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MOSTY, KTORÉ NÁS ZBL IŽUJÚ 

Ruka vystretá k inému človeku premostí vzdialenosť medzi ľuďmi.

Priamy, úprimný pohľad do druhých očí preklenie priepasť medzi srdciami.

Ústretový krok vytvorí most k lepšiemu porozumeniu.

Staviame mosty, aby sme si boli bližšie. Sú svedectvom nielen ľudských staviteľských 

schopností, historických míľnikov, ale aj odvekého úsilia človeka žiť v kontakte s ďalšími ľuďmi.

A je to vlastne celkom prosté: potrebujeme sa navzájom. Potrebujeme cítiť dôvernú blízkosť 

iných ľudských bytostí. Tak nás mosty a dôvera zbližujú.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2007
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DÔVERA ZBL IŽUJE.



 Vážení klienti, vážení akcionári, milí priatelia,

 v roku 2007 Slovenská republika zaznamenala doteraz najsilnejší rast hospodárstva. Reálne 

zvýšenie HDP dosiahlo 9,2 %, výmenný kurz slovenskej koruny sa medziročne výrazne posilnil 

a miera registrovanej nezamestnanosti zostúpila na historické minimum 7,76 %. Mimoriadne 

výsledky dosiahla aj bilancia priemyselnej výroby a exportu a Slovensko je veľmi atraktívnou 

krajinou pre významné zahraničné investície. Tieto pozitívne trendy sa prejavili aj v raste domácej 

spotreby a v raste životnej úrovne obyvateľstva. 

 Priaznivý hospodársky vývoj Slovenska sa odrazil aj vo výsledkoch VOLKSBANK 

Slovensko. Banka využila svoju šancu a dosiahla podľa medzinárodných štandardov finančného 

výkazníctva zisk pred zdanením vo výške 392,5 mil. Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho roka o 33 % viac. Bilančná suma banky v medziročnom porovnaní vzrástla 

o 7 % a na konci roku 2007 dosiahla sumu 38,8 mld. Sk.

 Pozitívny trend slovenskej ekonomiky sa premietol i do záujmu o úverové financovanie 

tak na strane obyvateľstva, ako aj na strane podnikateľov. V oblasti retailových úverov sme sa 

sústredili na poskytovanie úverov na financovanie bývania, čím sme reagovali na rastúcu potrebu 

obyvateľov Slovenska zabezpečiť si financovanie kúpy alebo rekonštrukcie bývania. A počínali 

sme si naozaj úspešne, keď sme v roku 2007 dosiahli 60 % nárast objemu úverov na bývanie. 

 Objem vkladov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 9 %, pričom najväčší 

podiel na tomto raste mali objemy vkladov na bežných účtoch a na termínovaných účtoch. 

 Spolu s rýchlym rastom slovenského hospodárstva sa dynamicky kvantitatívne i kvalitatív-

ne rozvíja segment živnostníkov a malých podnikateľov. Objem úverov pre týchto klientov sa 

medziročne zvýšil o 48 %.

 Veľmi dobre si uvedomujeme, že klienti, či už existujúci, alebo potenciálni, sa stávajú čoraz 

náročnejší a vyžadujú nielen moderné finančné produkty, ale aj odborné poradenstvo a pohodlný, 

rýchly kontakt s bankou. Naši pracovníci počas celého roka prechádzali odbornými školeniami, 

aby sa neustále zvyšovali nielen ich vedomosti, ale aj komunikačné a iné predajné zručnosti. 

 V roku 2007 sme pristúpili k výraznému redizajnu obchodných miest. “Prvou lastovičkou” sa 

stalo pracovisko v najväčšom slovenskom nákupnom centre Aupark v Bratislave. Usilovali sme 

sa, aby v prostredí plnom svetla, príjemnej farebnosti, modernej strohosti mali klienti pocit profe-

sionality banky a zároveň aby cítili jej “ľudský rozmer”.

PRÍHOVOR PREDSTAVENSTVA
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 Klientom, uprednostňujúcim virtuálny kontakt s bankou, sme v elektronickom bankovníctve 

priniesli nové grafické rozhranie, ktoré je prehľadnejšie a farebne pútavejšie. Taktiež sme rozšírili 

funkcionalitu homebankingovej služby, čo ocenili hlavne korporátni klienti. Zaviedli sme aj nový 

systém podávania žiadostí o elektronické bankovníctvo, takže v súčasnosti vybavujeme 

požiadavky klientov rýchlejšie a efektívnejšie. 

 V oblasti korporátneho financovania sa VOLKSBANK Slovensko už tradične sústreďuje 

na segment malých a stredných podnikov. V roku 2007 sa vďaka aktívnemu akvizičnému úsiliu 

podarilo zvýšiť objem úverov o 32 % a objem vkladov vzrástol o 7,5 %. V segmente medzinárod-

ných klientov (zahraničných spoločností etablovaných na Slovensku) sme “zaknihovali” nárast 

objemu úverov o 56 % a objem depozít sa zvýšil o 49 %. Aj tieto úspechy sú dôkazom toho, 

že o klientov, prichádzajúcich z krajín našich akcionárov – z Rakúska, Nemecka, Francúzska 

či Talianska – je vo VOLKSBANK Slovensko dobre postarané. Všetky služby sú poskytované 

v rodnom jazyku, takže ich aktivitám nestoja v ceste ani jazykové bariéry.

 Dôležitým projektom roku 2007 bola implementácia smernice EÚ MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive), ktorá upravuje pravidlá obchodovania na trhoch s investičnými nástrojmi. 

Vďaka tomu, že bolo vynaložené enormné úsilie, sa podarilo všetky úlohy zvládnuť v extrémne 

krátkom čase a uviesť pravidlá MiFID do obchodného života.

 V oblasti projektového financovania sa VOLKSBANK Slovensko vyprofilovala ako spoľahlivý, 

skúsený partner významných developerských spoločností pri financovaní nehnuteľností. 

Výsledky banky v tejto oblasti sú naozaj mimoriadne pozitívne: medziročný nárast objemu úverov 

o 241 %, nárast výnosov o 200 % a medziročné zvýšenie počtu financovaných projektov 

o 75 %. “Najmladšia” sféra našich aktivít, veď projektovému financovaniu sme sa začali intenzív-

ne venovať len v roku 2005, má pred sebou veľkú perspektívu rastu aj v nasledujúcom období.

 V oblasti riadenia rizika VOLKSBANK Slovensko úspešne ukončila centralizáciu činností 

back office, týkajúcich sa správy úverového rizika a hypotekárneho financovania. Vďaka týmto 

aktivitám sa podarilo výrazne zvýšiť efektivitu procesov a aj kvalitu dát. 

 V priebehu roka 2007 v rámci prebiehajúceho projektu BASEL II bola venovaná pozornosť 

najmä prispôsobeniu bankových informačných systémov IRB prístupu a príprave implementácie 

ICAAP. V oblasti operačného rizika VOLKSBANK Slovensko aktualizovala a vypracovala BCP 

(Business Continuity Plans), súčasťou ktorých bola analýza procesov, risk mapping a risk 
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assessment vybraných procesov. V rámci problematiky vnútorného kontrolného systému bola 

vyvinutá a implementovaná metodika a následne vypracované interné kontrolné systémy pre 

jednotlivé útvary banky.

 Intenzívne sme sa venovali aj zvyšovaniu automatizácie procesov. Počas roku 2007 bol 

realizovaný projekt automatizácie spracovania úverovej dokumentácie (scanning) a automatizácie 

spracovania platobných príkazov v bankovom systéme MIDAS. Obe implementácie znamenajú 

zrýchlenie, skvalitnenie procesov a v neposlednom rade aj úsporu ľudskej práce. 

 Dôležitou aktivitou banky je príprava na prechod na jednotnú menu euro, ktorá by mala 

na Slovensku prebehnúť 1. januára 2009. Keďže táto zmena sa dotkne celého života banky, 

už v roku 2007 prebiehali prípravné práce. Bol vytvorený projektový tím, zložený zo zástupcov 

všetkých útvarov banky, vypracovaný podrobný, komplexný projektový plán a začali sa plniť 

niektoré úlohy hlavne z oblasti informačných technológií. Aj keď najväčšia časť projektu bude 

realizovaná v roku 2008, tento základ dáva veľmi dobré predpoklady, že VOLKSBANK Slovensko 

zvládne prechod na euro bez problémov.

 Rok 2007 bol pre VOLKSBANK Slovensko prelomový: po šestnástich rokoch úspešného 

pôsobenia na slovenskom bankovom trhu sa 1. novembra 2007 ĽUDOVÁ BANKA zmenila na 

VOLKSBANK Slovensko. Jedným z dôvodov pre rebranding banky bolo jednoznačnejšie zarade-

nie sa do silnej medzinárodnej finančnej skupiny VOLKSBANK. Ďalším dôvodom bolo úsilie dať 

aj formálne najavo nové strategické smerovanie banky zacielené na moderné, sofistikované 

produkty, zodpovedajúce súčasným požiadavkám klientov a trhu. VOLKSBANK Slovensko chce 

klientov presvedčiť, že je dosť malá na to, aby mala osobný vzťah ku klientom, a dosť veľká 

na to, aby splnila všetky ich požiadavky. 

 

 Vážení klienti, partneri, priatelia a zamestnanci našej banky,

 dovoľte nám poďakovať sa všetkým pracovníkom banky, že prijali výzvu novej stratégie 

rozvoja našej finančnej inštitúcie a s odhodlaním sa ju pustili napĺňať. Sme hrdí na všetkých 

zamestnancov VOLKSBANK Slovensko, ktorí prinášajú hodnoty našim klientom a akcionárom, 

a zároveň vo svojej práci nachádzajú radosť a spôsob sebarealizácie. Chceme ich uistiť, že 

predstavenstvo banky podporuje každú iniciatívu, tvorivosť a nápady, vedúce k ďalšej prosperite 

našej banky. Sme presvedčení, že cesta, ktorú sme spoločne nastúpili, povedie aj v roku 2008 

k ďalším úspechom a prosperite.

Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko, a. s.

PRÍHOVOR PREDSTAVENSTVA
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Uvedené údaje vychádzajú z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS, v ktorej banka vykazuje

podiely v pridružených spoločnostiach metódou vlastného imania (equity method).

Stav k 31.12.2007
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PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ÚDAJOV

v mil. Sk 2006 2007

Bilančná suma   36 274 38 779

Záväzky voči klientom  27 048 29 590

Pohľadávky voči klientom  21 503 26 306

Prevádzkové výnosy   1 553 1 725

Prevádzkové náklady  1 075 1 230

Zisk pred zdanením a výsledkom z mimoriadnych činností  295 393

Počet zamestnancov  654 648

Počet pracovísk  48 48

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV

podiel v %

Volksbank International AG   91,0

Volksbank Donau-Weinland   0,1

Volksbank Ötscherland   1,7

Waldviertler Volksbank   0,1

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

Banca Popolare di Vicenza   2,3

Drobní akcionári   1,4

Celkom   100,0



 VOLKSBANK Slovensko, a.s., (do 1. novembra 2007 ĽUDOVÁ BANKA, a. s.) úspešne pôsobí 

na slovenskom trhu od roku 1991. Jej hlavným akcionárom je Volksbank International AG. 

 Volksbank AG (VBAG) založili v roku 1922 regionálne úverové družstvá a jej väčšinovým vlast-

níkom je viac ako 60 nezávislých rakúskych bank zo skupiny Volksbank (družstevných bank). 

V súčasnosti  je VBAG vrcholovou inštitúciou jednej z najdôležitejších rakúskych bankových skupín 

a zároveň aj medzinárodnou komerčnou bankou. Už v roku 1991 bola VBAG jednou z prvých 

bankových inštitúcií, ktoré expandovali do strednej a východnej Európy, čím sa stala priekopníkom 

cesty na rastúce trhy.

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

akcionárom je VBAG (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 500 obchodných 

miest v deviatich krajinách strednej a východnej Európy: Slovenska, Českej republiky, Maďarska, 

Slovinska, Chorvátska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Ukrajiny. V roku 2007 tieto 

dcérske spoločnosti vytvorili celkové aktíva v hodnote 9,5 miliardy eur. Viac ako 5 000 zamestnan-

cov ponúka privátnym aj korporátnym klientom celé portfólio moderných bankových produktov 

a služieb.

 V roku 2007 spoločnosť Volksbank International AG zintenzívnila spoluprácu so svojimi 

rakúskymi, nemeckými, francúzskymi a talianskymi partnermi prostredníctvom obchodnej iniciatívy 

CEE UNLIMITED, ktorá pracovníkom banky poskytuje potrebné know how a základné nástroje na 

otvorenie a vedenie obchodov v strednej a východnej Európe. Klienti – hlavne zo segmentu malých 

a stredných podnikov – 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 v rámci CEE so zahraničnými klientmi. Vysoko 

špecializované pracoviská pridružených spoločností 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 S IEŤ
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VEDENIE  SPOLOČNOSTI



SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO V  ROKU 2007 

 Rok 2007 priniesol ďalší rekord slovenského hospodárskeho rastu. Silná dynamika priemyslu,

najmä jeho exportných odvetví, sa premietla do výrazného medziročného zlepšenia bilancie 

zahraničného obchodu. 

 Posilnenie slovenskej koruny sa v druhej polovici marca 2007 stabilizovalo až na hranici 

nového rekordu 32,700 SKK/1 EUR po mimoriadnych priamych intervenciách Národnej banky 

Slovenska (NBS). Po zvyšok roka sa výmenný kurz slovenskej koruny udržal v širokom, no 

relatívne stabilnom pásme, až na krátke výnimky nevybočujúcom za hranice 33 až 34 korún za 

euro. Výrazné, medziročne viac než dvojnásobné posilnenie výmenného kurzu slovenskej koruny 

pomohlo až do októbra neutralizovať vplyv vlaňajšej ropnej horúčky na slovenskú infláciu. Inflácia 

meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa vlani spomalila až na dlhoročný 

augustový rekord 1,2 % medziročne. V auguste zároveň 12-mesačný priemer tohto ukazovateľa 

klesol prvý raz pod úroveň, ktorá je referenčným Maastrichtským kritériom pre prijatie eura 

(priemer troch členských krajín EU s najnižšou infláciou zvýšený o 1,5 percentného bodu). 

 

 Vlaňajší novoročný apreciačný tlak sa NBS usilovala zmierniť dvoma štvrťbodovými 

zníženiami svojej základnej dvojtýždňovej sadzby na konci marca a apríla na 4,25 %. Pokles 

úrokových sadzieb na medzibankovom trhu bol od konca februára do polovice apríla krátkodobo 

ešte výraznejší (1-mesačný BRIBOR klesol až na 3,76 %), pretože NBS sa usilovala apreciačný 

tlak na kurz koruny spomaliť krátením akceptovaného objemu pravidelných dvojtýždňových 

sterilizačných repotendrov. To spôsobilo, že medzibankové sadzby nakrátko klesli aj výraznejšie 

pod úroveň 4 percent. Spolu so stabilizáciou kľúčovej sadzby NBS sa po zvyšok roka upokojila 

aj situácia na slovenskom medzibankovom peňažnom trhu. 

 

 Napriek tomu, že v závere roka sa dynamika inflácie opäť zrýchlila postupne až nad úroveň 

dvoch percent, NBS na tento vývoj zmenou svojej základnej sadzby nereagovala s odôvodnením, 

že zrýchlenie inflácie nespôsobili domáce dopytové inflačné tlaky, ale najmä externé vplyvy – rast 

cien ropy a zdraženie na trhoch s agrokomoditami. Rast cien pohonných látok, ale aj cien 

potravín patril v závere roka medzi hlavné proinflačné vplyvy, hoci v prípade cien ropy bolo až do 

októbra cítiť priaznivý príspevok medziročne silnejšieho kurzu koruny. Medziročný rast cien 

potravín sa zrýchlil na viac ako 7 percent v decembri, no v porovnaní s niektorými inými krajinami 

strednej a východnej Európy nebol taký vysoký. 

 

 

VÝVOJ HOSPODÁRSTVA
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 Vrátane jednorazových koncoročných vplyvov vzrástol v roku 2007 slovenský HDP reálne 

o 10,4 %. Bol to ôsmy po sebe nasledujúci rok zrýchlenia medziročného reálneho tempa 

slovenskej ekonomiky. Prispel k tomu najmä silný zahraničný dopyt, hoci reálny rast maloob-

chodných tržieb (4,8 %) aj konečnej spotreby domácností (7,5 %) potvrdzujú, že zlepšenie 

hospodárskej situácie pocítili aj spotrebitelia. Na rozdiel od iných susedných krajín regiónu triezvy, 

reálny rast priemernej reálnej mzdy v priemysle (3,0 %) zodpovedal nárastu reálnej produktivity 

práce. Pri viac ako 2-percentnom medziročnom raste zamestnanosti klesla miera registrovanej 

nezamestnanosti na svoje nové doterajšie minimum 7,76 %. 

 Sila exportných odvetví prispela aj k vlaňajšiemu viac ako 15-percentnému rastu slovenskej 

priemyselnej výroby. Z konjunktúry na svetových trhoch ťažili odvetvia výroba gumy a plastov 

(12,3 %), výroba kovov a kovových výrobkov (12 %). Skutočnými ťahúňmi slovenskej priemysel-

nej výroby však boli odvetvia výroba strojov a zariadení (17,2 %), výroba elektrických a optických 

zariadení (17,1 %), no najmä výroba dopravných prostriedkov (+ 58,4 % oproti predošlému roku).

Rast najväčších exportných odvetví sa premietol do výrazného medziročného zmiernenia pasívnej 

bilancie zahraničného obchodu. Pri medziročnom náraste objemu exportu o 15,2 %, pri len 

10,2-percentnom zvýšení importu sa deficit bilancie zahraničného obchodu za minulý rok 

zmiernil na približne jedno percento HDP. Oproti roku 2006 dosiahol schodok zahraničného 

obchodu (- 21,4 mld. SK) menej ako tretinu deficitu spred roka. 
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OČAKÁVANÝ VÝVOJ V  ROKU 2008

 Udalosťou roka 2008 bude rozhodnutie o prijatí spoločnej európskej meny – eura. Správa, 

hodnotiaca plnenie piatich kritérií pre vstup, by mala byť zverejnená v máji. Definitívnu zelenú pre 

zavedenie eura na Slovensku by malo priniesť rozhodnutie rady ministrov financií členských krajín 

EU v júni alebo júli. 

 

 Splnenie troch podmienok pre prijatie spoločnej meny je už dlho nespochybniteľné: úroko-

vé sadzby na Slovensku sa priblížili k úrovni sadzieb v eurozóne, bezpečne pod požadovanou 

hranicou sa nachádza nielen výška verejného dlhu, ale aj deficitu verejných financií. Ostatné dve 

kritériá vnášajú do procesu prijímania eura na Slovensku miernu neistotu. Od vstupu do režimu 

výmenných kurzov ERM II v novembri 2005 posilnila slovenská koruna do marca 2008 o viac ako 

16 percent. 

 

 Vďaka revalvácii centrálnej parity fluktuačného pásma v marci 2007 by takýto rozsah 

posilnenia nemal hodnotenie pripravenosti na euro ohroziť. Napriek vágnej definícii kurzového 

kritéria k tomu prispieva aj skutočnosť, že všetky opatrenia na devízovom trhu boli konzultované 

s Európskou centrálnou bankou. 

 Najväčšia neistota sa na jar 2008 spája s inflačným kritériom, ktoré zahatalo cestu pobaltských 

krajín do spoločného menového priestoru. Ani Slovensko sa totiž nevyhlo nepriaznivému vplyvu 

drahších svetových cien potravín a energií na zrýchlenie inflácie. Napriek tomu, že v januári 2008 

inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien prevýšila 3-percentnú hranicu, 

jej 12-mesačný priemer (v marci 2,2 %) by mal na splnenie nominálneho inflačného kritéria bez 

problémov stačiť. 

