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P R Í H O V O R  P R E D S TAV E N S T VA

 Dr. Martin Florián
 Dipl.-Kfm. Manfred Gram
 Dr.jur. Barbara Neiger, MBA
 Ing. Richard Szabó, MBA, PhD (od 1. novembra 2009)

 (zľava doprava)

 Vážení klienti, vážení akcionári, milí priatelia,

 Vstupom do menovej únie a prijatím eura za oficiálnu menu Slovenská republika 1. januára 2009 otvorila novú časť histórie. 
Táto skutočnosť sa ukázala ako mimoriadne dôležitá vzhľadom na turbulentný vývoj svetového hospodárstva, ktorý sa nevyhol 
ani Slovensku. 

Pokles hospodárskeho rastu, priemyselnej výroby, exportu a s tým spojený rast nezamestnanosti i zhoršenie sociálnej situácie 
sa podpísali pod zmenené podmienky v oblasti bankovníctva a ďalších finančných služieb. Avšak v nepriaznivej situácii slovenský 
bankový sektor ukázal vysokú mieru stability a správnosť zacielenia podnikania hlavne na domáci trh. 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa VOLKSBANK Slovensko, a.s., v roku 2009 sústredila na poskytovanie služieb vo svojich 
primárnych cieľových klientskych segmentoch: malí a strední podnikatelia, živnostníci a retailoví klienti. 
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P R Í H O V O R  P R E D S TAV E N S T VA  ( P O K R AČO VA N I E )

 Objem úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov medziročne stúpol o viac ako 23 % a rovnaký nárast – teda 23 % 
- banka zaznamenala aj v prevádzkovom financovaní malých a stredných podnikov, a to aj napriek sťaženej hospodárskej 
a sociálnej situácii v krajine. Je to jasný dôkaz, že banka ani v ťažkých časoch nezabúda na podporu týchto sektorov, ktoré 
zohrávajú v slovenskej ekonomike dôležitú úlohu a pre ktoré je VOLKSBANK Slovensko tradičným spoľahlivým partnerom. 
Aj preto banka ako jedna z prvých na Slovensku od  mája 2009 poskytuje podnikateľom úver na podporu podnikania s rýchlou 
zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a v decembri 2009 podpísala zmluvu s Európskou investičnou bankou (EIB) 
na čerpanie prostriedkov na refinancovanie  v objeme 50 mil. EUR. Tieto zdroje použije vo forme úverov na financovanie malých 
a stredných podnikateľov na Slovensku v priebehu rokov 2010 – 2011, a významne tak zlepší prístup malých a stredných 
podnikateľov k úverovým financiám.

 V oblasti projektového financovania banka so svojím dobre štruktúrovaným portfóliom potvrdila pozíciu stabilného partnera 
vo všetkých dôležitých segmentoch, a to hlavne v oblasti výstavby rezidenčných nehnuteľností. V úzkej spolupráci s developermi 
banka pokračovala v realizovaní projektov nielen v Bratislave, ale aj v regionálnych centrách.. 

 Okrem kľúčových klientskych segmentov si banka úspešne počínala aj pri financovaní veľkých firemných klientov, kde sme 
zaznamenali nárast  až o 36,6 %.

 Od začiatku pôsobenia našej banky kladieme dôraz na poskytovanie služieb medzinárodným klientom, ktorí prichádzajú 
podnikať na Slovensko, a to hlavne z krajín našich akcionárov – z Rakúska, Francúzska, Nemecka či Talianska. Skúsení pracovníci 
im poskytujú služby a i profesionálne poradenstvo v ich materskom jazyku, takže títo klienti pri svojich podnikateľských aktivitách 
môžu využívať plnú podporu našej finančnej inštitúcie.

 Pri úveroch na bývanie trhový podiel  VOLKSBANK Slovensko prekročil 4,15 %, keď banka zaznamenala medziročný rast 
úverov na bývanie o viac ako 16 %. Od začiatku poskytovania tohto typu úverov (od roku 2003) celkový trhový podiel VOLKSBANK 
Slovensko kontinuálne rastie, a to aj napriek neľahkému trhovému prostrediu s klesajúcim záujmom o kúpu nehnuteľností v roku 
2009. Banka vychádza klientom v ústrety nielen ponukou veľmi výhodného úročenia a ďalších benefitov, ale aj zapojením sa do 
Programu pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

 V oblasti klientskych vkladov banka očakávala jednorazový tzv. euroefekt. Po prudkom raste vkladov ku koncu roku 2008, 
spôsobenom úsilím klientov aj bánk o čo najjednoduchší prechod na novú menu, počas nasledujúceho obdobia nastala 
postupná relokácia akumulovaných finančných prostriedkov klientov, čo sa prejavilo v medziročnom poklese vkladov o 15 % 
a v konečnom dôsledku aj v poklese celkových aktív banky o 7,72 %.

 VOLKSBANK Slovensko stabilne sleduje konzervatívnu stratégiu v oblasti riadenia rizík, pričom má banka vytvorené rezervy 
na úrovni zodpovedajúcej očakávanému trendu vývoja ekonomiky. V oblasti úverového rizika banka realizuje remodelovanie 
ratingových a scoringových nástrojov na základe výsledkov ich spätného testovania za účelom optimalizácie vyhodnocovania 
úverového rizika klientov. Banka naďalej pokračuje v príprave prechodu na IRB prístup v projekte Basel II a zároveň zefektívňuje 
proces ICAAP.
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P R Í H O V O R  P R E D S TAV E N S T VA  ( P O K R AČO VA N I E )

 V oblasti rizika likvidity a úrokového rizika bankovej knihy banka implementovala modely pre ich stresové testovanie. 
VOLKSBANK Slovensko v roku 2009 zaviedla nielen nové technické nástroje na monitorovanie a aktívne riadenie operačného rizi-
ka, ale aj realizovala testovanie svojich núdzových stratégií  pre zachovanie obchodnej činnosti za účelom aktualizácie a ďalšieho 
zdokonalenia.

