 082 2 251 359

Prijaté úvery 238 867 - - 16 059 254 926

Záväzky voči klientom 3 007 508 1 179 798 591 078 19 186 099 23 964 483

Emitované dlhové cenné papiere - - - 1 239 172 1 239 172

Daň z príjmu právnických osôb - - - 9 937 9 937

Odložený daňový záväzok - - - 13 999 13 999

Ostatné záväzky 4 648 1 428 76 198 211 204 363

Výnosy a výdavky budúcich  období 262 251 6 9 462 9 981

3 806 664 1 189 894 597 686 22 472 622 28 066 866

Po zohľadnení devízových kontraktov v podsúvahe, nevykazovala banka ku koncu roka

významnú otvorenú devízovú pozíciu.
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38. ANAL¯ZA DOBY SPLATNOSTI

Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2006 

mala nasledovnú štruktúru:

tis. Sk Menej ako 1 rok 1-5 rokov Viac ako Nešpeci- Spolu

5 rokov fikované

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 8 129 750 - - - 8 129 750

Finančný majetok 

na obchodovanie 492 128 - - - 492 128

Pohľadávky voči bankám 857 400 - - - 857 400

Pohľadávky voči klientom 10 466 990 7 184 271 3 750 422 101 170 21 502 853

Investičné cenné papiere 583 748 1 879 319 1 458 274 27 486 3 948 827

Investície do pridružených spoločností - - - 213 090 213 090

Ostatné aktíva 19 294 - - - 19 294

Daňové pohľadávky 19 740 - - - 19 740

Náklady a príjmy 

budúcich období 47 302 - - - 47 302

20 616 352 9 063 590 5 208 696 341 746 35 230 384

Peňažné záväzky

Finančné záväzky z obchodovania 462 398 - - - 462 398

Záväzky voči bankám 2 707 365 - - - 2 707 365

Prijaté úvery 303 191 779 7 230 - 199 312

Záväzky voči klientom 26 943 290 104 518 - - 27 047 808

Emitované dlhové  cenné papiere 5 833 1 668 755 - - 1 674 588

Odložený daňový záväzok 17 306 - - - 17 306

Ostatné záväzky 130 532 - - - 130 532

Výnosy a výdavky budúcich období 24 941 - - - 24 941

30 291 968 1 965 052 7 230 - 32 264 250
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38. ANAL¯ZA DOBY SPLATNOSTI  (POKRAâOVANIE)

Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2005

mala nasledovnú štruktúru:

tis. Sk Menej ako 1 rok 1-5 rokov Viac ako Nešpeci- Spolu

5 rokov fikované

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 7 288 997 - - - 7 288 997

Finančný majetok 

na obchodovanie 318 903 - - - 318 903

Pohľadávky voči bankám 490 256 - - - 490 256

Pohľadávky voči klientom 9 277 188 6 286 548 2 632 524 349 829 18 546 089

Investičné cenné papiere 302 415 2 395 299 1 429 704 27 245 4 154 663

Investície do pridružených spoločností - - - 185 851 185 851

Ostatné aktíva 28 044 - - - 28 044

Náklady a príjmy budúcich období 50 077 - - - 50 077

17 755 880 8 681 847 4 062 228 562 925 31 062 880

Peňažné záväzky

Finančné záväzky z obchodovania 118 646 - - - 118 646

Záväzky voči bankám 2 251 359 - - - 2 251 359

Prijaté úvery 286 252 109 2 531 - 254 926

Záväzky voči klientom 23 864 375 100 108 - - 23 964 483

Emitované dlhové cenné papiere - 1 239 172 - - 1 239 172

Daň z príjmu právnických osôb 9 937 - - - 9 937

Odložený daňový záväzok 13 999 - - - 13 999

Ostatné záväzky 204 363 - - - 204 363

Výnosy a výdavky budúcich období 9 981 - - - 9 981

26 472 946 1 591 389 2 531 - 28 066 866
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39. FINANâNÉ NÁSTROJE

Banka využíva rozličné druhy finančných nástrojov. Finančným nástrojom je zmluva, 

pri ktorej vzniká na jednej strane finančné aktívum jednej spoločnosti a finančný záväzok 

alebo majetkový (equity) nástroj druhej spoločnosti. Príkladom sú úvery, vklady, dlhové cenné

papiere alebo majetkové papiere.