VÝVOJ HOSPODÁRSTVA
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 Napriek tomu, že rekordný rok 2007 s 10,4-percentnou dynamikou reálneho rastu HDP 

Slovensko zrejme tak skoro nepredbehne, i napriek očakávanému hospodárskemu rastu 

v eurozóne nie je v roku 2008 dôvod na skepsu. Najmä niekoľko rokov rozširovania a budovania 

nových exportne orientovaných kapacít v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a ich 

postupný nábeh k plnej kapacite by mal aj v roku 2008 prispieť k očakávanému približne 

7-percentnému reálnemu rastu HDP, ale aj k ďalšiemu zlepšeniu bilancie zahraničného obchodu. 

 Okrem mimoriadneho príspevku k rastu reálnej ekonomiky nové investície prispievajú aj 

k nárastu slovenskej produktivity práce. Aj tá patrí medzi fundamentálne dôvody pre očakávanie, 

že keď bude uprostred roku 2008 oznámený konverzný kurz, pri ktorom Slovensko od januára 

2009 prijme euro, slovenskí sporitelia sa budú môcť tešiť, že to nebude revalvovaná centrálna 

parita (35,442 SKK/1 EUR), ale výrazne silnejšia úroveň blízko 32 SKK/1 EUR. 
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RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO

 Podľa stanovenej stratégie sa VOLKSBANK Slovensko v roku 2007 v oblasti retailových 

produktov sústredila na poskytovanie úverov na bývanie, čím sme odpovedali na zvýšenú potre-

bu zo strany občanov Slovenska financovať nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej rekonštrukciu. 

Klientom sme v troch marketingovo-komunikačných kampaniach ponúkli hypotekárne úvery 

so špeciálnymi zvýhodneniami, ktoré sa dotýkali zväčša úrokovej sadzby a poplatkov. 

 Do úverového portfólia pribudli nové produkty z tohto segmentu: na trh sme uviedli spotreb-

ný úver na bývanie v kombinácii s investičným životným poistením poisťovne UNIQA a spotrebný 

úver na bývanie v euro.

 V oblasti vkladových produktov sme sa strategicky sústredili na štruktúrované garantované 

produkty LUBA Garant. Počas roka sme emitovali 3 emisie v hodnote 305 mil. Sk, ktoré boli 

v krátkom čase úspešne predané nielen klientom, ale aj neklientom banky.

 Z obchodného hľadiska sa stal mimoriadne úspešným 12-mesačný termínovaný vklad 

v kombinácii s poistným produktom našej sesterskej poisťovne VICTORIA-VOLKSBANKEN 

Poisťovňa, a.s., kde klient získal bonus 0,50 % p.a. v porovnaní s bežnou úrokovou sadzbou.

 V segmente živnostníkov a malých podnikateľov sme zohľadnili dynamický vývoj v tejto 

podnikateľskej oblasti a zmenili sme podmienky Mikroúveru, čo je komplexný úverový produkt, 

zahŕňajúci, podľa potrieb klienta, kontokorentný, prevádzkový alebo investičný úver. 

 Významné obchodné úspechy sme dosiahli s úverom na obnovu bytového fondu. 

Ide o dlhodobé investičné úvery na obnovu najmä tzv. panelových domov, ktoré sú poskytované 

spoločenstvám vlastníkov bytov, správcovským spoločnostiam a bytovým družstvám. 

 

 Počas celého roka sme sa sústreďovali aj na skvalitnenie a rozšírenie externej distribučnej 

siete, pretože priaznivé obchodné výsledky tohto predajného kanála sú významným prísľubom 

aj do budúcnosti. Externým predajcom produktov banky poskytujeme plnú podporu vrátane 

tréningových programov.

 

OBCHODNÁ Č INNOSŤ
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 Dobre si uvedomujeme, že napriek rýchlo napredujúcej automatizácii bankovníctvo

 v konečnom dôsledku zostáva stále „o ľuďoch“. Preto sme aj v uplynulom období kládli dôraz 

na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov v oblasti retailu. Zaviedli sme coachingový program, 

ktorý bude viesť k vyššej kvalite odborných, ale aj komunikačných zručností.

 Za dôležitý moment v starostlivosti o klientov považujeme novú koncepciu dizajnu 

obchodných miest, ktorá sa dotýka nielen vizuálneho efektu, ale je zameraná aj na zvýšenie 

prehľadnosti, ľahkú orientáciu v priestore a umožnenie bezprostrednejšieho kontaktu medzi 

predajcom a klientom. Prvou pobočkou, ktorá je realizovaná v tomto zmenenom dizajne, 

je pracovisko v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Počas ďalšieho obdobia budú 

v rovnakom duchu zrekonštruované aj ďalšie obchodné miesta po celom Slovensku.

 V oblasti privátneho bankovníctva, súčasťou ktorého je aj investičné bankovníctvo, 

sa pracovníkom vďaka zintenzívnenej spolupráci s oddelením štruktúrovaných produktov 

Volksbank Wien podarilo rozšíriť produktové portólio, a ponúknuť tak klientom širšie možnosti 

investovania spolu s kvalitnejším investičným poradenstvom. 

 Ponuku podielových fondov sme obohatili o dva nové fondy správcovskej spoločnosti 

Volksbank Invest. Dlhopisový fond VB-GoEast-Bond a akciový fond VB-GoEast-Invest sú 

zamerané na rastúce trhy strednej a východnej Európy.

ALTERNATÍVNE PREDAJNÉ KANÁLE

 V oblasti využívania platobných kariet rok 2007 potvrdil, že klienti v čoraz vyššej miere 

využívajú platobné karty na bezhotovostné transakcie a postupne sa znižuje ich využívanie na 

výber hotovosti z bankomatov. Tento trend dokumentujú aj štatistiky VOLKSBANK Slovensko: 

kým objem platieb prostredníctvom POS terminálov medziročne vzrástol o 89 %, objem 

hotovosti, ktorú klienti vybrali z bankomatov banky, sa zvýšil „len“ o 25 %. 

 Zaujímavý trend je badateľný aj pri vydávaní platobných kariet: kým počet vydaných 

platobných kariet stúpol celkovo o 6 %, počet vydaných kreditných kariet sa medziročne zvýšil 

o 37 %. Klienti tak stále častejšie oceňujú hlavný benefit kreditnej karty – mať peniaze „navyše“ 

- a prestávajú mať obavy z možnej nekontrolovanej spotreby prostredníctvom kariet. 

 V minulom roku sme ako prvá banka na Slovensku ponúkli podnikateľským subjektom 

novinku – charge kartu Diners Club Business, čo je nový kartový produkt spoločnosti Diners 

Club. 

 V oblasti elektronického bankovníctva sme prehodnotili grafické rozhranie systému a upra-

vili ho tak, aby sa klienti mohli ľahšie orientovať a pohodlnejšie s ním pracovať. Korporátnych 
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klientov určite uspokojila modernizácia homebankingu, keď sme funkcionalitu rozšírili o možnosť 

získania informácií o aktuálnom stave na účtoch. Vďaka novému systému podávania žiadostí 

o elektronické bankovníctvo sa zrýchlil a zefektívnil proces vybavovania klientskych požiadaviek.

KORPORÁTNE BANKOVNÍCTVO

 Korporátne bankovníctvo VOLKSBANK Slovensko zahŕňa tri cieľové segmenty: 

malé a stredné podniky, medzinárodných klientov a významné lokálne spoločnosti.

 V roku 2007 si VOLKSBANK Slovensku v rámci korporátneho bankovíctva upevnila 

svoje pozície v oblasti financovania malých a stredných podnikov a aj medzinárodných klientov, 

primárne rakúskych, nemeckých, francúzskych  a talianskych.

 Keďže s rozvojom slovenského hospodárstva sa zvyšujú aj nároky klientov na finančné 

produkty a s nimi spojené odborné poradenstvo, v úsilí poskytnúť vysoko kvalitné služby 

vo všetkých regiónoch Slovenska sme v uplynulom roku personálne posilnili všetkých päť 

korporátnych centier (t.j. v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach). 

V súčasnosti naši pracovníci okrem vysoko odborných vedomostí poskytujú zákazníkom 

potrebné informácie aj v cudzích jazykoch.

 

 Portfólio produktov sme ku koncu roku obohatili o nové programy služieb pre korporátnych 

klientov. Programy Corporate Active a Corporate Complete komplexne uspokojujú nároky malých 

a stredných podnikateľov na bankové služby, ktoré pri svojom podnikaní využívajú prakticky 

každodenne.

 Aj v roku 2007 „sme stavili“ na aktívne akvizičné úsilie, cieľom ktorého je získavanie nových 

obchodov vo všetkých častiach krajiny. Toto úsilie prinieslo želané ovocie v podobe významných 

nárastov tak v objemoch úverov, ako aj v objemoch depozít v segmente malých a stredných 

podnikov, a v segmente medzinárodných klientov.

 

OBCHODNÁ Č INNOSŤ
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 Je naozaj potešiteľné, že v uplynulom roku VOLKSBANK Slovensko v rámci segmentu 

medzinárodných spoločností participovala na viacerých syndikovaných úveroch. 

Uplynulý rok sme vďaka nadšenej a zodpovednej práci všetkých našich zamestnancov 

naštartovali dynamický rast v každom z cieľových segmentov a sme presvedčení, že v ďalšom 

roku toto smerovanie potvrdíme zvýšením profitu vo všetkých oblastiach.

TREASURY

 Jednou z najvýznamnejších aktivít odboru Treasury bola implementácia smernice EÚ MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive), ktorá upravuje pravidlá podnikania na trhoch 

s investičnými nástrojmi. Aj keď uvedenie týchto zásad do reálneho života v lehote stanove-

nej zákonom sa na začiatku zdalo nesplniteľné, vysokým nasadením celého pracovného tímu 

(zloženého z pracovníkov takmer všetkých odborov) sa podarilo daný termín dodržať. 

VOLKSBANK Slovensko sa stala jednou z prvých bánk na slovenskom trhu, ktoré začali pravidlá 

MiFID uplatňovať v dennom kontakte s klientmi.

 Odpoveďou na dopyt retailovej, ale aj inštitucionálnej klientely po moderných 

štruktúrovaných produktoch s garanciou investície, úroku a s možnosťou získania dodatočného 

zaujímavého bonusu boli emisie štruktúrovaných depozít (equities underlying) v protihodnote 

9 mil. eur.

 V roku 2007 VOLKSBANK Slovensko v súlade so zákonom o bankách realizovala ďalšiu 

emisiu hypotekárnych záložných listov vo výške 1,31 mld. korún.

 V druhej polovici roka sme sa intenzívne venovali implementácii nového back office 

a čiastočne aj front office systému Spectrum. Tieto aktivity budú ukončené v roku 2008.

 Aj v roku 2007 sa záujem klientov sústredil na zabezpečovacie transakcie, ktorými si expor-

téri aj importéri pokryli úrokové riziko. Okrem toho klienti využívali aj ponuku zabezpečenia voči 

úrokovým rizikám v slovenských korunách a cudzích menách pomocou derivátových produktov.

 Z hľadiska práce s klientom bolo dôležité zavedenie relationship managementu s cieľom 

maximalizovať profitabilitu, zisk, ale hlavne spokojnosť náročných klientov. Súčasťou tohto 

nového prístupu bolo aj usporiadanie klientskych workshopov v Bratislave i v Košiciach, kde naši 

obchodní partneri získali informácie o zavádzaní eura na Slovensku, o zmenách pri investičných 

obchodoch v súvislosti s pravidlami MiFID ako aj o širokej ponuke produktov odboru Treasury.
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PROJEKTOVÉ F INANCOVANIE

 Slovenská republika v ostatných rokoch spolu s rýchlym vývojom hospodárstva zaznamenáva

nebývalý nárast výstavby nehnuteľností, a to nielen rezidenčného typu, ale aj polyfunkčných 

objektov a nehnuteľností určených na podnikanie. Napriek tomu, že VOLKSBANK Slovensko sa 

začala intenzívnejšie venovať týmto obchodom len pred troma rokmi, za tento krátky čas sa jej 

podarilo vyprofilovať ako skúsený, seriózny a kreatívny partner najvýznamnejších developerských 

spoločností nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia (v uplynulom roku polovica nových klientov 

odboru projektové financovanie mala zahraničné zázemie).

 VOLKSBANK Slovensko sa pri projektovom financovaní sústreďuje najmä na nehnuteľnosti 

určené na bývanie. Porfólio takýchto projektov sa v minulom roku takmer zdvojnásobilo. Stali 

sme sa už tradičným partnerom pri financovaní zábavno-nákupných centier, keď sa financovaná 

obchodná plocha v porovnaní s rokom 2006 zdvojnásobila. V roku 2007 VOLKSBANK Slovensko 

v rámci projektového financovanie realizovala aj prvú výstavbu logistického parku. 

 V uplynulých rokoch sa prudký rozvoj výstavby dotýkal najmä hlavného mesta Bratislavy 

a čiastočne aj niekoľkých väčších slovenských miest. So zvyšujúcou sa životnou úrovňou sa však 

rozbehla výstavba i mimo týchto lokalít regiónov Slovenska. VOLKSBANK Slovensko na túto 

skutočnosť rýchlo zareagovala a úspešne rozšírila svoje podnikanie aj za hranice Bratislavy. 

Viac ako polovica minuloročných nových projektov je realizovaná v regiónoch mimo Bratislavy.

 

 Klienti – väčšie či menšie developerské spoločnosti – v súčasnosti od spolupracujúcich bánk 

očakávajú viac ako len úverové financovanie. Vyžadujú tiež vysoko odborné poradenstvo od 

skúsených pracovníkov banky vo všetkých fázach realizácie projektov. A VOLKSBANK Slovensko 

im môže ponúknuť zohraný tím pracovníkov, ktorí sa vynikajúco orientujú v tomto biznise 

a pracujú s obrovskou chuťou a nasadením. A to je najvyššia záruka ďalšieho pozitívneho rozvoja 

projektového financovania vo VOLKSBANK Slovensko.

OBCHODNÁ Č INNOSŤ
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PLATOBNÝ STYK

 Jednou z najdôležitejších služieb, ktoré VOLKSBANK Slovensko poskytuje klientom 

vo všetkých segmentoch, je domáci i zahraničný platobný styk. V tejto oblasti 

sa banka aj v uplynulom roku sústredila na zvyšovanie využívania elektronických kanálov vrátane 

elektronického bankovníctva, a to vo všetkých klientských segmentoch. Klienti si podľa 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 na konci 

roka 2007 predstavoval 71 % a podiel tuzemských príkazov dosiahol hodnotu takmer 79 %. 

 Uplynulý rok sa opäť niesol v znamení významnejšieho nárastu zahraničných platieb: 

klienti VOLKSBANK Slovensko v medziročnom porovnaní realizovali o takmer 17 % viac platieb 

do zahraničia, kým počet došlých zahraničných platieb sa zvýšil o 8 %.

 Prechod na jednotnú menu euro, ktorý Slovensko pravdepodobne čaká od januára 2009, 

sa významným spôsobom dotkne aj platobného styku VOLKSBANK Slovensko. Veríme, že všetky 

prípravy, ktoré sme začali vykonávať už v roku 2007 a budú pokračovať celý ďalší rok, vyústia do 

bezproblémového prechodu na jednotnú menu euro k plnej spokojnosti našich klientov.

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

 Najdôležitejšou udalosťou v oblasti aktivít marketingu a komunikácie, ale aj celej banky  

sa v roku 2007 stala zmena obchodného mena banky. 1. novembra 2007 ĽUDOVÁ BANKA, a. s., 

odišla do histórie slovenského finančného trhu a na jej miesto nastúpila VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

 Jedným z dôvodov pre rebranding banky bolo jednoznačnejšie zaradenie sa do silnej 

medzinárodnej finančnej skupiny VOLKSBANK.  Ďalším dôvodom bolo úsilie dať i formálne 

najavo nové strategické smerovanie banky zacielené na moderné, sofistikované produkty, 

zodpovedajúce súčasným požiadavkám klientov a trhu. VOLKSBANK Slovensko nemá ambíciu 

stať sa jednou z „veľkých“ bánk. Chce klientov presvedčiť, že je dosť malá na to, aby mala osob-

ný vzťah s každým svojím klientom, a dosť veľká na to, aby splnila všetky jeho potreby.

 Veríme, že nová značka bude pre nás všetkých tvorivým impulzom, aby sme v čo najkratšom 

čase realizovali všetky zmeny, ktoré pred nás stratégia rozvoja banky postavila a ešte postaví. 

A, samozrejme, keďže tieto zmeny sú zamerané na vylepšenie našich produktov, služieb,  

urýchlenie a skvalitnenie procesov, veríme, že prostredníctvom týchto pozitívnych zmien budú 

novú značku banky rovnako priaznivo vnímať nielen naši súčasní, ale aj budúci klienti. 
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 Okrem náročných aktivít spojených s rebrandigom sme sa v oblasti komunikácie venovali 

systematickej podpore predaja kľúčových retailových produktov. Vynikajúci obchodný úspech 

dosiahli hlavne komplexné kampane, cieľom ktorých bola podpora predaja úverov na bývanie 

a vkladových štruktúrovaných produktov. V oblasti podpory predaja produktov pre segment 

živnostníkov a malých podnikateľov sme mimoriadnu efektivitu dosiahli vďaka synergickému 

efektu nadlinkovej komunikácie a adresného direct mailového oslovenia spolu s telefonickým 

kontaktom prostredníctvom call centra.

 VOLKSBANK Slovensko je už štvrtý rok partnerom niekoľkých slovenských vysokých škôl 

a univerzít pri vydávaní MULTIPASU - multifunkčného preukazu študenta s platobnou funkciona-

litou. Na konci roka 2007 tento moderný bankový produkt spolu s účtom s programom  služieb 

vlastnilo viac ako 7 000 vysokoškolákov. Počas celého roka sme s touto významnou cieľovou 

skupinou komunikovali na internete prostredníctvom zábavných výherných súťaží, súčasťou 

ktorých boli informácie o produktoch banky a ich využití. 

 VOLKSBANK Slovensko si veľmi dobre uvedomuje, že starostlivosť o korporátnych klientov 

a klientov Treasury či privátneho bankovníctva si vyžaduje osobitný prístup. Preto sme počas 

celého roka s týmito náročnými klientmi udržiavali pravidelný kontakt nielen na odborných 

pracovných workshopoch a prezentáciách produktov, ale aj na spoločenských, kultúrnych 

a športových podujatiach.

 Aj v uplynulom roku VOLKSBANK Slovensko pokračovala v podpore projektov a podujatí 

z oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry a športu. Opäť sme sa prezentovali ako 

hlavný partner celoštátneho charitatívneho projektu Biela pastelka, ktorý na podporu zrakovo 

hendikepovaných ľudí organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých. Okrem toho sme finančne 

i morálne podporili veľké množstvo regionálnych aktivít zo spomínaných oblastí po celom 

Slovensku. 

OBCHODNÁ Č INNOSŤ
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VÝVOJ POČTU ÚVEROVÝCH 
ÚČTOV V ROKOCH

2005 - 2007

(v tis.)

splátkové úvery

kontrokorektné úvery13
,3

87

15
,1

61

17
,2

09

9,
97

1

11
,7
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89



INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 V roku 2007 vo VOLKSBANK Slovensko prebiehali intenzívne práce na realizácii projektu 

Front Office System, ktorý je v prvom rade určený pre pracovníkov v pobočkách banky a prináša 

im pohodlne dostupný 360-stupňový pohľad na klienta. Po zavedení tohto systému 

(na začiatku roku 2008) pracovníci získajú významný nástroj na pomoc pri relationship manage-

mente a pri individuálnom prístupe ku každému klientovi. Využívanie systému Front Office by sa 

malo prejaviť v zefektívnení predaja, spokojnosti zákazníkov so službami a poradenstvom 

a v konečnom dôsledku vo zvýšení profitability každého klienta.

 Informačné technológie boli jednou z oblastí, ktorých sa mimoriadne intenzívne dotkol 

proces rebrandingu banky. S nezmenenými „bežnými“ pracovnými úlohami a bez navýšenia 

ľudských kapacít sme v mimoriadne krátkom čase zvládli úpravy veľkého množstva systémov 

tak, aby 1. novembra 2007 všetky automatizované procesy fungovali s novou značkou. Podarilo 

sa to vďaka lojálnym a ústretovým postojom pracovníkov odboru IT, za čo im patrí veľká vďaka.