 VOLKSBANK Slovensko v uplynulom roku kládla dôraz aj na optimalizáciu prevádzkových nákladov. Ráznym opatrením, ktoré 
prinesie svoje ovocie v roku 2010 a v ďalších rokoch, bolo skončenie prevádzky šiestich dlhodobo nerentabilných pracovísk. Aj 
keď išlo o výrazný jednorazový náklad, banke sa napriek tomu v medziročnom porovnaní podarilo usporiť na prevádzkových 
nákladoch takmer 7 %.

 Napriek pozitívnym obchodným výsledkom banka k 31.decembru 2009 zaznamenala negatívny hospodársky výsledok vo 
výške 8,1 mil EUR. Ovplyvnilo ho niekoľko výrazných faktorov, takže sme tento výsledok očakávali: významný pokles úrokových 
výnosov ako dôsledok rapídneho poklesu úrovní úrokových sadzieb, výpadok výnosov z konverzných operácií po vstupe do 
menovej únie, nárast - aj keď miernejší, ako sa predpovedalo - objemu nesplácaných úverov z dôvodu poklesu hospodárskeho 
rastu a zhoršenej sociálnej situácie a aj jednorazový náklad na ukončenie pôsobenia šiestich pracovísk.

 Vážení akcionári, vážení klienti, milí priatelia,

 počas celého roka 2009 VOLKSBANK Slovensko implementovala významné opatrenia na úsporu nákladov a elimináciu 
stratových obchodných miest. Zaviedli sme nový spôsob starostlivosti o retailových klientov a prehodnotili sme postupy 
pri schvaľovacích procesoch s cieľom ich zjednodušenia a urýchlenia. Získali sme tak dobré základy pre rok 2010, ktorý 
sa bude jednoznačne niesť v znamení výrazného skvalitnenia služieb pre všetky segmenty klientov a zavádzania nových 
produktov so zjednodušenými internými schvaľovacími procesmi. Naším cieľom je maximálna efektivita všetkých činností 
v banke, čo určite pozitívne pocítia existujúci aj budúci klienti. Sme hlboko presvedčení, že všetky tieto opatrenia povedú 
k ďalšiemu rastu banky a aj k pozitívnemu hospodárskemu výsledku v roku 2010.

 Dovoľte nám poďakovať sa akcionárom našej spoločnosti za ich dôveru a podporu. A hlavne, dovoľte poďakovať 
sa všetkým pracovníkom banky za ich pracovné úsilie a individuálne odhodlanie každý deň prispievať k rozvoju banky 
a vytvárať nové hodnoty pre klientov i našich akcionárov. Veľmi si vážime ich zodpovedný prístup k práci a ich chuť učiť sa 
a hľadať i nachádzať nové, kreatívne riešenia v duchu motta našej banky „Dôvera zbližuje“.

Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko, a.s.
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UK AZOVATEĽOV 2005–2009

P O H Ľ A D ÁV K Y  V O Č I  K L I E N TO M
V mil. EUR

616

2005

714

2006

873

2007

978

2008

993

2009

P R E VÁ D Z KO V É  N Á K L A DY
V mil. EUR

36

2005

36

2006

41

2007

41

2008

39

2009

Z ÁVÄ Z K Y  V O Č I  K L I E N TO M
V mil. EUR

795

2005

898

2006

982

2007

1 184

2008

1 001

2009

P R E VÁ D Z KO V É  V Ý N O S Y
V mil. EUR

45

2005

45

2006

53

2007

57

2008

31

2009

ZISK/(STR ATA) PRED ZDANENÍM
V mil. EUR

9

2005

9

2006

12

2007

16

2008

(7)

2009

1 062

2005

1 198

2006

1 280

2007

1 530

2008

1 412

2009

B I L A N Č N Á  S U M A
V mil. EUR

Uvedené údaje vychádzajú zo separátnych účtovných závierok a údaje za rok 2005 až 2008 boli prepočítané na menu euro konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.



PREHĽAD ZÁKLADNÝCH 
UK AZOVATEĽOV 2005–2009 
( P O K R AČO VA N I E )

Š T R U K T Ú R A  A KC I O N Á R O V

P O Č E T  P R ACO V Í S K

46

2005

48

2006

48

2007

47

2008

41

2009

678

2005

654

2006

648

2007

646

2008

590

2009

P O Č E T  Z A M E S T N A N CO V

8

 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 VINCENTINA 2,3

 Drobní akcionári 1,4

 Celkom 100,0

stav k 31. 12. 2009

91%

9%
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MEDZINÁRODNÁ SIE Ť

R AKÚSKO

ČESK Á REPUBLIK A

SLOVENSKO

U K R A J I N A

MAĎARSKO

RUMUNSKO

CHORVÁTSKO

BOSNA
A HERCEGOVINA

SRBSKO

SLOVINSKO

www.vbi.at

 VOLKSBANK Slovensko, a.s., úspešne pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Jej hlavným akcionárom je Volksbank 
International AG. 
 
 Spoločnosť Volksbank International AG (VBI) sídli vo Viedni (Rakúsko) a jej majoritným akcionárom je VB AG (51 %).  
Menšinovými akcionármi sú nemecké DZ BANK / WGZ- Bank, ktoré spolu vlastnia 24,5 %, a francúzska banka Banque Populaire 
Caisse d‘Epargne s rovnakým podielom vo výške 24,5 %.

 VBI stojí v čele úspešnej, kontinuálne rastúcej siete 600 obchodných miest v deviatich krajinách strednej a východnej Európy: 
na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku, v Bosne a Hercegovine, v Srbsku a na Ukrajine. 