Finančné nástroje zahŕňajú taktiež deriváty, ktorých hodnota je odvodená od hodnoty

podkladového nástroja, indexu alebo referenčnej sadzby. Základnými druhmi derivátov sú

forwardy, futures, opcie a swapy.

Z finančných nástrojov využívala banka počas roka hlavne forwardy s cudzou menou 

a menové swapy s cieľom riadenia devízového rizika a úrokové swapy s cieľom zabezpečiť 

sa pred úrokovým rizikom vyplývajúcim z niektorých úverov.

Riziká spojené s finanãn˘mi nástrojmi

Využívanie finančných nástrojov zahŕňa vo všeobecnosti prevzatie alebo presun rizika 

na iný subjekt. Základnými druhmi rizík sú úverové riziko, trhové riziko (vrátane rizika úrokových

mier a devízového rizika) a riziko likvidity.

Najvyššou prioritou banky je riadenie rizika, a preto vypracovala jasné a komplexné zásady

pre riadenie rizika, postupy a kontrolné systémy, ktoré sú pravidelne prehodnocované

predstavenstvom.

Úverové riziko

Úverové riziko spočíva v nedodržaní zmluvných podmienok dlžníkom alebo protistranou.

Úverové riziko je prísne sledované v rámci organizačnej štruktúry oddelením úverového

rizika, úverovým výborom, predstavenstvom a výkonným výborom materskej spoločnosti.

Postupy banky týkajúce sa riadenia úverového rizika zahŕňajú stanovenie limitov 

na klientov, protistrany, priemyselné odvetvia a produkty. Pred schválením limitov na jednotlivých

klientov a protistrany prebieha proces hodnotenia úverovej bonity klientov a protistrán. Banka

prijíma rôzne formy zabezpečenia s cieľom zníženia úverového rizika. Banka zároveň priebežne

sleduje vývoj úverového portfólia, aby v prípade potreby mohla okamžite prijať opatrenia 

na minimalizovanie možných strát.
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39. FINANâNÉ NÁSTROJE (POKRAâOVANIE)

Riziko úrokov˘ch mier

Riziko úrokových mier vyplýva zo zmeny hodnoty finančných aktív a pasív spôsobených

zmenami úrokových mier na trhu.

Riziko úrokových mier je sledované denne oddelením Treasury využívaním rôznych

nástrojov, vrátane gap reportingu. Väčšina využívaných finančných nástrojov je krátkodobých 

s pohyblivou úrokovou mierou.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)
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tis. Sk Efektívna Menej ako Od 3 1 – 5 rokov Viac ako Spolu

úroková 3 mesiace mesiacov 5 rokov

miera (%) do 1 roka

Úročený majetok

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty 3,57 6 875 449 - - - 6 875 449

Finančný majetok 

na obchodovanie 4,85 96 79 2 327 2 289 4 791

Pohľadávky voči bankám 2,60 449 484 407 916 - - 857 400

Pohľadávky voči klientom 5,50 8 997 194 5 175 402 1 671 910 596 466 16 440 972

Investičné cenné papiere 4,38 547 680 36 068 1 879 319 1 458 274 3 921 341

4,78 16 869 903 5 619 465 3 553 556 2 057 029 28 099 953

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 3,34 2 166 423 447 223 - - 2 613 646