 Ďalšie projekty, ktoré sme v uplynulom období úspešne zrealizovali, mali za cieľ zefektívnenie 

a zrýchlenie procesov a v neposlednom rade aj úsporu ľudskej práce. Išlo o projekt automatizácie 

spracovania úverovej dokumentácie (scanning) a projekt automatizácie spracovania platobných 

príkazov v hlavnom bankovom systéme MIDAS (Straight Through Processing).

 Rok 2008 bude mimoriadne náročným obdobím s ohľadom na potrebnú úpravu všetkých 

bankových systémov súvisiacich s prechodom na euro 1. januára 2009. Ak Slovensko dostane 

zelenú na vstup do Európskej menovej únie, už v polovici roka musia byť systémy pripravené na 

duálne oceňovanie. Máme pred sebou obrovskú výzvu, ale vzhľadom na úspechy z predchádza-

júcich rokov sme optimistickí, že aj tieto náročné úlohy zvládneme. 
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ŠTRUKTÚRA ÚVEROVÉHO PORTFÓLIA
PODĽA KLIENTSKÝCH SEGMENTOV
K 31. 12. 2007
v %

Firemní klienti 73,87 %

Živnostníci a malí podnikatelia (micros) 8,92 %

Privátni klienti 17,21 %

17,21 %

8,92 %

73,87 %



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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SÚVAHA K 31. DECEMBRU 2007

28

v tis. Sk Poznámka 2007 2006

MAJETOK

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty  7 6 540 510  8 129 750

Finančný majetok na obchodovanie 9 23 371 4 791

Pohľadávky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika 10 165 685 487 337

Pohľadávky voči bankám 11 619 549 857 400

Pohľadávky voči klientom 12 26 306 203 21 502 853

Investičné cenné papiere 13 3 815 475 3 948 827

Investície do pridružených spoločností 14 241 889 213 090

Investície v nehnuteľnostiach 15 27 000 27 000

Budovy, vybavenie a zariadenie 16 935 995 1 016 854

Daň z príjmov právnických osôb 17 - 19 740

Ostatný majetok  103 284 66 596

   38 778 961 36 274 238
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SÚVAHA K 31. DECEMBRU 2007 (POKRAČOVANIE )

v tis. Sk Poznámka 2007 2006   

ZÁVÄZKY

Záväzky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika  10 140 949 462 398

Záväzky voči bankám 18 1 573 974 2 707 365

Prijaté úvery 19 118 732 199 312

Záväzky voči klientom 20 29 589 565 27 047 808

Emitované dlhové cenné papiere 21 3 000 713 1 674 588

Rezervy 22 44 513 36 824

Daň z príjmov právnických osôb  17 54 722 -

Odložený daňový záväzok 23 2 605 17 306

Ostatné záväzky 24 201 129 155 473

   34 726 902 32 301 074

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 1 881 759 1 802 864

   4 052 059 3 973 164 

   38 778 961 36 274 238

Dipl.-Kfm. Manfred Gram

člen predstavenstva

Ing. Peter Jung

osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej 

závierky

Ing. Igor Kováč

riaditeľ ekonomického odboru

Ing. Marta Ráczová

osoba zodpovedná za účtovníctvo

Účtovná závierka, ktorá obsahuje poznámky na stranách 36 až 122, bola schválená dňa 1. apríla 

2008 a podpísaná:



30

v tis. Sk Poznámka 2007 2006

Úrokové výnosy 28 1 856 471 1 514 194

Úrokové náklady 29 (691 893) (520 481)

Čisté úrokové výnosy  1 164 578 993 713

Výnosy z poplatkov a provízií  548 941 504 641

Náklady na poplatky a provízie  (92 670) (84 702)

Čisté výnosy z poplatkov a provízii 30 456 271 419 939

Čistý zisk z obchodovania 31 91 502 141 127

Výnosy z pridružených spoločností 14   29 777  26 279

Ostatné náklady  32 (16 806)   (27 639) 

   104 473 139 767

Prevádzkové výnosy  1 725 322 1 553 419

Všeobecné prevádzkové náklady 33 (1 010 733) (879 689)

Odpisy a zníženie hodnoty 16 (219 242) (195 793)

Prevádzkové náklady  (1 229 975) (1 075 482)

Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty pohľadávok  495 347 477 937   

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 34 (102 785) (182 956)

Zisk pred zdanením  392 562 294 981

Daň 35 (78 553)   (57 319)

Zisk po zdanení  314 009 237 662

Základný a zriedený zisk na akciu 

(vyjadrený v Sk na akciu) 36 2 504 1 833

Poznámky na stranách 36 až 122 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

VÝKAZ Z ISKOV A STRÁT
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007
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VÝKAZ O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007

       Oceňovacie  
       rozdiely  
     Zákonný  súvisiace s 
  Základné Emisné Nerozdelený rezervný Oceňovacie riadením Ostatné 
v tis. Sk imanie ážio zisk fond rozdiely rizika rezervy Spolu

K 1. januáru 2006 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 na predaj, po zdanení - - - - (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

Dividendy - - (194 986) - - - - (194 986)

Strata z precenenia cenných 

papierov na predaj, po zdanení - - - - (39 302) - - (39 302)

Zisk z precenenia zabezpečovacích

derivátov, po zdanení - - - - - 628 - 628

Podiel na strate z precenenia 

zabezpečovacích derivátov 

v pridružených spoločnostiach - - - - - (1 454) -  (1 454)

Zisk za rok 2007 - - 314 009 - - - - 314 009

K 31. decembru 2007 1 000 000 1 170 300 1 657 217 202 959 (12 097) (826) 34 506 4 052 059

Poznámky na stranách 36 až 122 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.



VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007

32

v tis. Sk Poznámka 2007 2006

Peňažné toky z prevádzkových činností   

Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku 

a záväzkoch 37 697 889 693 883

Zníženie/(zvýšenie) stavu finančného majetku 

na obchodovanie  (18 580) 163 918

Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok z derivátov 

držaných pre účely riadenia rizika  321 652 (337 143)

Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok voči bankám  237 851 (367 144)

Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom  (4 910 995) (3 172 033)

(Zvýšenie )/zníženie stavu ostatného majetku  (36 688) 11 525

(Zníženie)/zvýšenie stavu záväzkov z derivátov 

držaných pre účely riadenia rizika   (320 673) 343 752

(Zníženie)/zvýšenie stavu záväzkov voči bankám  (1 133 391) 456 006

Zníženie prijatých úverov  (80 580) (55 614)

Zvýšenie stavu záväzkov voči klientom  2 543 921 3 082 667

Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov  45 656 (59 351)

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb  (9 720) (58 857)

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností  (2 663 658) 701 609

Peňažné toky z investičných činností

Splatenie investičných cenných papierov  83 639 77 706

Nákup budov, vybavenia a zariadenia  (140 788) (149 328)

Výnosy z predaja budov, vybavenia a zariadenia  904 815

Investície do pridružených spoločností  (476) (960)

Čisté peňažné toky z investičných činností  (56 721) (71 767)

Peňažné toky z finančných činností

Vyplatené dividendy  (194 986) (224 505)

Emisia dlhových cenných papierov  1 326 125 435 416

Čisté peňažné toky z finančných činností  1 131 139 210 911

Čisté (zníženie)/zvýšenie peňažných prostriedkov

a ich ekvivalentov   (1 589 240) 840 753 

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

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka 7 6 540 510 8 129 750

Poznámky na stranách 36 až 122 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007

34

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VOLKSBANK Slovensko, a.s. („banka”), známa pod názvom ĽUDOVÁ BANKA, a.s., až do 

1. novembra 2007, kedy sa banka premenovala, bola založená a začala svoju činnosť v roku 

1991. Volksbank International AG so sídlom A - 1090 Wien, Peregringasse 3, Rakúsko vlastní 

91 % akcií banky a ostatné členské spoločnosti skupiny Volksbank vlastnia ďalšie 2 % akcií. 

Konečným vlastníkom spoločnosti je Volksbank AG so sídlom 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.

Ďalšie informácie o banke:

Sídlo: Vysoká 9, 810 00 Bratislava

IČO: 17 321 123

DIČ: 2020412460

Pridružené podniky

Banka vlastní 24%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r.o., 

Bratislava, registrovanej v Slovenskej republike, ktorá sa zaoberá lízingom zariadení a motoro-

vých vozidiel. Banka vlastní aj 22,8%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Team Nový Dom 

s.r.o., registrovanej v Slovenskej republike, ktorá sa zaoberá správou nehnuteľností. 

V marci 2006 banka získala 24%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti 

IMMO-CONTRACT Slovakia, s.r.o., registrovanej v Slovenskej republike, ktorá sa zaoberá 

realitnou činnosťou. V decembri 2007 banka zvýšila svoj podiel na základnom imaní tejto 

spoločnosti na 34%.

Predstavenstvo

Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller

Dipl.-Kfm. Manfred Gram

Dr.jur. Barbara Neiger
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  (POKRAČOVANIE )

Dozorná rada

Dr. Michael Oberhummer

Mag. Gerhard Wöber

Prof. Milan Buček

Dr. Fausto Maritan

Mag. Harald Beyer (od mája 2007)

Dr. Wolfgang Hofstetter (od augusta 2007)

Mag. Walter Keindl (do mája 2007) 

Mag. Hans Janeschitz (do mája 2007) 

Bernard Huberdeau (do mája 2007) 

Josef Preissl (do mája 2007) 

Manfred Wiebogen (do mája 2007) 

Účtovná závierka za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006, vypracovaná v súlade 

so slovenskými právnymi predpismi bola schválená 10. apríla 2007.



2. ZÁKLAD PRE VYPRACOVANIE  ÚČTOVNEJ ZÁV IERKY

(a) Vyhlásenie o súlade

 Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 

výkazníctva („IFRS“) prijatými Európskou úniou. 

 

 Účtovná závierka bola vypracovaná ako účtovná závierka podľa §17(a) zákona č. 431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(b) Základ pre oceňovanie

 Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien okrem nasledujúcich prípa-

dov:

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

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

          hodnote,

• finančný majetok určený na predaj je uvedený v reálnej hodnote,

• investície v nehnuteľnostiach sú uvedené v reálnej hodnote.

(c) Funkčná a prezentačná mena

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

banky. Sumy v slovenských korunách sú vyjadrené v tisícoch, ak nie je uvedené inak.

(d) Použitie odhadov a úsudkov

 Príprava účtovnej závierky vyžaduje, aby vedenie urobilo 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.

 Odhady a základné predpoklady sú priebežne prehodnocované. Korekcie účtovných odha-

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

obdobiach.

 Predovšetkým, informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsud-

koch v použitých účtovných postupoch, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané 

v účtovnej závierke, sú popísané v bodoch 4 a 5 poznámok. 

(e) Porovnateľné údaje

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

za účelom zabezpečenia porovnateľnosti údajov s bežným účtovným obdobím.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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3. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ 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 položke Čistý zisk z obchodovania.

(b) Výnosové a nákladové úroky
 Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím metódy efektív-

nej 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 revido-

vaná.

 Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky, 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 úroko-

vej 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.

 Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú hlavne transakčných nákladov a poplatkov 

za služby, ktoré sú zaúčtované, keď sú služby prijaté.
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(d) Čistý zisk z obchodovania

 Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky znížené o straty súvisiace s majetkom a záväzkami 

na obchodovanie a zahŕňa všetky realizované a nerealizované zmeny reálnej hodnoty, úrok, divi-

dendy a kurzové rozdiely.

(e) Dividendy

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

dividendy 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) Daň z príjmov

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

a strát okrem položiek, ktoré sú vykazované priamo vo vlastnom imaní. V tomto prípade sú tieto 

vykazované vo vlastnom imaní.

 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 ro-

zsahu, pre ktorý je nepravdepodobné, že bude možné daňový zisk, ktorý sa ich týka, realizovať.

 Dodatočná daň z príjmov, ktorá vzniká z dôvodu výplaty dividend je vykázaná vtedy, keď je 

vykázaný záväzok platiť zodpovedajúce dividendy.

(h) Finančný majetok a záväzky

(i) Vykazovanie

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

hové 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 súvis-

losti 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. Vytvor-

ený 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 po-

nechá 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 od-

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

 

 Banka taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď odpíše zostatky prislúchajúce k ma-

jetku, ktorý je považovaný za nevymožiteľný.
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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 má banka 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 kumu-

lovanú umorovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykázanou hodnotou a hodnotou pri splatno-

sti 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 kóto-

vaných 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 nástro-

jov, 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 zisťuje, 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 uda-

losti 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, 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 indi-
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viduálne významný, je tiež posudzovaná strata zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni zosku-

pením finančného majetku (vykazovaného v umorovanej hodnote) podľa podobných rizikových 

charakteristík.

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

mné finančné problémy alebo porušenie zmluvy zo strany dlžníka, z ekonomických alebo právny-

ch 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 skupi-

ne, 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 mo-

delovanie 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.

 

 Zníženie hodnoty cenných papierov na predaj je vykazované presunutím rozdielu medzi um-

orovanou obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou z rezerv do výkazu ziskov a strát. 

Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty dlhových cenných papierov na predaj 

poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.
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 Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty kapitálových cenných papierov na predaj so 

zníženou hodnotou je vykázané priamo v rezervách. Zmeny v stratách zo zníženia hodnoty 

v rámci časovej hodnoty sú vyjadrené ako súčasť úrokových výnosov.

(vii) Vykazovanie v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

 Banka vykazuje finančný majetok a záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 

v nasledujúcich prípadoch:

 

•  Majetok a záväzky sú interne riadené, ohodnocované a reportované na báze reálnej hodno-

ty;

• Takéto vykazovanie odstraňuje alebo významne redukuje účtovný nesúlad, ktorý by v inom  

 prípade nastal;

•  Majetok alebo záväzok obsahuje vložený derivát, ktorý významne mení peňažné toky vyplý-

vajúce zo zmluvy.

 Popis princípov vykazovania sa nachádza v bode poznámok vzťahujúcom sa k relevantnej 

položke majetku alebo záväzkov.

(i) Peňažné 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 splat-

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

a sú používané bankou v riadení krátkodobých záväzkov.

 Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú vykazované v súvahe v umorovanej hodnote.

(j) Majetok a záväzky na obchodovanie

 Majetok a záväzky na obchodovanie je ten 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.

 Majetok a záväzky na obchodovanie 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 zisku z obchodovania vo výkaze ziskov a strát. 

Následne po prvotnom vykázaní sa klasifikácia majetku a záväzkov určených na obchodovanie 

nemení.
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(k) Deriváty držané pre účely 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 riadenia 

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 vykázané-

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

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

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

kov a strát ako zabezpečovaná položka).

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

nespĺňa kritériá pre účtovanie o zabezpečení peňažných tokov, 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 variabilite peňažných tokov priraditeľnej 

konkrétnemu riziku spojeného s vykázaným majetkom alebo záväzkom alebo vysoko pravdepo-

dobnej 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 de-

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

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

nom 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 ziskov a strát.
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(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 vo výnosoch ako súčasť čistého zisku 

z finančných nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote.

(iv) Vložené deriváty

 Deriváty môžu byť vložené do inej zmluvnej dohody („základná zmluva“). Banka účtuje 

o vložených derivátoch oddelene od základnej zmluvy, ak základná zmluva nie je samotne vyka-

zovaná 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 klasi-

fikácie a sú vykázané v súvahe spolu so základnou zmluvou.

(l) Pohľadávky

 Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátka-

mi, 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) Investičné cenné papiere

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

mymi 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 cez výkaz ziskov a strát a 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 investí-

cií 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 cez výkaz ziskov a strát

 Banka vykazuje niektoré investičné cenné papiere v reálnej hodnote, pričom zmeny v reálnej 

hodnote sa vykážu vo výkaze ziskov a strát tak, ako je uvedené v účtovných postupoch 3 (h) (vii).

(iii) Investície na predaj

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

ia 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 v rezervách, ak nie je investícia pre-

daná alebo vykazuje straty zo zníženia hodnoty a zostatok v rezervách je preúčtovaný cez výkaz 

ziskov a strát.
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(n) Investície do pridružených spoločností

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

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

viac ako 20%, ale menej ako 50% hlasovacích práv v spoločnosti. Investície v pridružených 

spoločnostiach sú účtované metódou vlastného imania (equity method). Investície sú prvotne 

vykázané v obstarávacej cene, vrátane goodwillu v čase obstarania. Podiel banky na ziskoch 

a stratách vzniknutých po nadobudnutí podielov v pridružených spoločnostiach sú vykázané 

cez výkaz ziskov a strát a podiel na zmenách oceňovacích rozdielov sú vykázané v príslušných 

oceňovacích rozdieloch banky. Ak podiel banky na stratách presiahne účtovnú hodnotu investície 

v pridruženej spoločnosti, účtovná hodnota sa znižuje na nulu a ďalšie straty nie sú vykázané.

(o) Budovy, vybavenie a zariadenie

(i) Vykazovanie a oceňovanie

 Zložky budov, vybavenia a zariadenia 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 vyba-

venia, je vykázaný ako súčasť daného vybavenia.

 

 V prípade, že časti položky budov, vybavenia a zariadenia majú rozdielne doby použiteľnosti, 

sú účtované oddelene (ako hlavné súčasti) budov, vybavenia a zariadenia.

(ii) Následné náklady

 Položka budov, vybavenia a zariadenia 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 budov, 

vybavenia a zariadenia 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 budov, vybavenia a zariadenia. Prenajatý majetok je odpiso-

vaný 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:

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

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(p) Majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom 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 hod-

nota 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 nehnuteľnostiach

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

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

sú ocenené v reálnej hodnote. Interný znalec, ktorý má profesionálnu kvalifikáciu a primerané 

skúsenosti, oceňuje majetok ročne. 

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

kov a strát.

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

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

okamžite pred presunom a jej reálnou hodnotou sú účtované priamo do vlastného imania. Pri vy-

radení položky je zisk presunutý do nerozdeleného zisku minulých období. Každá strata vzniknutá 

týmto spôsobom je účtovaná ihneď do výkazu ziskov a strát.
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                                                                                                        Roky  Metóda 

Budovy                                                                           20 metóda rovnomerných odpisov

Nábytok, zariadenie a vybavenie                                  4 - 12  metóda rovnomerných odpisov

Motorové vozidlá                                                               5  metóda rovnomerných odpisov

Softvér                                                                             4 metóda rovnomerných odpisov



 Investícia v nehnuteľnostiach sa preklasifikuje do majetku a vybavenia, ak je používaná ban-

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

(r) Zníženie hodnoty nefinančného 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 vyt-

várajúcej peňažné prostriedky prevyšuje jeho hodnotu, ktorú možno získať. Jednotka vytvárajú-

ca 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 najskôr 

zaúčtované ako zníženie účtovnej hodnoty goodwillu pripadajúceho na tieto jednotky, až 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 pro-

striedky, 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 trho-

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

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

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

zdrojmi dlhového financovania 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.

 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 bu-

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

banky.

(t) Rezervy a podmienené záväzky

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

zok, ktorý vyplýva z minulej udalosti, a ktorej dopad môže byť spoľahlivo odhadnutý a je pravde-

podobné, že záväzok bude splnený a vyžiada si vynaloženie zdrojov prinášajúcich hospodárske 

požitky. Rezervy sú vypočítané diskontovaním očakávaných peňažných tokov pomocou diskont-

nej 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 ekonomické 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.

 O podmienených záväzkoch banka účtuje, ak má pravdepodobný záväzok, ktorý je dôs-

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

nedôjde k jednej alebo viacerým udalostiam, ktoré banka nemá pod kontrolou, alebo ak existu-

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

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

dostatočne spoľahlivo určiť.
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(u) Zamestnanecké požitky

(i) Pevné penzijné plány

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

kov 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 zamest-

nancom a túto povinnosť 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.