 V roku 2009 skupina bánk VBI vytvorila celkové aktíva v hodnote 13,9 mld. eur. 5 500 zamestnancov ponúka privátnym 
aj korporátnym klientom celé portfólio moderných bankových produktov a služieb.
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V E D E N I E  S P O LO Č N O S T I

Predstavenstvo

Predseda:
 Dr.iur. Barbara Neiger, MBA 
 Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller (do 30. septembra 2009)

Členovia:
 Dipl.-Kfm. Manfred Gram
 Dr. Martin Florián
 Ing. Richard Szabó, MBA, PhD (od 1. novembra 2009)

Dozorná rada

Predseda: 
 Dr. Udo Szekulics

Členovia:
 Dr. Wolfgang Hofstetter
 Mag. Peter Szenkurök (od 29. apríla 2009)

 Mag. Gerhard Wöber (do 29. apríla 2009)

 Prof. Milan Buček
 Dr. Fausto Maritan
 Mag. Harald Beyer
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S LO V E N S K É  H O S P O D Á R S T V O  V  R O K U  2009

 Vážení akcionári, vážení klienti, milí priatelia,

 Rok 2009 bol pre slovenské hospodárstvo aj bankový sektor mimoriadnym míľnikom hneď z dvoch príčin, ktoré sa navzájom 
ovplyvnili viac, než by sa predvlani zdalo. Úspešné zavedenie eura v januári 2009 pomohlo Slovensku vyhnúť sa mimoriadnym 
kurzovým turbulenciám, ktoré zažili susedné ekonomiky. Kurzová stabilita a zlacnenie transakčných nákladov v medzinárodnom 
obchode neboli jedinými príspevkami, ktoré slovenskému hospodárstvu vlani prospeli. Vďaka mimoriadne stimulačnému 
nastaveniu menovej politiky našej Európskej centrálnej banky sa slovenskí podnikatelia v roku recesie tešili priaznivejšiemu 
úročeniu úverov než ich konkurenti v susedných krajinách regiónu. 

 Prudké oslabenie globálneho hospodárstva v roku 2009 pocítilo aj otvorené hospodárstvo Slovenska. Reálny hrubý domáci 
produkt sa medziročne oslabil o 4,7 %, hoci tempo medziročného prepadu sa postupne zmierňovalo z -5,7 % v prvom štvrťroku 
na -2,6 % v poslednom štvrťroku. Po novoročnom šoku, ku ktorému prispeli aj nútené odstávky výroby počas prerušenia dodávok 
plynu z Ruska, sa už od druhého štvrťroka slovenská ekonomika tešila jednému z najsilnejších štvrťročných rastov HDP. Podobný 
trend postupného zmiernenia medziročného prepadu bol badateľný aj vo vývoze a s ním spojenej priemyselnej produkcii. 

 Hoci za celý rok 2009 dosiahol medziročný pokles priemyselnej produkcie 14,5 %, už v novembri sa vrátil slovenský priemysel 
späť do medziročne kladných čísel, v decembri dokonca rástol medziročne o 12 %. Podobný trend mal vývoj slovenského vývozu, 
ktorý za celý rok medziročne klesol o 19,8 %, no prvú medziročnú stagnáciu zaznamenal už v novembri a v decembri medziročne 
rástol o 11,3 %. Keďže oslabenie hospodárskej aktivity sprevádzalo aj prehodnotenie investičných plánov firiem, nižšie investičné 
dovozy, ale aj oslabenie importov priemyselných vstupov aj spotrebiteľských tovarov, viedol ešte výraznejší, až 23,4-percentný 
medziročný pokles slovenského dovozu k dlhoročnému  rekordu v bilancii zahraničného obchodu, ktorý skončil s prebytkom 
1,19 mld. EUR.

 Slovensko sa vlani tešilo rekordne priaznivej inflácii. Tá sa v súlade s oslabením spotrebiteľského dopytu spomalila 
už v septembri na 0,0 % medziročne (podľa indexu cien HICP). V októbri dokonca zaznamenala nepatrný záporný výsledok 
( -0,1 %), priemerná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien klesla pod jednopercentnú úroveň (0,9 %). 
Na rozdiel od viacerých krajín regiónu, ktoré na prelome rokov 2008 a 2009 čelili vážnym turbulenciám svojich domácich mien, 
sa Slovensko teší aj vďaka šťastne načasovanému prijatiu eura neporovnateľnej stabilite cenovej úrovne. Aj po novom roku čelia 
v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku – okrem všetkých ostatných nepríjemných sprievodných javov recesie – navyše aj viac než 
o štyri percentuálne body vyššej inflácii, teda neporovnateľne rýchlejšiemu znehodnocovaniu kúpyschopnosti tamojších miezd 
a úspor. 

 Hoci február 2010 priniesol správu o najvyššej miere registrovanej nezamestnanosti od februára 2005 (12,97 %), výsledok bol 
nepatrne optimistickejší oproti očakávaniam. Po očistení o tradičné sezónne vplyvy zo zimných mesiacov sa v úvode tohto roka 
zdá, akoby sa zatiaľ rast registrovanej miery nezamestnanosti postupne stabilizoval.

 Aj keď sú novoročné výsledky z trhu práce prvými optimistickými lastovičkami, zatiaľ ich neradno preceňovať. Zodpovedajú 
však skorším signálom z priemyslu, ktorý sa vrátil k celkovému medziročnému rastu už vlani v novembri, pričom už počas minu-
lého roka boli zreteľné známky selektívneho oživenia priemyselnej aktivity vo viacerých odvetviach, ktoré dokázali využiť výhody 
spojené s prijatím eura na posilnenie svojej konkurenčnej pozície. Pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest, najdôležitejšiu 
úlohu však bude hrať ďalší prílev priamych zahraničných investície a s ním spojené budovanie nových kapacít.
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S LO V E N S K É  H O S P O D Á R S T V O  V  R O K U  2009 ( P O K R AČO VA N I E )

 To, že slovenský priemysel citeľne ťaží z výhod šťastného zavedenia eura (kurzová stabilita, nižšie transakčné náklady 
v medzinárodnom obchode, priaznivejšie nastavenie menovej politiky ECB) naznačuje aj regionálne porovnanie s tými susednými 
ekonomikami, ktoré sú porovnateľné čo do otvorenosti voči externému dopytu z eurozóny a podobne ako Slovensko zažili 
prudké zhoršenie výkonnosti exportne orientovaného priemyslu práve v poslednom štvrťroku vlaňajšieho roka.