Prijaté úvery 3,77 303 - 9 805 7 230 17 338

Záväzky voči klientom 1,72 20 051 022 1 349 813 49 003 - 21 449 838

Emitované dlhové 

cenné papiere 4,13 - 5 833 1 668 755 - 1 674 588

2,05 22 217 748 1 802 869 1 727 563 7 230 25 755 410

Podsúvahové položky 870 350 (68 333) (784 605) (17 412) -

Rozdiel zo zmien

efektívnej úrokovej miery (4 477 495) 3 748 263 1 041 388 2 032 387 2 344 543

Kumulatívny rozdiel

zo zmien efektívnej

úrokovej miery (4 477 495) (729 232) 312 156 2 344 543 -
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Priemerné efektívne úrokové sadzby finančného majetku a záväzkov v slovenských

korunách k 31. decembru 2006 a v obdobiach, po ktorých sa tieto sadzby prehodnotia, 

boli nasledovné:
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tis. Sk Efektívna Menej ako Od 3 1 – 5 rokov Viac ako Spolu

úroková 3 mesiace mesiacov 5 rokov

miera (%) do 1 roka

Úročený majetok

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty 2,70 188 140 - - - 188 140

Pohľadávky voči

klientom 3,69 3 359 926 868 851 613 441 35 554 4 877 772

3,65 3 548 066 868 851 613 441 35 554 5 065 912

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 2,70 63 225 - - - 63 225

Prijaté úvery 4,40 - - 181 974 - 181 974

Záväzky voči klientom 1,05 3 242 113 114 816 - - 3 356 929

1,16 3 305 338 114 816 181 974 - 3 602 128

Podsúvahové položky 393 832 234 109 (577 589) (50 352) -

Rozdiel zo zmien 

efektívnej úrokovej miery 636 560 988 144 (146 122) (14 798) 1 463 784

Kumulatívny rozdiel

zo zmien efektívnej

úrokovej miery 636 560 1 624 704 1 478 582 1 463 784 -

39. FINANâNÉ NÁSTROJE (POKRAâOVANIE)
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Priemerné efektívne úrokové sadzby finančného majetku a záväzkov v Euro 

k 31. decembru 2006 a v obdobiach, po ktorých sa tieto sadzby prehodnotia, boli nasledovné:



tis. Sk Efektívna Menej ako Od 3 1 – 5 rokov Viac ako Spolu

úroková 3 mesiace mesiacov 5 rokov

miera (%) do 1 roka

Úročený majetok

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty 2,73 5 599 998 - - - 5 599 998

Finančný majetok

na obchodovanie 3,92 2 504 929 56 001 109 275 168 709

Pohľadávky voči bankám 1,50 486 471 - - - 486 471

Pohľadávky voči klientom 4,93 8 284 318 4 452 694 1 415 044 446 776 14 598 832

Investičné cenné papiere 4,40 47 654 35 893 2 395 299 1 429 704 3 908 550

4,28 14 420 945 4 489 516 3 866 344 1 985 755 24 762 560

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 2,62 1 677 570 - - - 1 677 570

Prijaté úvery 4,00 286 - 13 242 2 531 16 059

Záväzky voči klientom 1,17 18 236 801 331 991 36 775 - 18 605 567

Emitované dlhové

cenné papiere 4,34 - 4 221 1 234 951 - 1 239 172

1,47 19 914 657 336 212 1 284 968 2 531 21 538 368

Podsúvahové položky 583 217 310 000 (889 250) (3 967) -

Rozdiel zo zmien

efektívnej úrokovej miery (4 910 495) 4 463 304 1 692 126 1 979 257 3 224 192

Kumulatívny rozdiel

zo zmien efektívnej

úrokovej miery (4 910 495) (447 191) 1 244 935 3 224 192 -
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tis. Sk Efektívna Menej ako Od 3 1 – 5 rokov Viac ako Spolu

úroková 3 mesiace mesiacov 5 rokov

miera (%) do 1 roka

Úročený majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 2,14 368 320 - - - 368 320