(w) Vykazovanie podľa segmentov

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

služieb (obchodný segment), alebo s poskytovaním produktov a služieb v rámci špecifického 

ekonomického prostredia (geografický segment), ku ktorému sa vzťahujú riziká a výnosy odlišné 

od ostatných segmentov. Banka používa obchodný segment ako primárny formát pre vykazova-

nie podľa segmentov.
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(x) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nie sú účinné a neboli aplikované

 Nasledujúce nové štandardy, dodatky k štandardom a interpretácie ešte nie sú platné k 31. 

decembru 2007 a neboli aplikované pri zostavení tejto účtovnej závierky:

 

 •  IFRS 8 Operating Segments (Prevádzkové segmenty), štandard vyžaduje zverejnenie 

informácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti, ktoré vedenie sleduje pri prevádzko-

vých rozhodnutiach. Prevádzkové segmenty sú časti spoločnosti, o ktorých sú k dispozícii 

finančné informácie, ktoré pravidelne vyhodnocujú osoby s rozhodovacou kompetenciou 

pri rozhodovaní o rozdelení zdrojov a pri určovaní výkonnosti. IFRS 8 bude účinný od 

1. januára 2009 a banka neočakáva, že nový štandard bude mať významný vplyv na zvere-

jnenie a prezentáciu prevádzkových segmentov v účtovnej závierke. 

 

 •   Novelizovaný IAS 23 Borrowing Costs (Náklady na požičiavanie). Novelizovaný štandard 

bude vyžadovať kapitalizovanie nákladov na požičiavanie, ktoré súvisia s majetkom, ktorý 

vyžaduje dlhší čas na zaradenie do užívania alebo predaj. Novelizovaný IAS 23 bude 

účinný od 1. januára 2009 a nie je relevantný pre aktivity banky, pretože banka nemá 

žiadny majetok, na ktorý by bolo možné kapitalizovať náklady na požičiavanie.

 

 •   Novelizovaný IAS 1 Presentation of Financial Statements (Prezentácia účtovnej závierky) 

bude vyžadovať zoskupenie informácií v účtovnej závierke podľa spoločných charakteristík 

a zavedenie výkazu súhrnného výsledku hospodárenia. Položky výnosov a nákladov 

a zložky ostatného súhrnného výsledku hospodárenia môžu byť prezentované buď v jed-

nom výkaze súhrnného výsledku hospodárenia s medzisúčtami, alebo v dvoch samostat-

ných výkazoch (samostatný výkaz ziskov a strát nasledovaný výkazom súhrnného výsledku 

hospodárenia). Novelizovaný IAS 1 bude účinný od 1. januára 2009. Banka v súčasnosti 

posudzuje vplyv daného štandardu.

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

a transakcie s vlastnými akciami) bude vyžadovať účtovanie platobných transakcií na 

základe podielov, v ktorých účtovné jednotky prijímajú tovar alebo služby ako protihodnotu 

za emisiu vlastných majetkových cenných papierov, ako platieb odvodených od akcií, bez 

ohľadu na to, ako sú obstarané potrebné majetkové cenné papiere. Taktiež usmerňuje 

účtovanie platobných transakcií na základe podielov, v ktorých dodávatelia tovaru ale-

bo služieb účtovnej jednotky obdržia majetkové nástroje materskej spoločnosti účtovnej 
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jednotky , ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke ako vyrovnané v hotovosti alebo 

majetkovými cennými papiermi. Interpretácia bude účinná pre účtovnú závierku banky za 

rok 2008, ale neočakáva sa, že na ňu bude mať vplyv.

 •  IFRIC 12 Service Concession Arrangements (Zmluvy o právach na poskytovanie služieb). 

Interpretácia poskytuje usmernenie spoločnostiam zo súkromného sektora v oblasti vyka-

zovania a oceňovania, ktoré vznikajú pri účtovaní poskytovania služieb medzi súkromným 

a verejným sektorom. IFRIC 12 bude povinný od 1. januára 2008 a v súčasnosti nie je 

relevantný pre aktivity banky, pretože žiadna z bankových spoločnosti neuzavrela zmluvu 

o právach na poskytovanie služieb.

 •  IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (Vernostné programy pre zákazníkov). Interpre-

tácia vysvetľuje ako majú spoločnosti, ktoré poskytujú vernostné odmeny pre zákazníkov, 

ktorí nakupujú niektoré tovary alebo služby, zaúčtovať svoju povinnosť poskytnúť zadarmo 

alebo za zvýhodnenú cenu tovary alebo služby (“odmeny”) zákazníkom, ktorí čerpajú svoje 

vernostné odmeny. Takéto spoločnosti sú povinné prideliť časť prostriedkov z pôvodné-

ho predaja k vernostným odmenám a vykázať tieto prostriedky ako výnosy vtedy, ak sú 

splnené ich povinnosti. Interpretácia bude účinná od 1. júla 2008 a banka neočakáva, že 

interpretácia bude mať vplyv na účtovnú závierku.

 •  IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements 

and their interactions (Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných 

úžitkov, minimálne požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi) bude účinný pre 

účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2008 alebo neskôr. Banka nemá majetok z defino-

vaných úžitkov, a preto by táto interpretácia nemala mať vplyv na jej účtovnú závierku.

4. POUŽIT IE  ODHADOV A ÚSUDKOV

 Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančného rizika.

Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch

Opravné položky na zníženie hodnoty

 

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

hodnoty na základe účtovných postupov popísaných v bode 3 (h) (vi).
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 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 

manažmentom zodpovedným za riadenie úverového rizika.

 Skupinové opravné položky 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 potrebnej opravnej položky 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 oprav-

ných položiek závisí od kvality odhadu budúcich peňažných tokov na individuálnej úrovni a od 

predpokladov a parametrov modelu použitého pri výpočte skupinových opravných položiek.

Určovanie 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 bode 3 (h) (v) poznámok. 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, nei-

stote trhových faktorov, cenových predpokladov a ostatných rizík ovplyvňujúcich daný nástroj.

Významné úvahy pri aplikovaní účtovných postupov banky

Klasifikácia finančného 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 „na obchodovanie“, manažment 

rozhoduje či banka spĺňa popis majetku a záväzkov definovaných v účtovných postupoch, 

bod 3 (j) poznámok.
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 •  Pri vykazovaní finančného majetku alebo záväzkov cez výkaz ziskov a strát banka rozho-

duje, či bolo splnené jedno z kritérií pre takéto vykazovanie, ako je uvedené v účtovných 

postupoch, bod 3 (h) (vii).

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

rozhoduje, či v banke existuje zámer a zároveň schopnosť držať tento finančný majetok do 

splatnosti ako je požadované účtovnými postupmi, bod 3 (m)(i) poznámok.

5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA 

(a) Všeobecne

 Banka má osobitne definované zásady zaobchádzania s rizikami, procesy a technicko-

organizačné štruktúry, ciele rizika a limity. Banka identifikuje na pravidelnej báze a následne riadi, 

sleduje, minimalizuje a vykazuje všetky riziká spojené s použitím finančných nástrojov, ako aj 

výkonom jej činnosti, pričom ako hlavné riziká identifikuje:

 • Úverové riziko

 • Riziko likvidity

 • Trhové riziko

 • Operačné riziko

 

 Informácie o procesoch monitorovania, merania, riadenia a vykazovania vyššie uvedených 

rizík ako aj manažmente kapitálu banky sú uvedené nižšie. 

 Predstavenstvo banky má celkovú zodpovednosť za stanovenie a kontrolu riadenia rizík 

v banke. Predstavenstvo vytvorilo Štábny útvar Risk Controlling a ALCO výbor (Asset and Liability 

Committee), ktoré sú zodpovedné za riadenie a monitorovanie riadenia rizík v banke 

v špecifických oblastiach. 

 Sústava interných smerníc v oblasti riadenia rizík je zameraná na identifikáciu a analýzu rizík, 

ktorým sa banka vystavuje s účelom stanovenia zodpovedajúcich limitov a kontrolných systémov 

ako aj spôsobov monitorovania rizík a sledovania ich dodržiavania. Aktualizácia tejto sústa-

vy interných smerníc sa uskutočňuje pravidelne na základe ročného edičného plánu, ktorý je 

zostavovaný zodpovedajúc aktuálnym zmenám trhových podmienok, zmene produktov, služieb, 

procesov, systémov v banke. Banka podporuje prostredníctvom štandardizácie procesov a kon-
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tinuálnych školení, manažérskych štandardov a procesov tvorbu a udržiavanie disciplinovaného 

a konštruktívneho kontrolného prostredia, v ktorom sú si všetci zamestnanci banky vedomí svojej 

úlohy a zodpovedností.

 Orgán dozornej rady je zodpovedný za monitoring dodržiavania smerníc riadenia rizík a za 

preverovanie skutočnosti, že sústava smerníc o riadení rizika je dostatočná a zodpovedá rozsahu 

rizík, ktorým je banka vystavená. Dozorná rada je v tejto úlohe podporovaná interným auditom, 

ktorý uskutočňuje pravidelné ako aj ad hoc kontroly nástrojov a procesov riadenia rizík, ktorých 

výsledok je predkladaný predstavenstvu banky a dozornej rade zároveň.

(b) Úverové riziko

 Úverové riziko spočíva v strate z nedodržania zmluvných podmienok dlžníkom alebo 

protistranou. Riadenie úverových rizík zabezpečuje stanovenie prijateľného exponovania rizika 

banky, minimalizáciu potencionálnych strát pre banku, ktoré môžu vzniknúť realizáciou úverového 

obchodu s klientom. 

 Uskutočňuje sa prostredníctvom organizácie riadenia úverových rizík v banke a to procesmi, 

ktoré sú stanovené v súbore interných smerníc riadenia úverového rizika za podpory systémov 

pre riadenia úverových rizík.

 Základným dokumentom riadenia rizika je stratégia úverového rizika, ktorá je odvodená 

z obchodno-politického smerovania banky. V stratégii úverového rizika sú stanovené všeobecné 

rámcové podmienky, zásady zaobchádzania s rizikami, zostavenie procesov a technicko-

organizačných štruktúr, operatívne veličiny riadenia, ako napríklad ťažiská obchodu, ciele rizika 

a limity. Na interné predpisy týkajúce sa poskytovania úverových obchodov, majú štábne útvary 

riadenia úverového rizika priamy vplyv a sú ich spolutvorcami.

Tieto predpisy definujú:

 - schvaľovací proces úverového obchodu,

 - posudzovanie úverového rizika obchodu,

 - schvaľovacie kompetencie,

 - metódy merania rizika, 

 - limity,

 - spôsob sledovania a vyhodnocovania vývoja úverového portfólia,

 -   modelovanie vývoja úverového portfólia v súvislosti so zmenou podmienok poskytovania 

úverov alebo zavedenia nových úverových produktov,

 - spätné a stresové testovanie ratingových a scoringových modelov, 

 - spôsob výpočtu a tvorby opravných položiek. 
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 Úverové riziko je prísne sledované v rámci organizačnej štruktúry oddelením úverového rizi-

ka, úverovým výborom, predstavenstvom a výkonným výborom materskej spoločnosti.

Metódy merania úverového rizika

 Za účelom eliminácie resp. minimalizácie úverového rizika pri poskytovaní a počas života 

úverových obchodov banka hodnotí bonitu klienta/obchodu prostredníctvom ratingového nástroja 

s nastavením diferencovaných parametrov pre jednotlivé segmenty klientov. Stanovenie ratingo-

vého stupňa klienta/obchodu ovplyvňuje úroveň resp. typ zabezpečenia, ako aj doba splatnosti, 

výška financovaných aktív, druh a platnosť zmluvného vzťahu. Banka zaradí hodnotením klienta 

alebo obchod do stupňa ratingu od najlepšieho po najhoršieho, pričom najhorší stupeň znamená 

najvyššiu pravdepodobnosť straty. Osobitne je riadené a sledované riziko hypotekárnych úverov. 

Banka má stanovený proces ratingu a proces kontroly prideľovania ratingu v interných smerni-

ciach. Dodržiavanie limitov na segment, expozíciu, stupeň ratingu, koncern a skupinu odvetvia 

banka priebežne monitoruje, vyhodnocuje a premieta do svojej činnosti.

Systém limitov

 Smernice k riadeniu úverového rizika obsahujú stanovený systém limitov. Proces 

schvaľovania úverov obsahuje prehodnotenie individuálneho žiadateľa o úver, úverový limit na 

protistranu a zabezpečenie sú dohodnuté za účelom mitigácie rizika. Banka pravidelne sleduje 

vývoj úverového portfólia, aby zabezpečila možnosť včasného zasiahnutia za účelom minimalizá-

cie potencionálnych strát.

Banka má zadefinované nasledujúce typy limitov v oblasti úverového rizika: 

 a. klienti podľa segmentov a ratingu

 b. skupiny klientov a prepojených klientov 

 c. štáty

 d. banky

 e. skupiny odvetví
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Pohľadávky voči klientom posudzované individuálne a portfóliovo a ich zníženie 
hodnoty (opravné položky) sú nasledovné:
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v tis. Sk  2007 2006

Úvery posudzované individuálne    

Ratingová klasifikácia:   

skupina 1  - -

skupina 2  -   -

skupina 3  -   -

skupina 4  -   -

skupina 5  157 175 176 568

Bez ratingu  -  - 

Brutto hodnota  157 175 176 568

Zníženie hodnoty (opravné položky)  (122 014) (155 124)

Účtovná hodnota  35 161 21 444

Úvery posudzované portfóliovo

Ratingová klasifikácia:

skupina 1  -  -

skupina 2  3 225 251

skupina 3  412 026 195 025

skupina 4  120 070 119 245

skupina 5  538 896 429 734

Bez ratingu  10 043 23 532

Brutto hodnota  1 084 260 767 787

Zníženie hodnoty (opravné položky)  (478 300) (385 061)

Účtovná hodnota  605 960 382 726



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Znehodnotené úvery a cenné papiere

 Znehodnotené úvery sú tie, pri ktorých banka neočakáva, splatenie istiny a úrokov podľa 

zmluvných podmienok úveru. Tieto úvery sú zahrnuté do jednotlivých skupín v systéme interného 

bankového hodnotenia.

 Ratingové skupiny 1 až 5 vyjadrujú stupeň rizika vzniku finančnej straty z klienta určený 

pravdepodobnosťou zlyhania (t.j. „probability of default”), pričom skupina 1 znamená najlepšiu 

bonitu a skupina 5 default. O zaradení klienta do ratingovej skupiny rozhoduje kombinácia cha-

rakteristík Hard Facts (t.j. finančné ukazovatele vychádzajúce zo súvahy a výkazu ziskov a strát 

resp. výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch klienta) a Soft Facts 

(t.j. nefinančných údajov o podnikaní klienta a jeho rizikových faktorov).
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v tis. Sk  2007 2006

Úvery neznehodnotené a nie po splatnosti

Ratingová klasifikácia:

skupina 1  4 966 751 6 774 574

skupina 2  1 825 708 2 078 300

skupina 3  16 666 568 10 590 098

skupina 4  1 875 095 1 219 751

skupina 5  26 146 36 637

Bez ratingu  304 814 399 323

Brutto hodnota  25 665 082 21 098 683

Zníženie hodnoty (opravné položky)  - -

Účtovná hodnota  25 665 082 21 098 683

Celková brutto hodnota   26 906 517 22 043 038

Celkové zníženie hodnoty (opravné položky)  (600 314) (540 185)

Celková účtovná hodnota  26 306 203 21 502 853



Opravné položky

 Banka tvorí opravné položky na straty zo zníženia hodnoty, ktoré sú najlepším odhadom na 

krytie existujúcich strát v úverovom portfóliu. Banka má stanovenú metodiku obsahujúcu definíciu 

znakov znehodnotenia pohľadávok a zlyhaných pohľadávok, spôsob ich identifikácie, vyhodno-

tenia a následný spôsob výpočtu opravných položiek v súlade s medzinárodnými štandardmi 

finančného výkazníctva (IFRS). Banka tvorí opravné položky na portfóliovej báze na nevýznamné 

pohľadávky, pričom parametre výpočtu sú validované pravidelne na základe stanovenej metodiky. 

Opravné položky pre významné pohľadávky tvorí banka na individuálnom princípe prostredníct-

vom diskontovania očakávaných peňažných tokov efektívnou úrokovou mierou. 

 Znehodnotenie podsúvahových položiek posudzuje banka individuálne.

Úvery v omeškaní ale neznehodnotené

 Úvery a cenné papiere, ktoré sú s istinou alebo úrokmi v omeškaní, ale banka nepovažuje 

za primerané hodnotiť ich ako znehodnotené na základe prijatého zabezpečenia alebo stavu 

splatenia dlžnej čiastky.

Vymáhanie zlyhaných pohľadávok

 Pohľadávky, ktorých splatenie je ohrozené, sú predané do správy právneho oddelenia, ktoré 

uskutočňuje všetky kroky spojené so zabezpečením maximálnej návratnosti zlyhanej pohľadávky 

zahrňujúc realizáciu zabezpečenia ako aj zastupovanie banky pred výborom veriteľov v prípade 

konkurzu.

Postup pri odpise pohľadávok

 Banka odpíše pohľadávky z úverov a cenných papierov (vrátane súvisiacej opravnej 

položky), keď zistí, že danú pohľadávku nie je možné vymôcť. Pre toto rozhodnutie posud-

zuje informácie o významných zmenách vo finančnej situácii dlžníka/emitenta, neschopnosti 

splácať záväzky, alebo o výťažku z prijatého zabezpečenia, ak nebude možné splatiť celkovú 

výšku pohľadávky. Rozhodnutie o odpise pre menšie zostatky štandardizovaných úverov je vo 

všeobecnosti založené na počte dní omeškania špecifických pre daný produkt.

 Banka disponuje zabezpečením za pohľadávky voči klientom vo forme záložného práva na 

majetok, inej forme založenia majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych hodnôt sú založené na 

hodnote zabezpečenia vypracovanej v čase pôžičky a vo všeobecnosti nie sú ďalej prehodnoco-

vané, s výnimkou zabezpečenia za individuálne znehodnotené úvery.
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5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

 Vo všeobecnosti pohľadávky voči bankám nie sú zabezpečené, okrem cenných papierov, 

ktoré sú predmetom obrátených repo obchodov a výpožičiek cenných papierov. Vo všeobecnosti 

investičné cenné papiere nie sú zabezpečené a k 31. decembru 2007 a 2006 banka neevidovala 

žiadne takéto zabezpečenie.