 Vyhliadky na rok 2010 podfarbujú výhody spoločnej meny

 Hoci Slovensko je malou a otvorenou ekonomikou závislou od externého dopytu, nádejné vyhliadky na rok 2010 sú 
postavená na troch predpokladoch.

 Očakávania rastu nestoja len na oživení expanzie na našich exportných trhoch a na s tým súvisiacom zvýšení dopytu 
po slovenských vývozoch. Aj výhody spojené s prijatím eura (kurzová stabilita, priaznivejšie úroky, nižšie transakčné náklady 
v medzinárodnom obchode) posilňujú konkurencieschopnosť slovenských firiem, napríklad voči konkurentom v regióne, 
a to najmä tým, ktorí napríklad na domácom trhu čelia okrem vyšším transakčným nákladom aj nepomerne vyšším úrokom 
(napríklad v Maďarsku).

 A najmä, ako sme sa presvedčili už v uplynulom roku, hospodárske oživenie zintenzívnilo tlak na optimalizáciu nákladov 
nadnárodných koncernov aj prostredníctvom geografickej redistribúcie výrobných kapacít. Slovensko v tomto smere 
ponúka unikátnu kombináciu vlastností rozvíjajúceho sa trhu (vrátane zaujímavého pomeru kvalifikácie a ceny pracovnej 
sily), no zároveň ponúka všetky výhody a stabilitu plnoprávneho člena eurozóny. Viacero slovenských odvetví tieto výhody 
v rámci presunu výrobných kapacít pocítilo už vlani. Pokračovanie neistého a hrboľatého oživenia pritom znamená, že vlaňajší 
tlak na geografickú optimalizáciu výrobných kapacít neustane, skôr naopak.

 Slovensko je preto v relatívne dobrej štartovacej pozícii, ktorá v roku 2010 dáva nádej na lepšiu hospodársku výkonnosť, 
aj to však len za predpokladu, že sa podarí vyhnúť krokom, ktoré by zhoršili podnikateľské a investorské prostredie.



O B C H O D N Á  Č I N N O S Ť

 Retailové bankovníctvo, Alternatívne predajné kanále

 V roku 2009 sa VOLKSBANK Slovensko v oblasti retailového bankovníctva sústredila na ponuku produktov, ktoré v plnej 
miere zodpovedali zmeneným podmienkam na trhu spôsobených zhoršením hospodárskej a sociálnej situácie v spoločnosti.

 Odpoveďou na záujem klientov o výhodné zúročenie finančných prostriedkov bolo obohatenie portfólia vkladových 
produktov o štruktúrované produkty Garant s garantovaným úrokom a možnosťou ďalšieho zaujímavého bonusového výnosu, 
ktoré sme na trh priniesli v dvoch emisiách v celkovej hodnote 7,8 mil. EUR. Medzi novinky v oblasti vkladových produktov 
sa zaradil aj žiadaný termínovaný vklad s dobou viazanosti 3 roky.

 V oblasti úverov sme sa zamerali na  poskytovanie úverov zabezpečených nehnuteľnosťou s dôrazom na hypotekárne úvery. 
Aj napriek tomu, že po rokoch extrémne dynamického vývoja záujmu o kúpu nehnuteľností v roku 2009 tento trend citeľne 
ochladol, zaznamenali sme medziročné zvýšenie objemu tohto typu úverov o 16 % a ďalší rast trhového podielu, ktorý prekročil 
4,15 %. 

 Aj keď úverové zaťaženie slovenského obyvateľstva patrí medzi tie nižšie v Európskej únii, zmenené sociálne podmienky 
si vyžiadali vznik úverového produktu HypoVariant, ktorý umožňuje konsolidáciu splátok viacerých úverov do jednej a aj 
prefinancovanie úverov poskytnutých inými bankami.

 VOLKSBANK Slovensko sa počas svojho osemnásťročného pôsobenia na slovenskom trhu vyprofilovala na tradične 
spoľahlivého a silného finančného partnera živnostníkov a malých podnikateľov. Táto skutočnosť sa potvrdila aj v neľahkom 
roku 2009, keď nárast objemu úverov pre tento segment klientov dosiahol viac ako 23 %, a to aj vďaka žiadaným úverom 
na zatepľovanie a rekonštrukciu bytových domov.

 Naša banka je už niekoľko rokov priekopníkom v oblasti kartového biznisu. Po tom, ako sme na trh ako prvý na Slovensku 
v roku 2008 v kooperácii so spol. MasterCard Europe uviedli bezkontaktnú platobnú technológiu MasterCard® PayPassTM a platobnú 
kartu pre mladých ľudí, v roku 2009 sme rozšírili ponuku kariet s touto platobnou aplikáciou pre všetky segmenty klientov. 
Na konci roku počet vydaných kariet s bezkontaktnou technológiou prekročil 21 000. 

 Absolútnou novinkou, ktorá vyvolala v širokej verejnosti veľký ohlas, bolo uvedenie nového platobného prostriedku Birdie 
Watch. Ide o náramkové hodinky, ktoré okrem merania času fungujú ako debetná platobná karta a umožňujú bezkontaktné 
platby malých čiastok do 20 EUR. Pri príprave tohto príťažlivého a netradičného nosiča platobnej technológie s originálnym 
dizajnom banka spolupracovala so spoločnosťou MasterCard Europe, ktorá nám udelila ocenenie Card Innovator 2009. 
Ďalší spolupracujúci subjekt - spol. Austriacard – ocenil realizáciu tohto odvážneho projektu cenou „Read the Future“. 