Pohľadávky voči klientom 3,32 2 838 069 422 525 499 272 - 3 759 866

Investičné cenné papiere 6,13 218 867 - - - 218 867

3,24 3 425 256 422 525 499 272 - 4 347 053

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 2,12 555 096 - - - 555 096

Prijaté úvery 3,20 - - 238 867 - 238 867

Záväzky voči klientom 0,71 2 999 216 8 511 - - 3 007 727

1,00 3 554 312 8 511 238 867 - 3 801 690

Podsúvahové položky 312 516 227 088 (539 604) - -

Rozdiel zo zmien

efektívnej úrokovej miery 183 460 641 102 (279 199) - 545 363

Kumulatívny rozdiel

zo zmien efektívnej

úrokovej miery 183 460 824 562 545 363 545 363 -

39. FINANâNÉ NÁSTROJE (POKRAâOVANIE)

96

Priemerné efektívne úrokové sadzby finančného majetku a záväzkov v Euro 

k 31. decembru 2005 a v obdobiach, po ktorých sa tieto sadzby prehodnotia, boli nasledovné:



Devízové riziko

Devízové riziko vyplýva zo zmeny hodnoty finančných aktív a záväzkov v dôsledku zmien

výmenných kurzov.

Politikou banky je udržiavať čo najnižšiu otvorenú čistú devízovú pozíciu. Limity sú

stanovené na každú menu individuálne. Banka tiež využíva forwardy s cudzou menou a menové

swapy na zabezpečenie devízových pozícií.

Aktíva a záväzky v cudzích menách  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

sú uvedené v poznámke 37.

Riziko likvidity

Riziko likvidity možno charakterizovať ako riziko, že banka nebude mať k dispozícii

dostatok zdrojov potrebných na bežnú prevádzkovú činnosť.

Riziko likvidity je riadené v rámci procesu riadenia aktív a pasív banky. Postupy zahŕňajú

pravidelné sledovanie zladenia budúcich peňažných tokov podľa jednotlivých mien.

Zostatková doba splatnosti aktív a záväzkov ku dňu účtovnej závierky je uvedená 

v poznámke 38.
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40. REÁLNE HODNOTY

Reálna hodnota je peňažná čiastka, za ktorú je možné určitý druh aktív vymeniť, alebo za

ktorú bude vyrovnaný záväzok voči druhej strane za cenu obvyklú. Odhadované reálne hodnoty

finančného majetku a záväzkov banky boli ku koncu roka nasledovné:

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)

tis. Sk Účtovná hodnota Reálna hodnota Účtovná hodnota Reálna hodnota

2006 2006 2005 2005

Finančný majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 8 129 750 8 129 750 7 288 997 7 288 997

Finančný majetok 

na obchodovanie 492 128 492 128 318 903 318 903

Pohľadávky voči bankám 857 400 857 400 490 256 490 256

Pohľadávky voči klientom 21 502 853 20 053 642 18 546 089 17 519 036

Investičné cenné papiere 3 948 827 3 948 827 4 154 663 4 154 663

Investície do pridružených 

spoločností 213 090 213 090 185 851 185 851

Investície v nehnuteľnostiach 27 000 27 000 27 414 27 414

Ostatné aktíva 19 294 19 294 28 044 28 044

Finančné záväzky

Finančné záväzky 

z obchodovania 462 398 462 398 118 646 118 646

Záväzky voči bankám 2 707 365 2 707 365 2 251 359 2 251 359

Prijaté úvery 199 312 172 873 254 926 228 813

Záväzky voči klientom 27 047 808 27 038 498 23 964 483 23 936 759

Emitované dlhové cenné papiere 1 674 588 1 666 957 1 239 172 1 266 808

Ostatné záväzky 130 532 130 532 204 363 204 363
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Pri odhade reálnych hodnôt finančných aktív a záväzkov banky boli použité nasledovné

metódy a predpoklady:

PeÀaÏné prostriedky a ich ekvivalenty

Reálne hodnoty pokladničnej hotovosti a peňažných prostriedkov v centrálnej banke 

sa približne rovnajú účtovným hodnotám.

Finanãn˘ majetok na obchodovanie

Finančný majetok  na obchodovanie je uvedený v kótovaných trhových cenách.