Odhad reálnej hodnoty zabezpečenia finančných aktív je nasledovný:
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v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči klientom

Prijaté za individuálne znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti  50 556 44 880

Záložné právo na hnuteľné veci  - -

Založené účty a termínované vklady  - -

Záruky (bankové, štátne)  - -

Cenné papiere  - -

Prijaté za skupinovo znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti  369 937 278 553

Záložné právo na hnuteľné veci  262 404

Založené účty a termínované vklady  211 1 192

Záruky (bankové, štátne)  13 396 1 773

Cenné papiere  - 774

Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené ani po splatnosti

Záložné právo na nehnuteľnosti  10 561 147 6 906 134

Záložné právo na hnuteľné veci  20 621 104 965

Založené účty a termínované vklady  62 988 103 614

Záruky (bankové, štátne)  1 381 754 4 263 161

Cenné papiere  1 174 397 814 731

   13 635 269 12 520 181



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Banka monitoruje koncentráciu úverového rizika podľa sektorov ako aj krajín. Analýza aktuálneho 

rozdelenia do sektorov a krajín (brutto) je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:

 Koncentrácia úverov a prísľubov podľa krajín je vyhodnocovaná na základe sídla vlastníka, 

ktoré má vysokú koreláciu k sídlu dlžníka. Koncentrácia podľa sídla pre investičné cenné papiere 

je vyhodnocovaná na základe sídla emitenta cenných papierov.
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  Pohľadávky voči klientom Investičné cenné papiere

v tis. Sk 2007 2006 2007 2006

Služby (finančné) 10 218 554 8 261 304 3 189 764 3 727 060

Stavebníctvo 1 107 436 424 294 - -

Spotrebný tovar 2 077 536 1 521 071 30 813 31 207

Výrobné podniky 459 949 194 059 - -

Média  421 780 224 867 - -

Baníctvo a energetika 117 884 77 364 - -

Súkromné osoby 4 704 118 3 476 920 - -

Maloobchod, veľkoobchod 5 643 615 3 935 524 - -

Drevársky priemysel 549 531 544 681 - -

Turizmus 110 217 109 226 - -

Doprava 752 324 2 444 257 - -

Ostatné 743 573 829 471 594 898 190 560

  26 906 517 22 043 038 3 815 475 3 948 827



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Zabezpečenie

 Pred poskytnutím úveru obchodným klientom banka zvyčajne vyžaduje nasledovné typy 

kolaterálu:

 • Cenné papiere

 • Nehnuteľnosti

 • Záruky

 • Záložné právo na hnuteľný majetok

 • Ručenie
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  Pohľadávky voči klientom Pohľadávky voči bankám Investičné cenné papiere

v tis. Sk 2007 2006     2007 2006     2007 2006

Rakúsko 1 835 5 596 - - 443 017 38 244

Belgicko 60 038 111 970 - - 504 518

Chorvátsko - 18 990 - - - -

Česká republika 2 073 10 073 - - - -

Francúzsko 18 270 20 662 - - - -

Nemecko 561 27 - - 147 380 147 816

Taliansko 2 040 4 - - - -

Kanada 5 619 5 722 - - - -

Rusko 1 406 103 - - - -

Slovensko 26 806 443 21 869 295 619 549 857 400 3 222 424 3 759 781

USA 4 2 - - 2 150 2 468

Ostatné krajiny 8 228 594 - - - -

  26 906 517 22 043 038 619 549 857 400 3 815 475 3 948 827



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

 Banka stanovuje hodnoty čistej realizačnej hodnoty zabezpečenia na základe znaleckého 

posudku vypracovaného interne znalcom banky. Čistá hodnota zabezpečenia je odvodená od te-

jto hodnoty používajúc korekčný faktor, ktorý reflektuje schopnosť banky realizovať zabezpečenie 

v časom momente potreby realizácie. 

Prehľad úverovej angažovanosti v jednotlivých segmentoch podľa hlavných produktov:

(c) Riziko likvidity

 Riziko likvidity možno charakterizovať ako riziko nedostatku zdrojov potrebných na bežnú 

prevádzkovú činnosť.

Manažment rizika likvidity

 Riziko likvidity je riadené v rámci procesu riadenia aktív a pasív banky. Postupy zahŕňajú 

pravidelné sledovanie zladenia budúcich peňažných tokov podľa jednotlivých mien. Riadením 

štruktúry aktív a pasív na dennej báze je poverený odbor Treasury. 
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   31. december 2007 31. december 2006

   Znehodno- Účtovná  Znehodno-  Účtovná

v tis. Sk Brutto tenie   hodnota Brutto tenie hodnota

Hypotekárne úvery 3 706 877 21 671 3 685 206 2 381 596 13 035 2 368 561

Ostatné úvery 

voči obyvateľstvu 919 632 236 281 683 351 1 053 840 223 063 830 777

Micros úvery 2 383 914 121 844 2 262 070 1 605 499 92 338 1 513 161

Firemné úvery 

(corporate) 19 896 094 220 518 19 675 576 17 002 103 211 749 16 790 354

  26 906 517 600 314 26 306 203 22 043 038 540 185 21 502 853



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

 Informácie o peňažných tokoch zabezpečuje jednak bankový reportingový systém, jednak 

priebežné sledovanie jednotlivých tokov z uskutočnených obchodov, ktoré ovplyvňujú likviditu 

banky. Likvidita je riadená podľa jednotlivých mien, pričom najväčší podiel majú meny Slovenská 

koruna („SKK“), Euro („EUR“), Česká koruna („CZK“) a Americký dolár („USD“). Treasury na 

dennej báze zabezpečuje optimálne krytie účtu povinných minimálnych rezerv, v prípade cudzích 

mien optimálne krytie na jednotlivých nostro účtoch banky. 

 Príslušné odbory banky sa zúčastňujú zasadnutí výboru pre riadenie aktív a pasív, kde sa 

preberá očakávaný vývoj aktív a pasív. Členovia výboru informujú o skutočnostiach, ktoré by 

mohli ovplyvniť likviditu banky. Štábny útvar Risk Controllingu, ktorý je zodpovedný za riadenie 

rizík v banke, predkladá pravidelne správu o plnení jednotlivých limitov likvidity. 

 Základným parametrom používaným pre riadenie likvidity je ukazovateľ pomeru aktív a pasív 

splatných do 7 dní podľa základného scenára. Základný scenár vychádza z predpokladu, že vý-

voj aktív a pasív bude korešpondovať s historickým vývojom. Je postavený na základe aktuálnej 

zostatkovej doby splatnosti aktív a pasív resp. na štatistických odhadoch ich ďalšieho vývoja.

Úroveň ukazovateľa resp. jeho maximálna/minimálna hodnota boli za vykazované obdobie 

nasledovné:
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   31. december 31. december
   2007 2006
   ročne ročne

Na konci obdobia   0,52 0,82

Priemer za obdobie  0,68 0,68

Maximum za obdobie  0,94 0,82

Minimum za obdobie  0,52 0,55



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2007 mala nasledov-

nú štruktúru:
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  Menej ako  1-5 Viac ako Nešpeci-  
v tis. Sk 1 rok rokov 5 rokov fikované Spolu

Majetok

Peňažné prostriedky a ich 

ekvivalenty 6 540 510 - - - 6 540 510

Finančný majetok 

na obchodovanie - 23 371 - - 23 371

Pohľadávky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 165 685 - - - 165 685

Pohľadávky voči bankám 619 549 - - - 619 549

Pohľadávky voči klientom  11 537 572 8 354 733 6 312 566 101 332 26 306 203

Investičné cenné papiere 386 425 2 647 018 749 655 32 377 3 815 475

Investície do pridružených 

spoločností - - - 241 889 241 889

Ostatný majetok 103 284 - - - 103 284

  19 353 025 11 025 122 7 062 221 375 598 37 815 966

Záväzky

Záväzky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 140 949 - - - 140 949

Záväzky voči bankám 1 573 974 - - - 1 573 974

Prijaté úvery 75 025 43 534 173 - 118 732

Záväzky voči klientom 29 339 858 249 707 - - 29 589 565

Emitované dlhové 

cenné papiere 20 615 2 980 098 - - 3 000 713

Splatná daň z príjmov 54 722 - - - 54 722

Odložený daňový záväzok 2 605 - - - 2 605

Ostatné záväzky 201 129 - - - 201 129

  31 408 877 3 273 339 173 - 34 682 389



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2006 mala nasledov-

nú štruktúru:
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  Menej ako  1-5 Viac ako Nešpeci-  

v tis. Sk 1 rok rokov 5 rokov fikované Spolu

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 8 129 750 - - - 8 129 750

Finančný majetok 

na obchodovanie  4 791 - - -  4 791

Pohľadávky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 487 337 - - - 487 337

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

Daňové pohľadávky 19 740 - - - 19 740

Ostatný majetok  66 596 - - - 66 596

  20 616 352 9 063 590 5 208 696 341 746 35 230 384  

Peňažné záväzky

Záväzky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 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 155 473 - - - 155 473

  30 291 968 1 965 052 7 230 - 32 264 250
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Zostatková doba splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2007 mala nasledovnú 

štruktúru:
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  Menej ako  1-5 Viac ako Nešpeci-  

v tis. Sk 1 rok rokov 5 rokov fikované Spolu

Podsúvaha

Záruky vydané bankám 1 233 374 236 1 354 - 376 823

Záruky vydané klientom 432 024 126 002 38 309 - 596 335

Neodvolateľné úverové prísľuby 1 372 107 619 - - 108 991

Úverové linky 5 839 498 2 119 276 - - 7 958 774

  6 274 127 2 727 133 39 663 - 9 040 923

Podkladová hodnota derivátov

Menové swapy  2 199 547 - - - 2 199 547

Menové forwardy 5 798 602 - - - 5 798 602

Opcie 2 423 247 - - - 2 423 247

  10 421 396 - - - 10 421 396



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )
 

Zostatková doba do splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2006 mala nasledovnú 

štruktúru:

(d) Trhové riziko
 Cieľom riadenia trhových rizík je udržiavať otvorené pozície v rámci limitov stanovených ma-

terskou spoločnosťou. Pravidelná kontrola dodržiavania uvedených limitov stanovených 

v interných smerniciach banky je v zodpovednosti štábneho útvaru Risk Controlling. 

 Ťažisko činnosti odboru Treasury spočíva v plnení zákonných ustanovení, v manažmente 

likvidity, v krytí príkazov klientov (platobný styk, refinancovanie) a predovšetkým v aktívnom 

predaji produktov klientom Treasury. Obchodované nástroje pokrývajú všetky na OTC trhu alebo 

na burze obchodované transakcie ako FX-obchody, transakcie na peňažnom a kapitálovom trhu. 

Tieto banka v rámci svojich aktivít zaraďuje do obchodnej a bankovej knihy, pričom transakcie 

v obchodnej knihe nemôžu presiahnuť interne stanovenú hranicu. 
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  Menej ako  1-5 Viac ako Nešpeci-  

v tis. Sk 1 rok rokov 5 rokov fikované Spolu

Podsúvaha

Záruky vydané bankám 1 403 -  - 1 403

Záruky vydané klientom 411 092 123 597 48 408 - 583 097

Neodvolateľné úverové prísľuby 2 678 919 - - 3 597

Úverové linky 4 461 174 - - - 4 461 174

  4 876 347 124 516 48 408 - 5 049 271

Podkladová hodnota derivátov

Menové swapy  1 100 107 - - - 1 100 107

Menové forwardy 2 828 779 - - - 2 828 779

Opcie 9 509 969 - - - 9 509 969

  13 438 855 - - - 13 438 855



Manažment trhového rizika

Devízové riziko

 Devízové riziko vyplýva zo zmien menových kurzov, ktoré ovplyvňujú výnosovú oblasť banky 

alebo hodnotu držaných finančných aktív. Cieľom riadenia trhových rizík je sledovať expozície 

v rámci definovaných bariér.

 

 Politikou banky je udržiavať otvorenú čistú devízovú pozíciu v rámci povolených limitov 

materskou spoločnosťou. Limity sú stanovené pre každú menu individuálne, pre jednotlivé koše 

mien, ako aj pre celkovú menovú pozíciu banky. 

Úrokové riziko

 Hlavný zdroj úrokového rizika vyplýva z rizika prehodnotení, ktoré je dané odlišnosťami 

v splatnostiach (pozície s fixnými sadzbami) a v prehodnotení (pozície s variabilnou sadzbou) 

bankových aktív a pasív a podsúvahových položiek. Primárne riziko, ktorému sú vystavené 

neobchodovateľné portfólia je riziko straty zo zmien v budúcich peňažných tokoch alebo reálne 

hodnoty finančných nástrojov z dôvodu zmien trhových úrokových sadzieb. 

 Riziko úrokových mier je sledované priebežne oddelením Treasury využívaním rôznych 

nástrojov ako investičné cenné papiere, preddavky bankám, vklady bánk a derivátové nástroje, 

vrátane gap reportingu. Pre úrokovú pozíciu banky je presne definovaný limit voči vlastnému 

kapitálu banky. Pre pozície v jednotlivých časových pásmach sú použité váhy prezentujúce 

modifikovanú duráciu pri paralelnom posune úrokových kriviek o 200 bázických bodov, pričom 

tento prístup bol zavedený na základe rozhodnutia materskej spoločnosti v roku 2007. Sumár 

prevážených pozícií predstavuje výslednú pozíciu banky. Pre dlhodobé pozície (nad 1 rok) je defi-

novaný maximálny objem týchto pozícií. Na priebežné pozorovanie a kontrolu trhových rizík 

je bankou využívaný interný systém ako aj samostatný reportingový systém.
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2007  200 Bb paralelný posun

K 31. decembru   10,18%

Priemer za obdobie   9,27%

Maximum za obdobie   10,18%

Minimum za obdobie   7,65%



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  

 Kvantifikácia (Value at Risk) pre pozície riadené odborom Treasury je zabezpečovaná na 

dennej báze materskou spoločnosťou. Výpočet je realizovaný pre oblasť menovú a úrokovú. 

Systém limitov je stanovený pre jednotlivé oblasti ako aj pre celkovú pozíciu. 

 V prípade prekročení je banka povinná daný stav analyzovať a následne zaslať materskej 

spoločnosti stanovisko v písomnej forme.

 Pre účely overenia spoľahlivosti používaného modelu je vykonávané spätné testovanie, 

v rámci ktorého sa porovnávajú denne vypočítavané hodnoty VaR s dosiahnutými výsledkami 

obchodovania za určitú dobu sledovania. 

 V prípade, že reálne výsledky neprekračujú hodnoty VaR, je model považovaný za spoľahlivý.      

V prípade hladiny spoľahlivosti na úrovni 99% nemôže dôjsť k prekročeniu viac ako v 2-3 prípa-

doch na ročnej báze.
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5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

 
Priemerné efektívne úrokové sadzby úročeného majetku a záväzkov v slovenských korunách 

k 31. decembru 2007 a v obdobiach, po ktorých sa tieto sadzby prehodnotia, boli nasledovné:
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  Efektívna  Od 3  
  úroková  Menej ako mesiacov do  1–5 Viac ako 5
  miera 3 mesiace 1 roka rokov rokov Spolu

  % v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

Úročený majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 3,82 6 084 281 - - - 6 084 281

Finančný majetok 

na obchodovanie 4,80 - 10 23 361 - 23 371

Pohľadávky voči bankám 3,86 414 813 204 736 - - 619 549

Pohľadávky voči klientom  5,87 11 865 060 5 654 993 2 786 220 683 203 20 989 476

Investičné cenné papiere 3,36 140 978 245 447 2 647 018 749 655 3 783 098

   18 505 132 6 105 186 5 456 599 1 432 858 31 499 775

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 3,23 1 211 966 - - - 1 211 966

Prijaté úvery 3,47 1 519 2 587 8 251 173 12 530

Záväzky voči klientom 1,74 22 390 377 1 714 401 159 498 - 24 264 276

Emitované dlhové 

cenné papiere 4,23 851 485 477 763 1 671 465 - 3 000 713

   24 455 347 2 194 751 1 839 214 173 28 489 485

Podsúvahové položky  1 480 543 (187 053) (1 268 349) (25 141) -

Rozdiel zo zmien 

efektívnej úrokovej miery  (4 469 672) 3 723 382 2 349 036 1 407 544 3 010 290

Kumulatívny rozdiel zo zmien 

efektívnej úrokovej miery  (4 469 672) (746 290) 1 602 746 3 010 290 -



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  

 

Priemerné efektívne úrokové sadzby finančného majetku a záväzkov v euro k 31. decembru 2007 

a v obdobiach, po ktorých sa tieto sadzby prehodnotia, boli nasledovné:

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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  Efektívna  Od 3  
  úroková  Menej ako mesiacov do  1–5 Viac ako 5
  miera 3 mesiace 1 roka rokov rokov Spolu

  % v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

Úročený majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 4,21 212 692 - - - 212 692

Pohľadávky voči klientom 5,51 2 940 021 1 472 931 620 828 25 207 5 058 987

   3 152 713 1 472 931 620 828 25 207 5 271 679

Úročené záväzky

Záväzky voči bankám 3,37 42 448 - - - 42 448

Záväzky voči klientom 1,60 3 950 109 198 529 - - 4 148 638

Prijaté úvery 5,45 35 283 35 283 35 636 - 106 202

   4 027 840 233 812 35 636 - 4 297 288

Podsúvahové položky  245 112 342 429 (564 583) (22 958) -

Rozdiel zo zmien efektívnej 

úrokovej miery  (630 015) 1 581 548 20 609 2 249 974 391

Kumulatívny rozdiel zo zmien 

efektívnej úrokovej miery  (630 015) 951 533 972 142 974 391 -



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )
 

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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  Efektívna  Od 3  
  úroková  Menej ako mesiacov do  1–5 Viac ako 5
  miera 3 mesiace 1 roka rokov rokov Spolu

  % v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

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 -



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )
 

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:

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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  Efektívna  Od 3  
  úroková  Menej ako mesiacov do  1–5 Viac ako 5
  miera 3 mesiace 1 roka rokov rokov Spolu

  % v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

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 -



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  

Riziko vysporiadania

 Z činností, ktoré sa uskutočňujú v banke môže vyplynúť riziko vysporiadania v momente 

zúčtovania transakcií a obchodov. Riziko vysporiadania je riziko vykázania straty z dôvodu nes-

chopnosti spoločnosti dodržať svoje záväzky a uhradiť hotovosť, cenné papiere alebo dodať iné 

aktíva, ktoré boli zmluve dohodnuté. 

 Pre určité typy transakcií si banka znižuje svoje riziká prostredníctvom uskutočňovania 

vysporiadania cez settlement/clearing agenta tak, aby sa zabezpečilo zúčtovanie iba v prípa-

de, ak obe strany splnili svoje zmluvné záväzky. Settlement limity sú časťou úverového 

schvaľovacieho/limit monitoring procesu.
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5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2007:

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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 v tis. Sk EUR USD Ostatné SKK Spolu

Peňažný majetok

Peňažné prostriedky 

a ich ekvivalenty 212 692 175 071 68 466 6 084 281 6 540 510

Finančný majetok na obchodovanie - - - 23 371 23 371

Pohľadávky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika - - - 165 685 165 685

Pohľadávky voči bankám - - - 619 549 619 549

Pohľadávky voči klientom  5 058 987 75 034 182 705 20 989 477 26 306 203

Investičné cenné papiere 504 2 150 - 3 812 821 3 815 475

Investície do pridružených spoločností - - - 241 889 241 889

Ostatný majetok  4 525 740 153 97 866 103 284

  5 276 708 252 995 251 324 32 034 939 37 815 966

Peňažné záväzky

Záväzky z derivátov držaných

pre účely riadenia rizika - - - 140 949 140 949

Záväzky voči bankám 42 448 309 623 9 937 1 211 966 1 573 974

Prijaté úvery 106 202 - - 12 530 118 732

Záväzky voči klientom 4 148 638 756 851 419 800 24 264 276 29 589 565

Emitované dlhové cenné papiere - - - 3 000 713 3 000 713

Daň z príjmov právnických osôb - - - 54 722 54 722

Odložený daňový záväzok - - - 2 605 2 605

Ostatné záväzky 47 656 1 256 607 151 610 201 129

  4 344 944 1 067 730 430 344 28 839 371 34 682 389



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  

Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2006:
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 v tis. Sk EUR 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 - - - 4 791 4 791

Pohľadávky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika - - - 487 337 487 337

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

Daň z príjmov právnických osôb - - - 19 740 19 740

Ostatný majetok  2 155 7 586 248 56 607 66 596

  5 202 879 203 408 166 375 29 657 722 35 230 384

Peňažné záväzky

Záväzky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika - - - 462 398 462 398

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  46 082 4 614 1 167 103 610 155 473

  3 860 394 949 576 347 863 27 106 417 32 264 250



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  

(e) Operačné riziko

 Banka vidí úlohu manažmentu operačného rizika primárne vo vytvorení priebežnej a celej 

banky sa dotýkajúcej transparentnosti a evidencie potencionálnych strát, ktoré môžu vyplynúť 

z chýb v procesoch, systémoch alebo chýb z dôvodu ľudského faktora ako aj externých vplyvov 

vo všetkých oblastiach činností.

 Banka v rámci manažmentu operačných rizík sleduje realizáciu metódy štandardizovaného 

prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky v zmysle opatrenia národného regulátora. Pre splne-

nie tejto metódy musia byť zrealizované minimálne nasledovné požiadavky:

 •  Zabezpečenie krytia operačného rizika v banke prostredníctvom vlastného kapitálu,

 • vývoj a implementácia procesu pre manažment operačného rizika.

 Zodpovednosť za manažment operačných rizík ako aj za priebežnú definíciu potrebných 

systémov a nástrojov preberá štábny útvar Risk Controlling, spadajúci pod predstavenstvo banky.