 V druhej polovici roka banka intenzívne pracovala na uvedení ďalšieho jedinečného kartového produktu na slovenskom  
trhu – Gastro Pass Card, a to v spolupráci so spoločnosťou Sodexo Pass SR. Táto elektronický stravovacia karta, ktorú bude možno 
využívať od januára roku 2010, plne nahradí papierové stravné lístky a prinesie menej administrácie zamestnávateľom a väčšie 
pohodlie a bezpečnosť pre zamestnancov, ktorí budú kartu využívať na zakúpenie stravy. 
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O B C H O D N Á  Č I N N O S Ť  ( P O K R AČO VA N I E )

 Retailové bankovníctvo, Alternatívne predajné kanále (pokračovanie)

 Po vstupe do menovej únie sa postupne začal meniť spôsob využívania platobných kariet. Kým v predchádzajúcich rokoch 
klienti využívali platobné karty hlavne na výber hotovosti z bankomatu a menej na bezhotovostné platby u obchodníkov, 
po prijatí eura sa tento trend začal postupne otáčať a v roku 2009 počet i objem bezhotovostných transakcií na POS termináloch 
prevýšil počet aj objem transakcií uskutočnených prostredníctvom bankomatu. Preto VOLKSBANK Slovensko zintenzívnila úsilie 
v oblasti inštalácie POS terminálov. Ich medziročný nárast dosiahol 46 % a medziročný nárast terminálov pre bezkontaktné 
platby predstavoval až 93 %.

 Rok 2009 sa vo VOLKSBANK Slovensko stal prelomovým aj v oblasti starostlivosti o klientov. Nový koncept, ktorý bol 
implementovaný v prvej polovici roku 2009, je zameraný na skvalitnenie poradenstva a zvýšenie cross-sellingu 
prostredníctvom osobnej starostlivosti konkrétnych poradcov klienta. V duchu hesla „Poznaj svojho klienta“ bude zákazníkom 
poskytovaný typ starostlivosti, ktorý si ich užívateľské správanie a náročnosť potrieb v oblasti bankových služieb vyžaduje. 
Sme presvedčení, že tento spôsob komunikácie prispeje k ešte vyššej spokojnosti a lojalite existujúcich aj nových klientov. 

 Jedným z predpokladov úspešného uplatňovania nového konceptu starostlivosti v praxi je nielen dôkladná odborná 
príprava všetkých poradcov, ale aj zlepšovanie predajných a komunikačných zručností. Preto bol vytvorený systematický 
plán interných školení a praktických tréningov, ktorý zabezpečí kontinuálny profesijný rast všetkých poradcov klientov 
v pobočkách banky. Okrem toho boli počas celého roka v rámci úpravy procesov prijímané také opatrenia, aby sa odbúralo 
čo najviac administratívnych činností v pobočkách a aby sa pracovníci mohli zodpovedne a premyslene venovať starostlivosti 
o klientov. Medzi takéto patrí napr. zmena systému manažmentu pohľadávok, zmeny v spracovaní žiadostí o hypotekárne 
úvery alebo pripravovaná ďalšia etapa vývoja front end systému a jeho rozšírenie o úverový modul.

 Všetky opatrenia, ktoré boli počas roku 2009 prijaté a implementované, smerujú k vyššej efektivite práce pobočkovej 
siete a ku skvalitneniu poskytovaných služieb. S týmto cieľom bola vykonaná dôkladná analýza výsledkov a perspektív 
jednotlivých obchodných miest, ktorá priniesla záver, že pre ďalší pozitívny rozvoj nie je efektívne prevádzkovať obchodné 
miesta, čo už dlhý čas vykazujú stratovosť. To banke ani pri najlepšej vôli neumožňuje poskytovať klientom také služby, aké 
by sme si my, no hlavne naši klienti oprávnene predstavovali. Preto  sme ku koncu roka pristúpili k redukcii obchodnej 
siete a ukončili činnosť šiestich obchodných miest. V nasledujúcich rokoch  sa sústredíme na tie pobočky a lokality, kde banka 
vidí potenciál ďalšieho rastu a rozširovania portfólia služieb klientom prostredníctvom skúsených, erudovaných poradcov.

 Ďalši možnosti rozširovania služieb spočívajú v intenzívnej spolupráci s obchodnými partnermi, o čom sme sa presvedčili 
aj roku 2009. Zlepšenie kooperácie so sesterskou VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňou a spol. Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
prinieslo vynikajúce výsledky nielen všetkým spolupracujúcim subjektom, ale aj našim klientom v podobe výhodných finančných 
produktov a služieb.
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O B C H O D N Á  Č I N N O S Ť  ( P O K R AČO VA N I E )

 Korporátne bankovníctvo, Treasury, Projektové financovanie

 Pokles rastu slovenského hospodárstva ako aj turbulencie na európskych a svetových trhoch boli v oblasti korporátneho 
bankovníctva impulzom pre zintenzívnenie individuálnej starostlivosti o klientske portfólio tak, aby sme aj v ťažších časoch 
dokázali byť tradičnou oporou našich zákazníkov. Skúsení pracovníci s bohatými a kvalitnými vedomosťami boli profesionálnymi 
partnermi klientov pri preklenovaní času hospodárskeho poklesu. 

 V úsilí zvýšiť úverové príležitosti pre klientov VOLKSBANK Slovensko ako jedna z prvých bánk na Slovensku nadviazala 
spoluprácu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a od  mája 2009 sme začali podnikateľom poskytovať úver na pod-
poru podnikania s rýchlou zárukou od tejto banky. Na konci roka bola podpísaná zmluva s Európskou investičnou bankou (EIB) 
na čerpanie prostriedkov na refinancovanie  v objeme 50 mil. EUR.  V roku 2010 a 2011 banka tieto zdroje použije vo forme 
úverov na financovanie malých a stredných podnikateľov na Slovensku, čím im otvorí ďalšie úverové možnosti.

 Vďaka všetkým týmto aktivitám banka zaznamenala medziročný 23 % nárast prevádzkového financovania malých 
a stredných podnikov a až takmer 37 % zvýšenie pri financovaní veľkých  firemných klientov, čo v čase zhoršenej hospodárskej 
situácie považujeme za dôkaz správneho prístupu ku klientom a ich potrebám.