Pohºadávky voãi bankám

Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov v iných bankách sa približne rovnajú ich účtovnej

hodnote. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné

považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty pohľadávok voči

bankám sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných

medzibankových sadzieb.

Pohºadávky voãi klientom

Pohľadávky voči klientom sú uvádzané netto, teda po odpočítaní zníženia hodnoty

pohľadávok. Pri úveroch a pohľadávkach voči klientom, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti

kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.

Reálne hodnoty ostatných pohľadávok voči klientom sú vypočítané diskontovaním budúcich

peňažných tokov pri použití bežných trhových sadzieb.

Investiãné cenné papiere

Dlhové cenné papiere a podielové cenné papiere určené na predaj ako aj finančný majetok

oceňovaný v reálnej hodnote proti zisk alebo strate sú uvedené v kótovaných trhových cenách

alebo teoretických cenách určených čistou súčasnou hodnotou. Súčasná hodnota cenných

papierov bola vypočítaná diskontovaním prostredníctvom referenčnej spotovej úrokovej miery

kapitálového trhu pre jednotlivé doby splatností.

Investície do pridruÏen˘ch spoloãností

Čistá hodnota aktív sa používa ako aproximácia reálnej hodnoty.

Investície v nehnuteºnostiach

Investície v nehnuteľnostiach sú uvedené v trhových cenách.
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Ostatné aktíva

Reálna hodnota ostatných aktív sa približne rovná účtovnej hodnote keďže zostatková

splatnosť je nižšia ako tri mesiace.

Finanãné záväzky z obchodovania

Finančné záväzky  na obchodovanie sú vykázané v kótovaných trhových cenách.

Záväzky voãi bankám

Reálne hodnoty bežných účtov iných bánk sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. 

Pri ostatných záväzkoch voči bankám so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace 

je taktiež vhodné použiť účtovnú hodnotu ako približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty

ostatných záväzkov voči bankám sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov 

pri použití platných medzibankových sadzieb.

Prijaté úvery

Pri prijatých úveroch so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace je vhodné

použiť účtovnú hodnotu ako približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty ostatných prijatých

úverov sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných

medzibankových sadzieb.

Záväzky voãi klientom

Reálne hodnoty bežných účtov a termínovaných vkladov so zostatkovou dobou splatnosti

menej ako tri mesiace sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Reálne hodnoty ostatných

záväzkov voči klientom sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití

súčasných sadzieb na vklady.

Finančné záväzky voči klientom v reálnej hodnote proti zisku alebo strate sú uvedené 

v kótovaných trhových cenách.

Emitované dlhové cenné papiere

Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov je vypočítaná diskontovaním

budúcich peňažných tokov pri použití platných trhových sadzieb.

Ostatné záväzky

Keďže ostatné záväzky sú krátkodobej povahy, ich reálna hodnota sa približne rovná

účtovnej hodnote.

POZNÁMKY K ÚâTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK, 
KTOR¯ SA SKONâIL 31.  DECEMBRA 2006 (POKRAâOVANIE)
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DÔVERA ZBLIÎUJE

SERVIS

Rakúsko

Bosna a Hercegovina

Chorvátsko

Česká republika

Maďarsko

Rumunsko

Srbsko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovinsko



SIEË PRACOVÍSK

BANSKÁ BYSTRICA

Dolná 27, P.O.BOX 239
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/4712 111
Fax: +421/48/4712 130

âADCA

Kukučínova 2283
022 01 Čadca
Tel.: +421/41/4302 856
Fax: +421/41/4302 855

DUNAJSKÁ STREDA

Poštová 2, P.O.BOX 85
929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421/31/5902 700
Fax: +421/31/5902 705

GALANTA

Hlavná 977/14, P.O.BOX 42
924 00 Galanta
Tel.: +421/31/780 2174
Fax: +421/31/780 2355