 V procese uplatnenia manažmentu rizika banka uplatňuje nasledovné metódy:

1. identifikácia, evidencia a riadenie rizika:

 a. zber údajov o udalostiach, ktoré priniesli stratu,

 b. analýza rizika,

 c. proces a stratégia zachovania obchodných činností,

 d. informačná bezpečnosť,

 e. interný kontrolný systém,

 f.  posudzovanie zmlúv, spolupráca s tretími stranami (outsourcing),

 g. analýza poistenia,

  h. osveta, školenia v rámci banky.

2. reporting:

 a. interný reporting,

 b. externý reporting.
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 Odborné útvary, tzv. vlastníci rizika, sú primárne zodpovedné za:

1. identifikáciu a evidenciu udalostí relevantných pre operačné riziko,

2. analýzu rizika – identifikáciu a dokumentáciu dôležitých procesov, posúdenie rizika,

3. podnety na evidenciu latentných rizík,

4. riadenie rizika:

 

 a. vypracovanie opatrení na riadenie rozpoznaných operačných rizík,

 b. realizáciu ustanovení z procesu zachovania obchodných činností,

 c.  zabezpečenie dodržiavania všetkých postupov vyplývajúcich z predpisov, smerníc a poky-

nov,

 d. iniciovanie a presadenie vybraných opatrení,

5. kontrolu výsledkov:

 

 a. kontrolu realizácie (presadenia),

 b. kontrolu účinnosti.

 Spätný audit procesu pre manažment operačného rizika prebieha prostredníctvom vnútornej 

kontroly a auditu.

(f) Riadenie kapitálu

 Národná banka Slovenska („NBS“) stanovuje a monitoruje kapitálové požiadavky. 

 Pri implementácii súčasných kapitálových požiadaviek NBS požaduje od banky dodržiavanie 

predpísaného pomeru celkového kapitálu k celkovým rizikovo váženým aktívam. Banka počíta 

požiadavky pre trhové riziko v portfóliách určených na obchodovanie na základe požiadaviek 

opatrenia NBS č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov. Od 30. marca 2007 požiadavky pre 

trhové riziko sú počítané na základe opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch a o prime-

ranosti vlastných zdrojov. Banka však využíva možnosť do konca roka 2007 postupovať podľa 

§122f bodu 3 Zákona o bankách č. 483/2001, t.j. vykazovať podľa predpisov účinných 

k 31.12.2006.
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Vlastné zdroje banky sú analyzované na dvoch úrovniach:

 •  Úroveň kapitálu 1 zahŕňa základné imanie, emisné ážio, rezervné fondy a ostatné fondy 

tvorené zo zisku, po odpočítaní významných strát bežného roka, nehmotného majetku 

a ostatných špecifických položiek odpočítateľných zo základných vlastných zdrojov. 

 •  Úroveň kapitálu 2 zahŕňa dodatočné vlastné zdroje vyššej kvality, t.z. rezervný fond 

z precenenia nezahrnutý do vlastných zdrojov presunutý do dodatočných vlastných zdro-

jov, fondy z precenenia, cenné papiere bez stanovenej splatnosti, prebytočné rezervy 

a špecifické dodatočné vlastné zdroje vyššej kvality a dodatočné vlastné zdroje nižšej kva-

lity, t.z. podriadený dlh a ostatné špecifické dodatočné vlastné zdroje nižšej kvality 

po odpočítaní položiek definovaných v opatrení NBS.

 Bankové operácie sú kategorizované buď v bankovej alebo obchodnej knihe, a rizikovo 

vážené aktíva sú určené podľa špecifických požiadaviek, ktoré majú za cieľ odrážať rôzne úrovne 

rizika spojeného s majetkom a podsúvahovými položkami.

 Politikou banky je udržiavanie silnej kapitálovej základne za účelom udržania dôvery ak-

cionárov, veriteľov a trhu a zabezpečenia budúceho vývoja podnikania. Taktiež je zaznamenaný 

vplyv kapitálovej úrovne na ziskovosť akcionárov a banka si je vedomá potreby udržiavania rov-

nováhy medzi vyššími úrovňami návratnosti, ktoré sú dosiahnuteľné pri vyššom zadĺžení 

a výhodami a bezpečnosťou dosiahnutými solídnou kapitálovou pozíciou.

 Banka bola počas obdobia v súlade so všetkými externe vyžadovanými kapitálovými 

požiadavkami.

 Počas roku 2007 banka uskutočňovala prípravy pre výpočet rizikovovažených aktív 

štandardizovaným prístupom podľa Basel II. Tento proces zahŕňa posielanie dát do centrálne-

ho datapoolu, ich spracovanie na úrovni materskej spoločnosti, možnosť všetkých spoločností 

v rámci Volksbank skupiny pristupovať k svojim dátam, vytvorenie reportov vo formáte COREP 

(Common Solvency Ratio Reporting) pre jednotlivé banky a zároveň pre celý koncern.

 Počas obdobia nenastali žiadne významné zmeny v procesoch, systémoch, oceňovaniach 

a vykazovaní kapitálu banky.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )

80



Banková pozícia regulatórneho kapitálu na základe požiadaviek opatrenia NBS č. 4/2004 o pri-

meranosti vlastných zdrojov je nasledovná:
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v tis. Sk  2007 2006

Vlastné zdroje

Úroveň kapitálu 1

Základné imanie (bod 25 poznámok)  1 000 000 1 000 000

Emisné ážio  1 170 300 1 170 300

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (bod 26 poznámok) 237 465 237 465

Nerozdelený zisk minulých rokov 

(vykázaný v samostatnej účtovnej závierke)  1 161 197 1 144 800

Mínus: určitý nehmotný majetok  (87 012) (71 205)

Spolu  3 481 950 3 481 360

Úroveň kapitálu 2

Podriadený dlh  - -

Ostatné rezervné fondy  - -

Spolu  - -

Položky odpočítateľné od vlastných zdrojov

Čistá účtovná hodnota investície banky v inej banke 

alebo finančnej inštitúcii, presahujúcej 10% základného imania   (30 005) (30 005)

   3 451 945 3 451 355



5. R IADENIE  F INANČNÉHO R IZ IKA (POKRAČOVANIE )  
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v tis. Sk  2007 2006

Rizikovo vážené aktíva (RVA)

RVA - váha 20%  780 386 1 326 136

RVA - váha 50%  1 711 257 1 337 617

RVA - váha 100%  22 188 274 15 655 128

Rizikovo vážené aktíva v bankovej knihe  24 679 917 18 318 881

Rizikovo vážené aktíva v obchodnej knihe  5 093 5 442

Ostatné rizikovo vážené aktíva  148 750 75 425

   24 833 760 18 399 748

Kapitálové ukazovatele

Vlastné zdroje spolu ako percento z rizikovo vážených aktív spolu 13,90% 18,76%

Úroveň kapitálu 1 spolu ako percento z rizikovo vážených aktív spolu 14,02% 18,92%



6. VYKAZOVANIE  PODĽA 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 bode 3 poznámok.

 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 – zahŕňa pokladničné poukážky, repo obchody s NBS, pohľadávky a záväzky 

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

produkty.
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  Firemné Retailové   

  bankovníctvo  bankovníctvo  Treasury Nezaradené Banka

v tis. Sk  2007 2007 2007 2007 2007

Čisté úrokové výnosy 369 503 556 070 238 972 33 1 164 578

Čisté výnosy z poplatkov a provízii 176 675 279 298 298 - 456 271

Čistý zisk z obchodovania - - 91 502 - 91 502

Výnosy z pridružených spoločností - - - 29 777 29 777

Ostatné náklady (614) (513) (142) (15 537) (16 806)

Prevádzkové výnosy 545 564 834 855 330 630 14 273 1 725 322

Všeobecné prevádzkové náklady (273 408) (636 569) (100 756) - (1 010 733)

Odpisy a zníženie hodnoty (51 906) (150 196) (17 140) - (219 242)

Prevádzkové náklady (325 314) (786 765) (117 896) - (1 229 975)

Prevádzkový zisk pred znížením 

hodnoty pohľadávok voči klientom 220 250 48 090 212 734 14 273 495 347

Zníženie hodnoty pohľadávok 

voči klientom (35 464) (67 321) - - (102 785)

Zisk pred zdanením 184 786 (19 231) 212 734 14 273 392 562

Daň     (78 553)

Zisk po zdanení     314 009

Ostatné informácie:

Majetok 19 628 569 7 921 726 10 362 796 865 870 38 778 961

Záväzky 8 877 595 19 902 786 1 833 655 4 112 866 34 726 902

Prírastky budov,vybavenia a zariadenia - 878 - 139 910 140 788



6. VYKAZOVANIE  PODĽA SEGMENTOV (POKRAČOVANIE )
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  Firemné Retailové   

  bankovníctvo  bankovníctvo  Treasury Nezaradené Banka

v tis. Sk  2006 2006 2006 2006 2006 

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

Čisté výnosy z poplatkov a provízii 65 224 353 662 1 053 - 419 939

Čistý zisk z obchodovania - - 141 127 - 141 127

Výnosy z pridružených spoločností - - - 26 279 26 279

Ostatné náklady (10 514) (8 507) (2 260)  (6 358) (27 639)

Prevádzkové výnosy 340 063 864 796 328 632 19 928 1 553 419

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

Odpisy a zníženie hodnoty (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 pohľadávok 29 838 171 445 213 553 63 101 477 937

Zníženie hodnoty pohľadávok 

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

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

Prírastky budov, vybavenia a zariadenia - 73 - 149 255 149 328



7. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A ICH EKV IVALENTY

8. POKLADNIČNÁ HOTOVOSŤ A ÚČTY V  EMISNEJ BANKE

 Povinné minimálne rezervy sú udržiavané vo výške stanovenej opatrením Národnej banky 

Slovenska a nie sú určené na každodenné použitie.
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v tis. Sk  2007 2006

Pokladničná hotovosť a účty v emisnej banke (bod 8 poznámok) 6 201 023 6 272 080

Pohľadávky voči bankám so zmluvnou dobou splatnosti 

do 3 mesiacov (bod 11 poznámok)  339 487 1 857 670

   6 540 510 8 129 750

v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči Národnej banke Slovenska:

Povinné minimálne rezervy  311 091 449 484

Poskytnuté úvery emisnej banke   5 273 177 5 387 101

Ostatné   123 960 55 080

   5 708 228 5 891 665

Mínus povinné minimálne rezervy (bod 11 poznámok)  (311 091) (449 484)

   5 397 137 5 442 181

Pokladničná hotovosť   803 886 829 899

   6 201 023 6 272 080



9.  F INANČNÝ MAJETOK NA OBCHODOVANIE  A  F INANČNÉ ZÁVÄZKY 
Z  OBCHODOVANIA

10. DERIVÁTY DRŽANÉ PRE ÚČELY R IADENIA R IZ IKA
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v tis. Sk  2007 2006

Finančný majetok na obchodovanie

Cenné papiere emitované štátom  23 371 4 791

v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika

 Ostatné deriváty neurčené na obchodovanie (a)  165 685 487 337

v tis. Sk  2007 2006

Záväzky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika

Ostatné deriváty neurčené na obchodovanie (a)  131 518 462 398

Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)

Swapy na úrokovú mieru (b)  9 431 - 

   140 949 462 398



10. DERIVÁTY DRŽANÉ PRE ÚČELY R IADENIA R IZ IKA (POKRAČOVANIE )

(a) Ostatné deriváty neurčené na obchodovanie

(b) Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)

 Počas roka 2007 banka uzatvorila swapy na úrokovú mieru v nominálnej hodnote 840 

miliónov Sk s cieľom zabezpečiť riziko vyplývajúce z variabilnej úrokovej sadzby na emitované 

hypotekárne záložné listy (bod 21 poznámok). 

 Peňažné toky z úrokových swapov sú zosúladené s peňažnými tokmi z hypotekárnych 

záložných listov.

 Za obdobie končiace sa 31. decembra 2007 bola z oceňovacích rozdielov preúčtovaná do 

hospodárskeho výsledku suma 184 tis. Sk (2006: nula Sk).
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  Zmluvná/    Zmluvná/  
  nominálna Reálna hodnota 2007 nominálna Reálna hodnota 2006

v tis. Sk hodnota Majetok Záväzky hodnota Majetok Záväzky

Úrokové deriváty:

Úrokové swapy 1 961 534 12 262 3 877 2 374 431 16 482 5 290

Menové deriváty:

Menové forwardy 8 108 551 40 856 63 579 4 655 464 137 031 177 700

Menové swapy 13 437 783 103 212 54 704 9 688 167 252 140 197 716

Menové opcie 2 423 247 9 355 9 358 9 505 969 81 684 81 692

   165 685 131 518  487 337 462 398



11. POHĽADÁVKY VOČI  BANKÁM

12. POHĽADÁVKY VOČI  KL IENTOM
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v tis. Sk  2007 2006

Splatné na požiadanie  187 707 223 372

Ostatné úvery a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti:

- do 3 mesiacov  255 502 1 634 298

- od 3 mesiacov do 1 roka  204 736 407 916

Povinné minimálne rezervy (bod 8 poznámok)  311 091 449 484

   959 036 2 715 070

Z toho:

Pohľadávky so zmluvnou dobou splatnosti 

do 3 mesiacov (bod 7 poznámok)  (339 487) (1 857 670)

   619 549 857 400

v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči klientom  26 906 517 22 043 038

Opravné položky na zníženie hodnoty  (600 314) (540 185)

   26 306 203 21 502 853



12. POHĽADÁVKY VOČI  KL IENTOM (POKRAČOVANIE )

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

Zmeny stavu na účtoch opravných položiek na zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom boli 

nasledovné:
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v tis. Sk  2007 2006

Individuálne opravné položky:

K 1. januáru   155 124 378 706

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu  (347) -

(Rozpustenie)/tvorba v priebehu roka   (19 333) 161 986

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok  (40 308) (85 066)

Preklasifikácia  26 878 (300 502)

K 31. decembru  122 014 155 124

Portfóliové opravné položky:

K 1. januáru   385 061 44 867

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu  (385) (1 481)

Tvorba v priebehu roka   125 183 41 173

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok  (4 681) -

Preklasifikácia  (26 878) 300 502

K 31. decembru  478 300 385 061

   600 314 540 185



13. INVESTIČNÉ CENNÉ PAPIERE

(a) Podielové cenné papiere

 Banka vlastní 10% (2006: 10%) základného imania Victoria Volksbanken Poisťovňa, a.s. 

a podiely v iných spoločnostiach sú všetky menej 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.
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v tis. Sk  2007 2006

Cenné papiere určené na predaj

Podielové cenné papiere (a)    32 377 27 486

Dlhové cenné papiere (b)  3 439 149 3 883 097

   3 471 526 3 910 583

Investície v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

Dlhové cenné papiere – naviazané na akciové indexy 

(bod 20 poznámok)  343 949 38 244

   3 815 475 3 948 827

   2007 2006
Názov spoločnosti  Činnosť  v tis. Sk v tis. Sk

RVS, a.s. Relaxačno-vzdelávacie centrum 4 500 4 500

S.W.I.F.T. Medzinárodný presun prostriedkov 504 518

Victoria Volksbanken 

Poisťovňa, a.s. Poistenie  25 223 20 000

Mastercard Kreditné karty 2 150 2 468

   32 377 27 486



13. INVESTIČNÉ CENNÉ PAPIERE (POKRAČOVANIE )

(b) Dlhové cenné papiere

14. INVESTÍC IE  DO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ
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v tis. Sk  2007 2006

Štátne dlhopisy   2 165 883 2 707 767

Dlhopisy slovenských podnikov  30 813 31 207

Dlhopisy slovenských bánk  996 005 996 307

Dlhopisy zahraničných bánk  246 448 147 816

   3 439 149 3 883 097

v tis. Sk  2007 2006

Podiely v obstarávacích cenách  31 555 31 079

Podiel na výsledkoch a oceňovacích rozdieloch pridružených 

spoločností po obstaraní podielov  210 334 182 011

   241 889 213 090



14.  INVESTÍC IE  DO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ  (POKRAČOVANIE )

Pohyby v investíciách do pridružených spoločností počas roka boli nasledovné:

 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.

 Banka tiež vlastní 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 zao-

berá správou nehnuteľností. 

 V marci 2006 banka získala 24% 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. V decembri 2007 banka zvýšila svoj podiel na spoločnosti IMMO-CON-

TRACT Slovakia, s.r.o. na 34%.
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v tis. Sk  2007 2006

K 1. januáru  213 090 185 851

Zvýšenie investície v spoločnosti 

IMMO-CONTRACT Slovakia s.r.o.  476 960

Podiel na výsledkoch za rok   29 777 26 279

Podiel na oceňovacích rozdieloch súvisiacich 

s riadením rizika vo VB LEASING SK, spol. s r.o.  (1 454) -

K 31. decembru   241 889 213 090



14.  INVESTÍC IE  DO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ  (POKRAČOVANIE )

Prehľad súhrnných finančných informácií o pridružených spoločnostiach (neupravených o podiel 

banky na základnom imaní):

15. INVESTÍC IE  V  NEHNUTEĽNOSTIACH

 Účtovná hodnota investície v nehnuteľnostiach sa rovná reálnej hodnote nehnuteľnosti 

stanovenej znalcom. Reálna hodnota bola určená s ohľadom na súčasné trhové transakcie pre 

podobné nehnuteľnosti v oblasti, v ktorej sa nachádza banková investícia v nehnuteľnostiach.

 Investícia v nehnuteľnostiach zahŕňa administratívnu budovu, ktorej významná časť je prena-

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

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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    Vlastné
v tis. Sk Majetok Záväzok imanie Výnosy Zisk

K 31. decembru 2007 10 784 911 9 787 366 997 545 347 957 114 193

K 31. decembru 2006 9 630 184 8 742 173 888 011 376 254 113 605

v tis. Sk Pozemok Budova Spolu

K 1. januáru 2006 1 486 25 928 27 414

Úprava na reálnu hodnotu - (414) (414)

K 31. decembru 2006 1 486 25 514 27 000

Úprava na reálnu hodnotu - - -

K 31. decembru 2007 1 486 25 514 27 000

v tis. Sk  2007 2006

Výnosy z prenájmu investície v nehnuteľnostiach  1 028 995



16. BUDOVY, VYBAVENIE  A  ZARIADENIE
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   Nábytok,    
  Pozemky zariadenie Motorové  Obstaranie 

v tis. Sk a budovy a vybavenie vozidlá Softvér majetku Spolu

Obstarávacia cena

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

Prírastky - - - - 149 328 149 328

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

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

K 1. januáru 2007 801 291 981 434 46 146 312 849 24 798 2 166 518

Prírastky - - - - 140 788 140 788

Transfery 6 502 40 202 5 672 44 514 (96 890) -

Úbytky (3 211) (34 907) (7 517) (87) - (45 722)

K 31. decembru 2007 804 582 986 729 44 301 357 276 68 696 2 261 584

Oprávky a straty zo zníženia hodnoty

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

Odpisy za 2006 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

K 1. januáru 2007 200 151 714 231 31 817 203 465 - 1 149 664

Odpisy za 2007 38 414 106 264 5 645 51 538 - 201 861

Zníženie hodnoty 8 125 8 895 - 361 - 17 381

Úbytky (1 261) (34 452) (7 517) (87) - (43 317)

K 31. decembru 2007 245 429 794 938 29 945 255 277 - 1 325 589

Zostatková hodnota

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

K 31. decembru 2007 559 153 191 791 14 356 101 999 68 696 935 995



 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 evi-

dovaného 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. DAŇ Z  PR ÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB

18. ZÁVÄZKY VOČI  BANKÁM

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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v tis. Sk  2007 2006

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie (bod 35 poznámok) 83 926 28 948

Preddavky na daň z príjmov  (29 204) (48 688)

Záväzok/(pohľadávka) z dane z príjmov  54 722 (19 740)

v tis. Sk  2007 2006

Splatné na požiadanie  162 009 1 828 849

Záväzky voči bankám so zostatkovou dobou splatnosti:

- do 3 mesiacov  1 411 965 431 292

- od 3 mesiacov do 1 roka   - 447 224

   1 573 974 2 707 365



19. PR IJATÉ ÚVERY

20. ZÁVÄZKY VOČI  KL IENTOM
 

 Záväzky voči klientom sú klasifikované ako záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 

a strát v prípade, ak sú budúce peňažné toky naviazané na akciové indexy (pozri tiež bod 13 

poznámok).