 V oblasti aktivít Treasury sa VOLKSBANK Slovensko sústredila na celú škálu produktov, zameraných na zvýšenie výnosnosti 
manažmentu likvidity u klientov. Hlavne korporátnym klientom sme ponúkli investičné alternatívy pri krátkodobých prebytkoch 
likvidity.  Rovnaký segment klientov využíval naše služby v oblasti hedgingu devízových rizík, úrokového hedgingu či pri nákupe 
a predaji cenných papierov. Pre retailových klientov sme pripravili niekoľko emisií štruktúrovaných depozít. 

 V roku 2009 VOLKSBANK Slovensko emitovala hypotekárne záložné listy v hodnote takmer 25 mil. EUR. 

 V oblasti projektového financovania banka dlhodobo buduje strategicky dobre štruktúrované portfólio klientov, 
čo potvrdil aj rok 2009. V čase poklesu aktivít pri výstavbe všetkých typov nehnuteľností a na slovenskom realitnom trhu 
VOLKSBANK Slovensko potvrdila svoju pozíciu profesionálneho a spoľahlivého partnera a poradcu, keď v efektívnej kooperácii 
s developerskými partnermi realizovala viacero projektov hlavne rezidenčného typu v hlavnom meste i v ďalších regiónoch.
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Účtovná 
závierka

VOLKSBANK 
Slovensko a. s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov
 fi nančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2009
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SÚVAHA K 31.  DECEMBRU 2009

Majetok    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 7 182 313 269 083
Finančný majetok na obchodovanie 9 1 473 851
Pohľadávky z finančných derivátov  10 1 802 19 567
Pohľadávky voči bankám 11 7 827 88 857
Pohľadávky voči klientom 12 993 006 977 702
Investičné cenné papiere 13 187 270 136 295
Investície do pridružených spoločností a dcérskej spoločnosti 14 - 1 116
Investície v nehnuteľnostiach 15 784 961
Budovy, vybavenie a zariadenie 16 26 386 31 649
Daňová pohľadávka 17,23 7 457 1 308
Ostatný majetok  3 648 2 622
   1 411 966 1 530 011 

Záväzky   
Záväzky z finančných derivátov  10 4 194 22 229  
Záväzky voči bankám 18 117 735 55 211
Prijaté úvery 19 33 167 1 332
Záväzky voči klientom 20 1 001 158 1 183 851
Emitované dlhové cenné papiere 21 122 771 122 937
Rezervy 22 1 294 1 352
Daň z príjmov právnických osôb  17 - 3 611
Ostatné záväzky 24 4 525 5 310
   1 284 844 1 395 833

Vlastné imanie   
Základné imanie 25 33 207 33 194
Emisné ážio  38 847 38 847
Rezervné fondy, fondy zo zisku a výsledok hospodárenia 26 55 068 62 137
   127 122 134 178
   1 411 966 1 530 011

v tis. EUR Poznámka 2009 2008

Účtovná závierka, ktorá obsahuje poznámky na stranách 23 až 81, bola schválená dňa 23. marca 2010 a podpísaná:

 Dipl.-Kfm. Manfred Gram Ing. Norbert Strieženec
 Člen predstavenstva Riaditeľ ekonomického odboru

 Ing. Lenka Mičudová Ing. Marta Ráczová  
 Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky Osoba zodpovedná za účtovníctvo 
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VÝK A Z ZISKOV A STR ÁT 
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

v tis. EUR Poznámka 2009 2008

Poznámky na stranách 23 až 81 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

    
Úrokové výnosy 28 51 540 70 753  
Úrokové náklady 29 (18 307) (27 710) 

Čisté úrokové výnosy  33 233 43 043 

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 30 (10 358) (4 906)  

Čisté úrokové výnosy po znížení hodnoty pohľadávok voči klientom  22 875 38 137

Výnosy z poplatkov a provízií  11 581 19 182
Náklady na poplatky a provízie  (3 527) (3 464)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 31 8 054 15 718

Čistý zisk z obchodovania 32 1 567 3 597
Výnosy z pridružených spoločností  - 258
Ostatné náklady 33 (1 138) (586)

    429 3 269

Prevádzkové výnosy   31 358 57 124

Všeobecné prevádzkové náklady 34 (32 722) (35 054)
Odpisy 16 (5 914) (6 374)

Prevádzkové náklady   (38 636) (41 428)

(Strata)/zisk pred zdanením   (7 278) 15 696

Daň z príjmov 35 (829) (5 173)

(Strata)/zisk za rok   (8 107) 10 523

Ostatné súhrnné zisky/(straty),po zdanení:    

Zisk z precenenia cenných papierov na predaj, očistený o daňový efekt.  1 348 305
(Strata) z precenenia zabezpečovacích derivátov, očistená o daňový efekt.  (297) (1 019)
 
Celková súhrnná (strata)/zisk, po zdanení:   (7 056) 9 809
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VÝK A Z O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

v tis. EUR Základné  Emisné  Nerozdelený Zákonný   Ostatné Oceňovacie Oceňovacie  Spolu
  imanie ážio zisk rezervný rezervy rozdiely rozdiely   
     minulých fond  z precenenia z precenenia 
    období   cenných zabez- 
       papieierov pečovacích 
       na predaj derivátov

Poznámky na stranách 23 až 81 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

K 1. januáru 2008 33 194 38 847 47 980 6 737 1 145 (402) 21 127 522 

Dividendy - - (3 153) - - - - (3 153)
       

Presuny - - - - - - - -
      

Zisk za rok 2008 - - 10 523 - - - - 10 523
      
Ostatné
súhrnné zisky/ - - - - - 305 (1 019) (714)
(straty)      
Celkový
súhrnný výsledok - - 10 523 - - 305 (1 019) 9 809
za rok 2008      

K 31. decembru 2008 33 194 38 847 55 350 6 737 1 145 (97) (998) 134 178 

Dividendy - - - - - - - -
       

Presuny 13 - - (13) - - - -
      

Zisk za rok 2009 - - (8 107) - - - - (8 107)
      