HLOHOVEC

Nám. sv. Michala 1
920 01 Hlohovec
Tel: +421/33/7351 030
Fax: +421/33/7351 035

KOMÁRNO

Záhradnícka 15, P.O.BOX 178
945 01 Komárno
Tel.: +421/35/7900 010
Fax: +421/35/7900 015

KO·ICE

Mlynská 29, P.O.BOX G-43
043 73 Košice
Tel.: +421/55/7204 211
Fax: +421/55/7204 240

KO·ICE

Hlavná 108, P.O.BOX G-43
043 73 Košice
Tel.: +421/55/7206 511 
Fax: +421/55/7206 515

LEVICE

Nám. hrdinov 7-8
934 01 Levice
Tel.: +421/36/6350 381
Fax: +421/36/6350 385

LIPTOVSK¯ MIKULÁ·

Nám. osloboditeľov 75
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/5474 952
Fax: +421/44/5474 955

LUâENEC

Nám. Artézskych prameňov 4
P.O.BOX 125, 984 01 Lučenec
Tel.: +421/47/431 61 11
Fax: +421/47/433 05 66

MALACKY

Sasinkova 1A
901 01 Malacky
Tel.: +421/34/7975 1111
Fax: +421/34/7975 115

MARTIN

Francisciho 6
036 01 Martin
Tel.: +421/43/4213 906
Fax: +421/43/4213 905

MICHALOVCE

Hollého 7
071 01 Michalovce
Tel.: +421/56/6871 014
Fax: +421/56/6871 015

NITRA

Fraňa Mojtu 8, P.O.BOX 26/B
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/6550 360
Fax: +421/37/6550 369

NITRA - ZOC Max 

Chrenovská 1661/30 
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/6930 351
Fax: +421/37/6930 355

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Weisseho 16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: +421/32/7484 400
Fax: +421/32/7484 405

NOVÉ ZÁMKY

M. R. Štefánika 45, P.O.BOX 159
940 01 Nové Zámky
Tel.: +421/35/6911 330
Fax: +421/35/6911 335

PIE·TANY

Nám. slobody 13, P.O.BOX D-27
921 01 Piešťany
Tel.: +421/33/7970 000
Fax: +421/33/7970 005

PEZINOK

Nákupné centrum MÓLO
Myslenická 2/C
902 01 Pezinok
Tel.: +421/33/6905 491
Fax: +421/33/6905 495

POPRAD

Nám. sv. Egídia 124, P.O.BOX 20
058 01 Poprad
Tel.: +421/52/7722 910
Fax: +421/52/7723 215

PRE·OV

Hlavná 45, P.O.BOX 70
080 01 Prešov
Tel.: +421/51/7580 555
Fax: +421/51/7580 530

PÚCHOV

Ul. 1. mája 899
020 01 Púchov
Tel.: +421/42/4650 921
Fax: +421/42/4650 925

RUÎOMBEROK

Mostová 16, P.O.BOX 96
034 01 Ružomberok
Tel.: +421/44/4314 111
Fax: +421/44/4314 130

SENICA

Nám. oslobodenia 2560/ 18A 
905 01 Senica
Tel.: +421/34/6946 021
Fax: +421/34/6946 025

SPI·SKÁ NOVÁ VES

Letná 51
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421/53/4182 081
Fax: +421/53/4182 085

·AªA

Hlavná 6/53, P.O.BOX 64
927 00 Šaľa
Tel.: +421/31/7707 181
Fax: +421/31/7707 180
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TRENâÍN

Nám. Ľudovíta Štúra 16
P.O.BOX 90, 911 50 Trenčín
Tel.: +421/32/7441 938
Fax: +421/32/7441 935

TRNAVA

Paulínska 2, P.O.BOX 39
917 01 Trnava
Tel.: +421/33/5903 826
Fax: +421/33/5903 850

ZVOLEN

Nám. SNP 19
960 01 Zvolen
Tel.: +421/45/5249 071
Fax: +421/45/5249 075

ÎILINA

Národná 28, P.O.BOX B-165
010 01 Žilina
Tel.: +421/41/5626 293
Fax: +421/41/5626 319