Zostatková doba splatnosti záväzkov voči klientom mala nasledovnú štruktúru:
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v tis. Sk  2007 2006

Európska banka pre obnovu a rozvoj  106 202 181 974

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  12 530 17 338

   118 732 199 312

v tis. Sk  2007 2006

Záväzky voči klientom v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 343 063 38 247

Záväzky voči klientom v umorovanej hodnote  29 246 502 27 009 561

   29 589 565 27 047 808

v tis. Sk  2007 2006

Splatné na požiadanie  15 979 532 14 124 292

Ostatné vklady so zmluvnou dobou splatnosti 

alebo výpovednou lehotou podľa zostatkovej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov  10 854 135 10 583 000

- od 3 mesiacov do 1 roka  2 506 191 2 235 998

- od 1 roka do 5 rokov  249 707 104 518

   29 589 565 27 047 808



21. EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

 

 

 Emisia 1 zahŕňa 7 500 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 100 tis. Sk 

pri emisnom kurze 100,439% nominálnej hodnoty a kupónom 4,6% p.a., ktoré banka vydala 

30. novembra 2004. Hypotekárne záložné listy sú splatné 30. novembra 2009 zo splátok hypo-

tekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 2 zahŕňa 5 000 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 100 tis. Sk 

pri emisnom kurze 96,418% nominálnej hodnoty a kupónom 3,00% p.a., ktoré banka vydala 

1. decembra 2005. Hypotekárne záložné listy sú splatné 1. decembra 2010 zo splátok hypo-

tekárnych úverov poskytnutých klientom.

 

 Emisia 3 zahŕňa 4 300 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 100 tis. Sk 

pri emisnom kurze 100,22% nominálnej hodnoty a kupónom 4,5% p.a., ktoré banka vydala 

1. decembra 2006. Hypotekárne záložné listy sú splatné 1. decembra 2011 zo splátok hypo-

tekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 4 zahŕňa 4 600 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 100 tis. Sk 

pri emisnom kurze 99,65% nominálnej hodnoty a s variabilným kupónom (k 31. decembru 2007: 

4,37% p.a.), ktoré banka vydala 28. marca 2007. Hypotekárne záložné listy sú splatné 

28. marca 2012 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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v tis. Sk  2007 2006

Hypotekárne záložné listy

Emisia 1  754 231 754 890

Emisia 2  490 713 487 155

Emisia 3  432 353 432 543

Emisia 4  463 940 -

Emisia 5  387 546 -

Emisia 6  471 930 -

   3 000 713 1 674 588



21. EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE (POKRAČOVANIE )

 Emisia 5 zahŕňa 3 800 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 

100 tis. Sk s variabilným kupónom (k 31. decembru 2007: 4,44% p.a.), ktoré banka vydala 

20. júla 2007. Hypotekárne záložné listy sú splatné 20. júla 2012 zo splátok hypotekárnych úve-

rov poskytnutých klientom.

 Emisia 6 zahŕňa 4 700 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 

100 tis. Sk s variabilným kupónom (k 31. decembru 2007: 4,48% p.a.), ktoré banka vydala 

28. novembra 2007. Hypotekárne záložné listy sú splatné 28. novembra 2010 zo splátok hypo-

tekárnych úverov poskytnutých klientom.

22. REZERVY
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  K 1. januáru Zmena počas  K 31. decembru
v tis. Sk 2007 roka 2007 

Rezerva na súdne spory (bod 32 poznámok) 32 498 7 621 40 119

Rezerva na odchodné (bod 33 poznámok) 4 326 68 4 394

  36 824 7 689 44 513



23. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK

Odložená daň sa vzťahuje na nasledovné položky:

 K 31. decembru 2007 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre 

právnické osoby vo výške 19% (2006: 19%).

Prehľad o zmenách v odloženej dani:

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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  M a j e t o k  Z á v ä z k y   N e t t o

v tis. Sk 2007 2006  2007 2006 2007 2006

Pohľadávky voči klientom - - (2 861) (5 723) (2 861) (5 723)

Investičné cenné 

papiere 2 838 - (148) (6 382) 2 690 (6 382)

Investície 

v nehnuteľnostiach - - (216) (140) (216) (140)

Budovy, vybavenie 

a zariadenie - - (3 238) (6 026) (3 238) (6 026)

Ostatné záväzky 887 860 - - 887 860

Ostatný majetok 133 105 - - 133 105

Odložená daňová 

pohľadávka/(záväzok) 3 858 965 (6 463) (18 271) (2 605) (17 306)

v tis. Sk  2007 2006

K 1. januáru  (17 306) (13 999)

Rozpustenie/(tvorba) cez výkaz ziskov a strát (bod 35 poznámok ) 5 629 (28 139)

Rozpustenie cez oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní  9 072 24 832

K 31. decembru  (2 605) (17 306)



24. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Sociálny fond:

25. ZÁKLADNÉ IMANIE

 

101

v tis. Sk  2007 2006

Záväzky voči zamestnancom  58 833 16 782

Záväzky voči štátnemu rozpočtu  23 943 22 630

Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni  9 736 8 678

Rôzni veritelia  92 240 73 369

Výnosy a výdavky budúcich období  12 817 24 941

Ostatné  3 560 9 073

   201 129 155 473

v tis. Sk  2007 2006

K 1. januáru  1 655 968

Tvorba   4 162 3 661

Čerpanie   (3 665) (2 974)

K 31. decembru  2 152 1 655

v tis. Sk  2007 2006

Upísané a splatené v plnej výške:

89 550 kmeňových akcii po 5 600 Sk za akciu  501 480 501 480

99 704 prioritných akcii po 5 000 Sk za akciu  498 520 498 520

   1 000 000 1 000 000



25. ZÁKLADNÉ IMANIE  (POKRAČOVANIE )

 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. Ak prio-

ritná 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 minimál-

ne o 1 (slovom: jeden) percentuálny bod vyššiu dividendu ako kmeňoví akcionári.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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26. REZERVNÉ FONDY A FONDY ZO Z ISKU

(a) Oceňovacie rozdiely

 Oceňovacie rozdiely zahŕňajú kumulatívnu čistú zmenu reálnej hodnoty investičných cenných 

papierov určených na predaj okrem prípadov ukončenia vykazovania investície jej znehodnotenia.

(b) Zákonný rezervný fond

 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 až do výšky 20 % 

jej základného imania. Banka v roku 2006 doplnila zákonný rezervný fond do požadovanej výšky. 

Zákonný rezervný fond nie je určený na rozdelenie akcionárom.
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     Oceňovacie
     rozdiely
   Zákonný Oceňo- súvisiace s
  Nerozde- rezervný vacie riadením Ostatné
v tis. Sk lený zisk fond rozdiely rizika fondy Spolu

K 1. januáru 2007 1 538 194 202 959 27 205 - 34 506 1 802 864

Čistá strata z majetku 

určeného na predaj (a) - - (39 302) - - (39 302)

Čistý zisk zo 

zabezpečovacích derivátov - - - 628 - 628

Presuny (b) - - - - - -

Dividendy (c) (194 986) - - - - (194 986)

Podiel na strate z precenenia 

zabezpečovacích derivátov v 

pridružených spoločnostiach - - - (1 454) - (1 454)

Zisk za 2007 (d) 314 009 - - - - 314 009

K 31. decembru 2007 1 657 217 202 959 (12 097) (826) 34 506 1 881 759



26. REZERVNÉ FONDY A FONDY ZO Z ISKU (POKRAČOVANIE )

(c) Dividendy

Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa uskutočnilo 18. júna 2007, schválilo vyplatenie dividend 

nasledovne:

(d) Navrhované rozdelenie zisku

Vedenie navrhne nasledovné rozdelenie zisku za rok končiaci sa 31. decembra 2007:

(e) Ostatné fondy

 Ostatné fondy nie sú určené na rozdelenie akcionárom.

27. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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v tis. Sk   Zo zisku za rok 2006: 

Kmeňové akcie:

Dividendy vo výške 1 064 Sk za akciu   95 282

Prioritné akcie:

Dividendy vo výške 1 000 Sk za akciu   99 704

    194 986

v tis. Sk  

Dividendy    174 985

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   109 247

    284 232

v tis. Sk  2007 2006

Vydané záruky a neodvolateľné akreditívy  1 082 149 588 097

Úverové prísľuby  7 958 774 4 461 174

   9 040 923 5 049 271



28. ÚROKOVÉ VÝNOSY

 V jednotlivých položkách úrokových výnosov je zahrnuté časové rozlíšenie úrokov zo zne-

hodnotených úverov vo výške 22 354 tis. Sk za obdobie končiace sa 31. decembra 2007 

(2006: 12 381 tis. Sk).

 Celková výška úrokových výnosov súvisiacich s finančným majetkom, ktorý nie je vyka-

zovaný v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, predstavuje 1 852 624 tis. Sk za obdobie 

končiace sa 31. decembra 2007 (2006: 1 514 194 tis. Sk).

29. ÚROKOVÉ NÁKLADY

 Celková výška úrokových nákladov súvisiacich s finančnými záväzkami, ktoré nie sú vyka-

zované v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, predstavuje sumu 688 695 tis. Sk za obdobie 

končiace sa 31. decembra 2007 (2006: 520 481 tis. Sk).
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v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči bankám  304 192 273 594

Pohľadávky voči klientom  1 392 581 1 062 652

Dlhové cenné papiere  159 698 177 948

   1 856 471 1 514 194

v tis. Sk  2007 2006

Záväzky voči bankám  69 346 72 397

Záväzky voči klientom  525 754 394 114

Dlhové cenné papiere  96 793 53 970

   691 893 520 481



30. Č ISTÉ VÝNOSY Z  POPLATKOV A PROVÍZ I Í

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )

106

v tis. Sk  2007 2006

Prijaté poplatky a provízie

Úvery  42 019 59 714

Obchody s cennými papiermi  17 089 9 450

Platobné transakcie  380 370 351 262

Zmenárenské transakcie  37 085 29 605

Ostatné operácie  72 378 54 610

   548 941 504 641

Platené poplatky a provízie

Úvery  (8 626) (10 607)

Obchody s cennými papiermi  (9 780) (4 111)

Platobné transakcie  (15 771) (13 302)

Zmenárenské transakcie  (739) -

Ostatné operácie  (57 754) (56 682)

   (92 670) (84 702)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií  456 271 419 939



31. Č ISTÝ Z ISK Z  OBCHODOVANIA

32. OSTATNÉ NÁKLADY
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v tis. Sk  2007 2006

Operácie s cennými papiermi  (490) (1 894)

Menové deriváty  85 720 126 015

Úrokové deriváty  5 298 15 096

Finančné nástroje prvotne vykázané 

v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát  974 1 910

   91 502 141 127

v tis. Sk  2007 2006

Zisk z predaja majetku  904 801

Ostatné dane a poplatky  (2 614) (1 123)

Ostatné náklady  (15 826) (37 133)

Ostatné výnosy  8 351 15 473

Rezervy na súdne spory (bod 22 poznámok)  (7 621) (5 657)

   (16 806) (27 639)



33. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

 Priemerný počet zamestnancov počas roka bol 648 (2006: 654), pričom 18 z nich boli 

členovia vedenia (2006: 16).

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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v tis. Sk  2007 2006

Osobné náklady:

Mzdy a odmeny zamestnancom  386 223 307 115

Ostatné zamestnanecké požitky  8 550 8 158

Sociálne poistenie, sociálny fond  91 526 83 266

Rezerva na odchodné (bod 22 poznámok)  68 1 643

   486 367 400 182

Ostatné prevádzkové náklady:

Služby vzťahujúce sa k budovám  105 448 102 391

Poštovné a telekomunikačné služby, materiál  45 826 38 050

Reklama a reprezentačné náklady  52 384 53 945

Školenia  13 996 9 152

Odborné služby  55 724 43 691

Služby vzťahujúce sa k výpočtovej technike  100 323 89 079

Ostatné  150 665 143 199

   524 366 479 507

   1 010 733 879 689



34. ZNÍŽENIE  HODNOTY POHĽADÁVOK VOČI  KL IENTOM

35. DAŇ
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v tis. Sk  2007 2006

Čistá tvorba počas roka (bod 12 poznámok)  (105 850) (203 159)

Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok  (1 795) (12 110)

Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok  4 860 32 313

   (102 785) (182 956)

v tis. Sk  2007 2006

Daňový náklad za bežné účtovné obdobie:

Daň za rok (bod 17 poznámok)  83 926 28 948

Dodatočná daň za predchádzajúce obdobie  256 232

   84 182 29 180

Odložená daň:

Odložená daň (bod 23 poznámok)  (5 629) 28 139

   78 553 57 319



35. DAŇ (POKRAČOVANIE )

Účtovný zisk pred zdanením vynásobený daňovou sadzbou je odsúhlasený na daňový náklad 

nasledovne:

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
KTORÝ SA SKONČIL  31. DECEMBRA 2007 (POKRAČOVANIE )
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  Základ Daň Základ Daň
  dane 19 % dane 19 %
v tis. Sk 2007 2007 2006 2006

Zisk pred zdanením 392 562 74 587 294 981 56 046

Nezdaniteľné položky:

Úpravy dane z dôvodu prechodu na IFRS  (13 882) (2 638) (28 177) (5 354)

Opravné položky na zníženie hodnoty - - (3 443) (654)

Daňovo oslobodený výnos z majetkových účastí (39) (7) (6) (1)

Ostatné (5 912) (1 123) (5 426) (1 031)

   (3 768)  (7 040)

Daňovo neuznateľné položky:

Reprezentačné náklady 7 715 1 466 8 213 1 560

Rezervy na súdne spory 7 621 1 448 9 100 1 729

Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok 1 530 291 3 164 601

Dary 539 102 1 022 194

Pokuty 140 26 251 48

Nedaňové náklady týkajúce sa áut 436 83 272 52

Manká a škody 12 730 2 419 - -

Ostatné 8 647 1 643 20 510 3 897

   7 478  8 081

Dodatočná daň za predchádzajúce obdobie  256  232

Celkový daňový náklad  78 553  57 319

Efektívna daňová sadzba  20,01 %  19,43 %



36. Z ISK NA AKCIU

Základný

 Základný zisk na akciu sa vypočítava ako podiel čistého zisku pripadajúceho kmeňovým ak-

cionárom banky a váženého aritmetického priemeru počtu kmeňových akcií vydaných v priebehu 

roka.

Zriedený

 Neexistujú žiadne faktory, ktoré by zriedili zisk na akciu.
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v tis. Sk  2007 2006

Zisk pred zdanením  392 562 294 981

Upravený o: 

 Splatnú daň z príjmov  (78 553) (57 319)

 Dividendy prislúchajúce prioritným akciám  (89 734) (73 532)

Zisk pripadajúci kmeňovým akcionárom banky  224 275 164 130

Vážený aritmetický priemer počtu kmeňových akcií  89 550 89 550

Základný zisk na akciu (vyjadrený v Sk na akciu)  2 504 1 833



37.  Z ISK PRED ZMENAMI  V  PREVÁDZKOVOM MAJETKU A ZÁVÄZKOCH

38. BUDÚCE ZÁVÄZKY Z  OPERATÍVNEHO PRENÁJMU

 

 K 31. decembru 2007 bola výška nevypovedateľných budúcich záväzkov z operatívneho 

prenájmu do 1 roka 59 723 tis. Sk (2006: 58 806 tis. Sk), od 1 do 5 rokov 190 306 tis. Sk 

(2006: 215 043 tis. Sk) a nad 5 rokov 105 294 tis. Sk (2006: 142 990 tis. Sk).

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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v tis. Sk  2007 2006

Zisk pred zdanením  392 562 294 981

Úpravy o nepeňažné operácie:

 Odpisy a zníženie hodnoty  219 242 195 793

 Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom a odpis pohľadávok 107 645 215 269

 Rezervy  7 689 7 326

 Výnosy z pridružených spoločností  (29 777) (26 279)

 Čistá strata z vyradenia budov, vybavenia a zariadenia   1 501 8 290

 Úprava reálnej hodnoty investícií v nehnuteľnostiach  - 414

 Precenenie majetku a záväzkov v reálnej hodnote 

 cez výkaz ziskov a strát  (973) (1 911)

   697 889 693 883

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností zahŕňajú nasledujúce peňažné toky:

Prijaté úroky  1 876 925 1 526 941

Zaplatené úroky  (648 230) (494 835)

   1 228 695 1 032 106



39.  TRANSAKCIE  SO SUBJEKTMI  S  OSOBITNÝM VZŤAHOM 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.
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Subjekty s kontrolným vplyvom

Volksbank AG

Volksbank International AG

Subjekty s významným vplyvom

Banka nemá osobitný vzťah k subjektom s významným vplyvom.

Dcérske spoločnosti

Banka nemá žiadne dcérske spoločnosti.

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 bode 1 poznámok.

Dozorná rada

Zoznam členov dozornej rady je uvedený v bode 1 poznámok.



39.  TRANSAKCIE  SO SUBJEKTMI  S  OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE 
(POKRAČOVANIE )

(a) Osoby s kontrolným vplyvom

Pohľadávky/(záväzky) voči Volksbank International AG boli k 31. decembru nasledovné:

 Banka nemá podmienené záväzky so subjektami s osobitným vzťahom k banke.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁV IERKE ZA ROK, 
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v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči klientom  904 -

Záväzky voči klientom  (30 825) (30 599)

Ostatné náklady  (77 656) (60 943)

Pohľadávky/(záväzky) voči Volksbank AG boli k 31. decembru nasledovné:

v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči klientom  457 923 163 420

Záväzky voči klientom  (25 775) (45 421)

Úrokové výnosy  9 199 5 039

Úrokové náklady  (7 541) (16 011)

Prijaté poplatky a provízie  218 8 884

Platené poplatky a provízie  (14 906) (3 217)

Ostatné náklady  (23) -

Záruky prijaté bankou  473 845 1 846 120



39.  TRANSAKCIE  SO SUBJEKTMI  S  OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE 
(POKRAČOVANIE )

(b) Pridružené spoločnosti 

(c) Vrcholové vedenie  
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v tis. Sk  2007 2006

Pohľadávky voči klientom  367 995 1 911 148

Záväzky voči klientom  (47 736) (40 884)

Úrokové výnosy  63 233 84 789

Úrokové náklady  (6 764) (113)

Prijaté poplatky a provízie  2 239 2 124

Platené poplatky a provízie  (19) -

Ostatné výnosy  1 709 1 922

Ostatné náklady  (702) (792)

v tis. Sk  2007 2006

Majetok

Predstavenstvo  - -

Vedenie  10 063 8 493

Dozorná rada  - -

Ostatní  2 405 2 491

   12 468 10 984

Bývalí členovia predstavenstva  5 712 5 970

   18 180 16 954



39.  TRANSAKCIE  SO SUBJEKTMI  S  OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE 
(POKRAČOVANIE )

(c) Vrcholové vedenie (pokračovanie)  

40. SPRÁVA CENNÝCH PAPIEROV

 Banka spravuje cenné papiere a iné hodnoty zverené klientmi banke do správy vo výške 

2 553 miliónov Sk (2006: 3 768,6 miliónov Sk).
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v tis. Sk  2007 2006

Záväzky

Predstavenstvo  203 257

Vedenie  23 184 9 298

Dozorná rada  2 294 3 150

Ostatní  3 902 2 886

   29 583 15 591

Odmeňovanie

Predstavenstvo  22 891 19 284

Vedenie  36 277 28 139

Dozorná rada  - -

   59 168 47 423

Bývalí členovia predstavenstva  20 904 1 079

   80 072 48 502



41. 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 finan-

čného majetku a záväzkov banky boli ku koncu roka nasledovné:
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  Účtovná Reálna Účtovná Reálna
  hodnota hodnota hodnota hodnota
v tis. Sk 2007 2007 2006 2006

Finančný majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 6 540 510 6 540 510 8 129 750 8 129 750

Finančný majetok na obchodovanie 23 371 23 371 4 791 4 791

Pohľadávky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 165 685 165 685 487 337 487 337

Pohľadávky voči bankám 619 549 619 549 857 400 857 400

Pohľadávky voči klientom 26 306 203 26 306 203 21 502 853 21 502 853

Investičné cenné papiere 3 815 475 3 815 475 3 948 827 3 948 827

Investície do pridružených spoločností 241 889 241 889 213 090 213 090

Investície v nehnuteľnostiach 27 000 27 000 27 000 27 000

Ostatný majetok 103 284 103 284 66 596 66 596

Finančné záväzky

Záväzky z derivátov držaných 

pre účely riadenia rizika 140 949 140 949 462 398 462 398

Záväzky voči bankám 1 573 974 1 573 974 2 707 365 2 707 365

Prijaté úvery 118 732 115 418 199 312 172 873

Záväzky voči klientom 29 589 565 29 571 863 27 047 808 27 038 498

Emitované dlhové cenné papiere 3 000 713 2 631 830 1 674 588 1 666 957

Ostatné záväzky 201 129 201 129 155 473 155 473



41. REÁLNE HODNOTY (POKRAČOVANIE )

 Pri odhade reálnych hodnôt finančných aktív a záväzkov banky boli použité nasledovné 

metódy a predpoklady:

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

 Reálne hodnoty pokladničnej hotovosti a peňažných prostriedkov v centrálnej banke sa 

približne rovnajú účtovným hodnotám.