Ostatné
súhrnné zisky/ - - - - - 1 348 (297) 1 051
(straty)      
Celkový
súhrnný výsledok - - (8 107) - - 1 348 (297) (7 056)
za rok 2009      

K 31. decembru 2009 33 207 38 847 47 243 6 724  1 145 1 251 (1 295) 127 122 
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VÝK A Z PEŇAŽNÝCH TOKOV 
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

v tis. EUR Poznámka 2009 2008

Poznámky na stranách 23 až 81 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

    
Peňažné toky z prevádzkových činností     

Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch 36 11 499 27 764  
Zvýšenie stavu finančného majetku na obchodovanie  (622) (75)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok z finančných derivátov  17 765 (14 067)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok voči bankám  81 031 (68 292)
Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom  (26 544) (110 043)
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatného majetku  (1 026) 806
(Zníženie)/zvýšenie stavu záväzkov z finančných derivátov    (18 400) 16 291
Zvýšenie stavu záväzkov voči bankám  62 524 2 964
Zvýšenie/(zníženie) prijatých úverov  31 835 (2 609)
Zvýšenie stavu záväzkov voči klientom  (182 630) 201 586
(Zníženie) stavu ostatných záväzkov  (785) (1 366)
Zaplatená daň z príjmov právnických osôb  (10 836) (4 605)

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností   (36 189)  48 354

Peňažné toky z investičných činností

Nákup investičných cenných papierov  (49 406) (9 233)
Nákup budov, vybavenia a zariadenia  (2 831) (7 628)
Tržby z predaja budov, vybavenia a zariadenia   827 374
Obstaranie dcérskej spoločnosti  - (18)
Predaj/(obstaranie) pridružených spoločností  996 (50)

Čisté peňažné toky z investičných činností   (50 414) (16 555)

Peňažné toky z finančných činností

Vyplatené dividendy  - (3 153)
(Splatenie)/emisia dlhových cenných papierov  (167) 23 332

Čisté peňažné toky z finančných činností   (167) 20 179

Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov    (86 770) 51 978

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka    269 083 217 105

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka  7  182 313 269 083



1)  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 VOLKSBANK Slovensko, a. s. („banka”), bola založená 26. augusta 1991 a do obchodného registra bola zapísaná 30. augusta 
1991. Volksbank International AG, so sídlom Leonard-Bernstein-Straβe 10, A-1220 Vienna, Saturn Tower, Rakúsko, vlastní 91% akcií 
banky a ostatné spoločnosti skupiny Volksbank vlastnia ďalšie 2% akcií. Konečnou materskou spoločnosťou je Österreichische 
Volksbanken-Aktiengesellschaft, so sídlom A-1090, Wien, Kolingasse 19, Rakúsko. 

Hlavnou aktivitou banky je poskytovanie bankových a finančných služieb podnikateľským a súkromným klientom so sídlom 
v Slovenskej republike. 

Banka prevádzkuje 41 pobočiek na Slovensku.

Ďalšie informácie o banke:

 Sídlo: Vysoká 9, 810 00 Bratislava
 IČO: 17 321 123
 DIČ: 2020412460

Pridružené podniky

 Banka v novembri 2009 odpredala 5 %-ný podiel na 
základnom imaní spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r. o., 
registrovanej v Slovenskej republike, ktorá sa zaoberá lízin-
gom zariadení a motorových vozidiel, čím znížila svoj podiel 
na 19 % a prestala spoločnosť vykazovať ako pridruženú.

Predstavenstvo

 Dr.Jur. Barbara Neiger, MBA
 Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller (do 30. septembra 2009)
 Dipl.-Kfm. Manfred Gram
 Dr. Martin Florián
 Ing. Richard Szabó, MBA, PhD (od 1. novembra 2009)

Účtovná závierka za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, bola schválená 29. apríla 2009 valným zhromaždením.

POZNÁMKY K ÚČ TOVNE J ZÁVIERKE
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009
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Dozorná rada

 Dr. Udo Szekulics
 Dr. Wolfgang Hofstetter
 Mag. Peter Szenkurök (od 29. apríla 2009)
 Mag. Gerhard Wöber (do 29. apríla 2009)
 Prof. Milan Buček
 Dr. Fausto Maritan
 Mag. Harald Beyer 

Výbor pre audit

 Mag. Harald Beyer 
 Mag. Gerhard Wöber (do 29. apríla 2009)
 Mag. Peter Szenkurök (od 29. apríla 2009)
 Dr. Wolfgang Hofstetter



POZNÁMKY K ÚČ TOVNE J ZÁVIERKE
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

1)  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (POKR AČOVANIE)
 Účtovná závierka banky je zahrnovaná do konsolidovanej účtovnej závierky Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, 
so sídlom A-1090 Wien, Kolingasse 19. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft 
je prístupná k nahliadnutiu v jej sídle alebo na stránke www.volksbank.com. 

 Účtovná závierka bola zostavená podľa §17 (a) zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 Účtovná závierka je zostavená pre všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť pre žiadne špecifické 
účely alebo posúdenie jednotlivých transakcií. Čitatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú 
závierku ako jediný zdroj informácií.

2)  ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČ TOVE J ZÁVIERKY
(a) Vyhlásenie o súlade

 Účtovná závierka banky („účtovná závierka“) za rok 2009 bola vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) v znení prijatom orgánmi Európskej únie („EÚ“) 
v nariadení komisie (ES) č. 1126/2008 vrátane platných interpretácií Medzinárodného výboru pre interpretáciu finančných 
štandardov („IFRIC“). 

 IFRS prijaté na použitie v rámci EÚ sa neodlišujú od IFRS vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy okrem 
niektorých požiadaviek na účtovanie zabezpečenia portfólií podľa IAS 39, ktorú EÚ neschválila. Prípadné schválenie účtovania 
zabezpečenia portfólií podľa IAS 39 Európskou úniou k dátumu zostavenia účtovnej závierky by podľa banky nemalo mať na 
účtovnú závierku významný dopad.