BRATISLAVA

Vysoká 9 
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5965 1111
Fax: +421/2/5441 2453
Telex: 926 49 LBBA SK

Nám. SNP 15
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5921 1111
Fax: +421/2/5296 3794

Jesenského 2
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5441 8984
Fax: +421/2/5441 8979

Mlynské nivy 3
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5720 1061
Fax: +421/2/5720 1064

Vazovova 22
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5020 3028
Fax: +421/2/5020 3025

Dulovo nám. 1
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5596 8511
Fax: +421/2/5596 8522

Kazanská 23
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/4020 3041
Fax: +421/2/4020 3045

Trnavská 50/A
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/4910 3010
Fax: +421/2/4910 3017

Seberíniho 2/B
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/4820 9082
Fax: +421/2/4820 9085

Miletičova 44
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/5020 3057
Fax: +421/2/5020 3055

Bank Shop - POLUS CITY CENTER
Vajnorská ulica
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/4464 5191-2
Fax: +421/2/4464 5193

Ľ. Fullu 62
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6531 3600
Fax: +421/2/6531 3302

Sch. Trnavského 14
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6920 2030
Fax: +421/2/6920 2035

Haanova 12
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6231 8638
Fax: +421/2/6231 8978

MOTOBANKA
Einsteinova 15
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6720 2071
Fax: +421/2/6720 2075

Panónska cesta 17
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6820 6051
Fax: +421/2/6820 6055

Nám. sv. Františka č. 8A 
P.O.BOX 81 
810 00 Bratislava
tel.: 02/6020 2082
fax.: 02/6020 2085



RAKÚSKO

âESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ
REPUBLIKA

MAëARSKO

RUMUNSKO

CHORVÁTSKO

BOSNA
A HERCEGOVINA

SRBSKO

SLOVINSKO

Rakúsko

VOLKSBANK

INTERNATIONAL AG

Peregringasse 3

A-1090 Viedeň

Tel.: 0043 (0) 504004-3182

Fax: 0043 (0) 504004-3905

www.vbi.at
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Bosna-Hercegovina

Volksbank BH d.d.

Fra Andela

Zvizdovića 1

BH-71000 Sarajevo

Tel.: 00387/33 295 601

Fax: 00387/33 295 603

www.volksbank.ba

âeská republika

Volksbank CZ, a.s.

Lazarská 8/13

CZ-120 00 Praha

Tel.: 00420/221/969 911

Fax: 00420/221/969 951

www.volksbank.cz

Rumunsko

Volksbank Romania S.A.

Mihai Bravu 171

RO-030244 Bukarest

Tel.: 0040/21/209 4400

Fax: 0040/21/209 4490

www.vbr.ro

Slovinsko

Volksbank-Ljudska 

Banka d.d.

Dunajska 128a

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: 00386/1/530 74 00

Fax: 00386/1/530 75 55

www.volksbank.si

Ukrajina

JS Electron Bank

Grabovskogo street, 11

Ukraine, 79000 Lviv

www.elbank.com.ua 

Chorvátsko

Volksbank d.d.

Varšavská 9

HR-10000 Zagreb

Tel.: 00385/1/4801 300

Fax: 00385/1/4801 365

www.volksbank.hr

Maìarsko

Magyarországi

Volksbank Zrt.

Rákóczi út 7

H-1088 Budapest

Tel.: 00361/328 6666

Fax: 00361/328 6660

www.volksbank.hu

Slovenská republika

ĽUDOVÁ BANKA, a. s.

Vysoká 9

SK-810 00 Bratislava

Tel.: 00421/2/5965 1111

Fax: 00421/2/5441 2453

www.luba.sk

Srbsko

Volksbank a.d.

Bulevar Mihaila Pupina 165g

SCG-11070 Beograd

Tel.: 00381/11/201 3259

Fax: 00381/11/201 3270

www.volksbank.co.yu
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