Finančný majetok na obchodovanie

 Finančný majetok na obchodovanie je uvedený v kótovaných trhových cenách.

Pohľadávky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika

 Pohľadávky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika sú vykázané v kótovaných trho-

vých cenách alebo teoretických cenách určených diskontovaním budúcich peňažných tokov 

referenčnou úrokovou mierou na príslušné obdobie do splatnosti.

Pohľadávky voči bankám

 Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov v iných bankách sa približne rovnajú ich účtovnej 

hodnote. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok, je vhodné 

považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty pohľadávok voči 

bankám sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných medziban-

kových sadzieb.

Pohľadávky voči 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 jeden rok, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. 

Účtovná hodnota je tiež použitá pre určenie reálnej hodnoty ostatných pohľadávok voči klientom.

Investičné cenné papiere

 Dlhové cenné papiere, podielové cenné papiere určené na predaj a finančný majetok v reál-

nej hodnote proti zisku a strate sú uvedené v kótovaných trhových cenách alebo v čistej súčasnej 

hodnote. Čistá súčasná hodnota cenných papierov bola vypočítaná diskontovaním budúcich 

peňažných tokov prostredníctvom referenčnej spotovej úrokovej miery kapitálového trhu pre jed-

notlivé doby splatností.
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Investície do pridružených spoločností

 Podiel banky na čistej hodnote aktív pridruženej spoločnosti sa používa ako aproximácia 

reálnej hodnoty.

Investície v nehnuteľnostiach

 Investície v nehnuteľnostiach sú uvedené v trhovej hodnote.

Ostatný majetok

 Reálna hodnota ostatného majetku sa približne rovná účtovnej hodnote, keďže zostatková 

splatnosť je nižšia ako jeden rok.

Záväzky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika

 Záväzky z derivátov držaných pre účely riadenia rizika sú vykázané v kótovaných trho-

vých cenách alebo teoretických cenách určených diskontovaním budúcich peňažných tokov 

referenčnou úrokovou mierou na príslušné obdobie do splatnosti.

Záväzky voči 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 plat-

ných medzibankových sadzieb.

Prijaté úvery

 Pri prijatých úveroch so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 1 rok je vhodné použiť 

účtovnú hodnotu ako približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty ostatných prijatých úverov sú 

vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných medzibankových sa-

dzieb.

Záväzky voči klientom

 Reálne hodnoty bežných účtov a termínovaných vkladov so zostatkovou dobou splatnosti 

menej ako jeden rok sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Reálne hodnoty ostatných záväz-

kov voči klientom sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití súčasných 

sadzieb na vklady.
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41. REÁLNE HODNOTY (POKRAČOVANIE )

 Záväzky voči klientom naviazané na akciové indexy sú vykázané v reálnej hodnote proti zisku 

a strate. Precenenia sú uskutočnené na základe pohybov príslušných indexov. 

Emitované dlhové cenné papiere

 Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov je vypočítaná diskontovaním budú-

cich peňažných tokov pri použití platných trhových sadzieb.

Ostatné záväzky

 Keďže ostatné záväzky sú krátkodobej povahy, ich reálna hodnota sa približne rovná 

účtovnej hodnote.

42.  UDALOSTI , KTORÉ NASTALI  PO DNI , KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁV IERKA

 Novelizácia zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2008 zavádza nové kritéria, ktoré 

musia opravné položky (zníženie hodnoty) k pohľadávkam spĺňať, aby boli považované za daňovo 

uznané. V prípade nesplnenia týchto kritérií budú opravné položky vykázané k 31. decemberu 

2007 zvyšovať daňový základ za roky, ktoré končia 31. decembrom 2008 a 2009. Pred nadob-

nutím účinnosti tejto novelizácie boli všetky opravné položky k pohľadávkam vykázané v súvahe 

v súlade s IFRS považované za daňovo uznané. 

 Vplyv novelizácie na daňovú povinnosť a odloženú daň za rok, ktorý sa skončí 31. decembra 

2008, resp. 2009 doposiaľ nebol vyčíslený.
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VYHLÁSENIE  O SPRÁVE A R IADENÍ  VOLKSBANK SLOVENSKO, A .S .

 VOLKSBANK Slovensko v súlade s § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

a v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vydanom Stredoeurópskou 

asociáciou správy a riadenia spoločností, ktorej je VOLKSBANK Slovensko členom, zverejňuje 

týmto Vyhlásenie o správe a riadení VOLKSBANK Slovensko, a.s..

 VOLKSBANK Slovensko sa riadi a spravuje legislatívou platnou pre oblasť bankovníctva 

a finančných trhov v Slovenskej republike. Základnými právnymi predpismi pre ňou vykonávané 

činnosti sú zákon o bankách1 a zákon o cenných papieroch a investičných službách2. 

 VOLKSBANK Slovensko podľa dostupných informácií spĺňa všetky podmienky uvedené 

v Kódexe správy a riadenia spoločností na Slovensku. Znenie Kódexu je prístupné na stránke 

Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností www.cecga.com.

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík

 Systém vnútornej kontroly vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., v súlade so zákonom 

o bankách3  pozostáva z kontrolných procesov a kontrolných činností, ktoré sú súčasťou 

prevádzkových pracovných postupov a vykonávajú ich zamestnanci a organizačné útvary, 

ktoré sa jednotlivých pracovných postupov zúčastňujú. Vedúci zamestnanci týchto organizačných 

útvarov alebo nimi poverené osoby sú zodpovedné za kontrolné procesy a ich výsledky.

 Kontrolu nezávislú od prevádzkových pracovných postupov vykonáva nezávislý útvar 

vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktorý kontroluje najmä dodržiavanie zákonov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a postupov vo VOLKSBANK 

Slovensko; skúma a hodnotí najmä funkčnosť a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému, 

systému riadenia rizík a systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a plnenie 

požiadaviek na vlastné zdroje, likviditu a dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti.

 Systém riadenia rizík vo VOLKSBANK Slovensko v súlade so zákonom o bankách4  

pozostáva zo špecializovaných pracovísk, procesov a nástrojov na identifikáciu, monitoring 

a riadenie rizík, ktoré pokrývajú trhové, kreditné a operačné riziká. Hlavným cieľom týchto štruktúr 

je najmä identifikácia a hodnotenie jednotlivých druhov rizík. Identifikáciou a ohodnotením 

je možné riziká riadiť, a tým predchádzať stratám a škodám pri činnosti VOLKSBANK Slovensko.
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1 Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2  Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 § 23 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4 § 23 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



 Systémy procesy a nástroje na výkon vnútornej kontroly a riadenie rizík sú obsiahnuté 

v riadiacich aktoch VOLKSBANK Slovensko. Riadiace akty sú pravidelne aktualizované, čím sa 

zabezpečuje implementácia nových nástrojov na výkon vnútornej kontroly a riadenie rizika.

Informácie o zložení a činnosti valného zhromaždenia

 Valné zhromaždenie VOLKSBANK Slovensko je najvyšším orgánom VOLKSBANK 

Slovensko. Právo zúčastňovať sa na jeho zasadnutiach majú všetci akcionári.

Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie každý rok, 

najneskôr do 5 mesiacov po ukončení kalendárneho roka, ak platné právne predpisy 

nestanovujú kratšiu lehotu.

 Valné zhromaždenie VOLKSBANK Slovensko rozhoduje o všetkých záležitostiach 

VOLKSBANK Slovensko, ak stanovy alebo právne normy nevyhradzujú rozhodovacie 

právomoci iným orgánom VOLKSBANK Slovensko.

Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patria nasledovné úlohy:

 a) schvaľovanie a zmeny stanov VOLKSBANK Slovensko,

 b) zvýšenie alebo zníženie základného imania VOLKSBANK Slovensko,

 c) zmena práv spojená s jednotlivými druhmi akcií,

 d) rozhodnutie o zrušení VOLKSBANK Slovensko,

 e)  voľba a odvolávanie stanovami určeného pomeru členov dozornej rady VOLKSBANK 

Slovensko,

 f)  schválenie individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky 

a rozhodnutie o rozdelení zisku (použitie výsledku) alebo úhrade strát, ako aj stanovenie 

výšky tantiém,

 g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,

 h)  rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami VOLKSBANK Slovensko 

na burze a rozhodnutie o tom, že VOLKSBANK Slovensko prestáva byť 

verejnou akciovou spoločnosťou,

 i)  rozhodnutie o poverení predstavenstva VOLKSBANK Slovensko zvýšiť základné imanie 

podľa platných právnych predpisov,

 j)  rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode 

časti podniku.

 Akcionár VOLKSBANK Slovensko má podľa pomeru svojej kapitálovej účasti právo 

zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku (dividende) a na likvidačnom zostatku po jej 
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zrušení s likvidáciou. Akcionári vykonávajú svoje základné práva, ktoré im prislúchajú podľa 

stanov banky a podľa právnych predpisov, na valnom zhromaždení. Akcionár je oprávnený 

zúčastniť sa na valnom zhromaždení, požadovať vysvetlenia, vyjadrovať pripomienky, predkladať 

návrhy a o týchto, ako aj o návrhoch iných akcionárov, hlasovať. Právo hlasovania nie je spojené 

s prioritnými akciami. Každý akcionár môže požadovať výpis zo zápisnice o valnom zhromaždení 

alebo jej kópiu spolu s prílohami zápisnice.

 Akcie VOLKSBANK Slovensko znejú na meno a sú vydané v zaknihovanej podobe ako 

verejne obchodovateľné v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republi-

ky. V zaknihovanej podobe sú registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s.. 

Akcie sú nedeliteľné. Prevod vlastníctva akcií nie je obmedzený.

 Akcie VOLKSBANK Slovensko sa delia na kmeňové akcie a prioritné akcie. S kmeňovými 

akciami sa spájajú práva v súlade so zákonnou úpravou. Prioritné akcie sú spojené s právom 

na prednostné vyplatenie dividendy, avšak nie je s nimi spojené právo hlasovať na valnom 

zhromaždení. V prípade, ak dividenda spojená s prioritnou akciou nie je vyplatená vôbec 

alebo nie je vyplatená včas, nadobúda akcionár právo hlasovať na valnom zhromaždení, 

a to od okamihu rozhodnutia valného zhromaždenia o nevyplatení prioritnej dividendy alebo 

odo dňa omeškania s vyplatením prioritnej dividendy, a to až do vyplatenia dividendy. Vlastníci 

prioritných akcií majú právo na hlasovanie na valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o vyplatení 

prioritnej dividendy.

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva

 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom VOLKSBANK Slovensko, ktorý riadi činnosť 

VOLKSBANK Slovensko. Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko pozostáva z troch členov. 

 Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko volí a odvoláva dozorná rada VOLKSBANK 

Slovensko. Návrh na ich zvolenie alebo odvolanie môže predložiť akcionár spoločnosti alebo člen 

dozornej rady predsedovi dozornej rady. Opätovná voľba je prípustná. Počas volebného obdobia 

môže dozorná rada jednotlivých členov odvolať. Pri predčasnom ukončení funkčného obdobia 

je nutné vykonať náhradnú voľbu neodkladne len vtedy, ak sa nedosiahne minimálny počet, 

ktorý stanovujú stanovy VOLKSBANK Slovensko, a.s. Dozorná rada určuje, ktorý z členov 

predstavenstva je predsedom predstavenstva VOLKSBANK Slovensko.
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 Predstavenstvo koná v mene VOLKSBANK Slovensko. Je zodpovedné za tvorbu, 

uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov VOLKSBANK Slovensko a organi-

zovanie činnosti VOLKSBANK Slovensko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

ako aj osobitnými predpismi a vykonáva práva zamestnávateľa.

Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko zodpovedá za:

 a)  systém riadenia spoločnosti pri dodržaní pravidiel podľa platných právnych predpisov, 

zriadenie a funkčnosť samostatného a nezávislého  útvaru vnútornej kontroly 

a vnútorného auditu, zodpovedajúceho zložitosti a rizikám bankových činností,

 b)  systém oddeleného riadenia rizík od bankových činností vrátane systému identifikácie, 

sledovania, merania a riadenia významných rizík vrátane rizík pri obchodoch s osobami 

s osobitným vzťahom k spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a jeho 

premietnutie v organizačnom poriadku a ďalších vnútorných predpisoch spoločnosti,

 c) oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov,

 d)  systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním 

terorizmu,

 e) informačný systém.

Do kompetencie predstavenstva VOLKSBANK Slovensko spadajú nasledovné úlohy:

 a) zvolávanie valného zhromaždenia a realizácia jeho rozhodnutí,

 b)  spracovanie predlôh, návrhov a námetov pre zasadanie valného zhromaždenia 

v nasledovných záležitostiach:

  ba)  zmena výšky základného imania, stanov a predmetu podnikania VOLKSBANK 

Slovensko,

  bb) zásadné záležitosti financovania VOLKSBANK Slovensko,

  bc)  riadna individuálna účtovná závierka a  mimoriadna individuálna účtovná závierka 

a návrh na rozdelenie ročného zisku alebo úhradu strát,

 c)  zabezpečenie prostriedkov, ktoré sú potrebné na rozvoj a rentabilitu VOLKSBANK 

Slovensko,

 d)  rozhodovanie o vstupovaní, zmenách a zrieknutí sa účasti na iných podnikoch vrátane 

účasti na zahraničných podnikoch,

 e) vypracovanie:

  ea)  výročnej správy pre zasadnutie valného zhromaždenia, ktorej súčasťou je správa 

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku,

  eb) organizačných predpisov,

  ec)  informácie o zásadných zámeroch predstavenstva na budúce obdobie, ako aj o pred-

pokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov pre zasadnutie dozornej rady.

124



 f) udelenie prokúry a iných trvalých písomných splnomocnení ako aj ich zrušenie,

 g) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva VOLKSBANK Slovensko.

Výbory predstavenstva

 Výkonný výbor (Executive Committee) vykonáva činnosti a rieši otázky spojené 

so strategickým riadením VOLKSBANK Slovensko. Účastníkmi zasadaní výboru sú členovia 

predstavenstva a kľúčoví členovia vyššieho manažmentu VOLKSBANK Slovensko.

 Výbor na riadenie aktív a pasív VOLKSBANK Slovensko (Asset and Liabilities Committee - 

ALCO) slúži na zabezpečenie efektívneho schvaľovania a optimálneho rozhodovania v procesoch, 

súvisiacich s riadením aktív a pasív VOLKSBANK Slovensko. Účastníkmi zasadaní výboru sú 

členovia predstavenstva a vybraní členovia vyššieho manažmentu VOLKSBANK Slovensko.

 Úverový výbor (Credit Committee) sa zaoberá posudzovaním a schvaľovaním úverov 

poskytovaných VOLKSBANK Slovensko. Účastníkmi zasadaní výboru sú členovia predstavenstva 

a poverení členovia vyššieho manažmentu VOLKSBANK Slovensko.
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY
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SERVIS

 Rakúsko  

 Bosna a Hercegovina  

 Chorvátsko  

 Česká republika 

 Maďarsko

 Rumunsko

  SLOVENSKO    

 Slovinsko

 Srbsko

 Ukrajina

DÔVERA ZBL IŽUJE.



BANSKÁ BYSTRICA

Dolná 27, P.O.BOX 239

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421/48/4712 111

Fax: +421/48/4712 130

ČADCA

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

KOŠICE

Mlynská 29, P.O.BOX G-43

043 73 Košice

Tel.: +421/55/7204 211

Fax: +421/55/7204 240

KOŠICE

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

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Nám. osloboditeľov 75

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421/44/5474 952

Fax: +421/44/5474 955

LUČENEC

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

PIEŠŤANY

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

PREŠOV

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

RUŽOMBEROK

Mostová 16, P.O.BOX 96

034 01 Ružomberok

Tel.: +421/44/4314 111

Fax: +421/44/4314 130

SIEŤ PRACOVÍSK
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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

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

AUPARK
Einsteinova 18 
P. O. BOX 81 
810 00 Bratislava
Tel.: 02/6720 2071
Fax.: 02/6720 2075

SENICA

Nám. oslobodenia 2560/ 18A

905 01 Senica

Tel.: +421/34/6946 021

Fax: +421/34/6946 025

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Letná 51

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421/53/4182 081

Fax: +421/53/4182 085

ŠAĽA

Hlavná 6/53, P.O.BOX 64

927 00 Šaľa

Tel.: +421/31/7707 181

Fax: +421/31/7707 180

TRENČÍN

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

ŽILINA

Národná 28, P.O.BOX B-165

010 01 Žilina

Tel.: +421/41/5626 293

Fax: +421/41/5626 319
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VOLKSBANK INTERNATIONAL AG 
V  STREDNEJ A  VÝCHODNEJ EURÓPE
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RAKÚSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

MAĎARSKO

RUMUNSKO

UKRAJINA

CHORVÁTSKO

BOSNA 
A HERCEGOVINA

SRBSKO

SLOVINSKO

Rakúsko

Volksbank

International AG

Leonard-Bernstein-Strasse 10

Saturn Tower

A-1220 Vienna

Tel.: 00431/313 40-3182

Fax: 00431/313 40-3905

www.vbi.at 
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Bosna a 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

Česká republika

Volksbank CZ, a.s.

Lazarská 8/13

CZ-12000 Praha

Tel.: 00420/221 96 99 11

Fax: 00420/221 96 99 51

www.volksbank.cz

Maďarsko 

Magyarországi

Volksbank Zrt.

Rákóczi út 7

H-1088 Budapest

Tel.: 00361/328 6666

Fax: 00361/328 6604

www.volksbank.hu

Srbsko

Volksbank a.d.,

Bulevar Mihaila Pupina 165g

SCG-11070 Belgrade

Tel.: 00381/11/201 3259

Fax: 00381/11/201 3270

www.volksbank.co.yu

Chorvátsko

Volksbank d.d.

Varsavska 9

HR-10000 Zagreb

Tel.: 00385/1/4801 300

Fax: 00385/1/4801 365

www.volksbank.hr

Volksbank a.d. Banja Luka

Jevrejska ulica,

Poslovni centar

BH-78000 Banja Luka

Tel.: 00387/51 241 100

Fax: 00387/51 213 391

www.volksbank-bl.ba

Rumunsko

Volksbank Romania S.A. 

Mihai Bravu 171

RO-030244 Bucharest

Tel.: 00402/1209 4400 

Fax: 00402/1209 4490

www.vbr.ro

Slovensko

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Vysoká 9 

SK-810 00 Bratislava

Tel.: 00421/2/5965 1111

Fax: 00421/2/5441 2453

www.volksbank.sk

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 
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