(b) Prijatie nových a revidovaných štandardov IFRS

 V roku 2009 banka prijala všetky nasledovné nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzi-
národné účtovné štandardy („IASB“) a IFRIC pri IASB v znení prijatom EÚ a ktoré sa vzťahujú na jej prevádzky, s účinnosťou 
v účtovnýchobdobiach začínajúcich sa 1. januára 2009:

° IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky (zrevidovaný v roku 2007)“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 
 2009 alebo neskôr),

° dodatok k IAS 23 „Náklady na prijaté úvery a pôžičky“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 
 alebo neskôr),

° dodatok k IAS 27 „Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka -obstarávacia cena investície v dcérskej spoločnosti, 
 spoločnom podniku a pridruženej spoločnosti“ a IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 
 1. januára 2009 alebo neskôr),

° dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje a IAS 1 “Prezentácia účtovnej závierky“: Prezentácia - Finančné nástroje vypovedateľné 
 zo strany držiteľa a záväzky z likvidácie“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° dodatky k IAS 39 a IFRS 7 „Reklasifikácia finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia“ (účtovná jednotka 
 uplatňuje tieto zmeny a doplnenia k 1. júlu 2008 alebo neskôr),

° dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: Zverejnenia - Dodatky k doplňujúcim zverejneniam reálnej hodnoty a rizika likvidity 
 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov: podmienky prevodu akcií a zrušenie zmlúv o platbách na základe podielov“ 
 (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° IFRS 8 „Prevádzkové segmenty“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),
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(b) Prijatie nových a revidovaných štandardov IFRS (pokračovanie)

° „Zdokonalenia IFRS“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° Dodatky k IFRIC 9 „Prehodnocovanie vložených derivátov“ a IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ – vložené 
 deriváty, prijaté EÚ dňa 30. novembra 2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo 
 neskôr),

° IFRIC 13 „Vernostné programy pre zákazníkov“ (účinný pre účtovné obdobia začínajúce od 1. júla 2008 a neskôr),

° IFRIC 14 „IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne požiadavky na krytie 
 zdrojmi a vzťahy medzi nimi“, interpretácia prijatá EÚ dňa 16. decembra 2008 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
 sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

° IFRIC 15 „Dohody o výstavbe nehnuteľností“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo 
 neskôr),

° IFRIC 16 „Zabezpečenie čistých investícií do zahraničných prevádzok“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa
 1. októbra 2008 alebo neskôr),

 Prijatie nových a revidovaných štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných zásad banky, ktoré by ovplyvnili 
sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie. 

 K dátumu schválenia účtovnej závierky EÚ schválila na vydanie nasledujúce štandardy, revidované verzie a interpretácie, 
ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

° zmenený štandard IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo 
 neskôr),

° zmeny a doplnenia k IAS 27 „Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
 sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

° zmena a doplnenie k IAS 39 (revidovaný v roku 2008) „Finančné nástroje: vykázanie a ocenenie položiek, ktoré je možné určiť 
 na zabezpečenie“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

° IFRS 1 „Prvá aplikácia Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo“ – štandard nahrádza IFRS 1 (vydaný v roku 
 2003 a zmenený a doplnený v máji 2008), (účtovná jednotka uplatní tento štandard, ak jej prvá účtovná závierka podľa IFRS 
 je za obdobie, ktoré sa začína 1. júla 2009 alebo neskôr),

° Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“ – klasifikácia predkupných práv pri emisii, prijaté EÚ dňa 23. decembra 
 2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),

° IFRIC 12 „Koncesionárske zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb“ (účinný v ročnom účtovnom období začínajúce 
 1. januára 2008 alebo neskôr, nemožno ho prijať pred schválením pre zmluvy, na ktoré sa v súčasnosti aplikuje IFRIC 4),

° IFRIC 17 „Distribúcia nepeňažného majetku vlastníkom“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo 
 neskôr),

° IFRIC 18 „Prevody majetku od zákazníkov“ (s účinnosťou pre prevody majetku od zákazníkov prijaté 1. júla 2009 alebo 
 neskôr),

 Banka sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred dátumom ich účinnosti. 
Banka neočakáva, že prijatie týchto štandardov a interpretácií v budúcich účtovných obdobiach bude mať významný vplyv na 
jej účtovnú závierku.
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2)  Z Á K L A D  P R E  ZO S TAV E N I E  Ú Č TO V N E J  Z ÁV I E R K Y  ( P O K R AČO VA N I E )

(b) Prijatie nových a revidovaných štandardov IFRS (pokračovanie)

 K dátumu schválenia účtovnej závierky neboli schválené na používanie v EÚ nasledujúce štandardy, dodatky k existujúcim 
štandardom a interpretáciám, avšak ich schválenie sa očakáva do momentu, kedy štandardy a interpretácie nadobudnú účinnosť, 
okrem IFRS 9, ktorého schválenie je neisté a bolo odložené:

° IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

° Dodatky k rôznym štandardom a interpretáciám vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania kvality IFRS zverejneného dňa 
 16. apríla 2009 (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 16), ktorých cieľom 
 je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie (väčšina dodatkov sa bude uplatňovať v účtovných obdobiach 
 začínajúcich sa 1. januára 2010 alebo neskôr), 

° Revidovaný IAS 24 „Zverejnenie spriaznených osôb“ - zjednodušenie požiadaviek na zverejnenie pre osoby spriaznené 
 s vládou a vysvetlenie definície spriaznenej osoby (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo 
 neskôr),

° Dodatky k IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ - Dodatočné výnimky pre účtovné jednotky uplatňujúce IFRS po prvýkrát (s účinnosťou 
 pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

° Dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov“ - Transakcie skupiny s platbou na základe podielov vysporiadané peňažnými 
 prostriedkami (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

° Dodatky k IFRIC 14 „IAS 19 - Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne požiadavky 
 na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi” – Zálohové platby minimálnych požiadaviek na krytie zdrojmi (s účinnosťou pre 
 účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),

° IFRIC 19 „Výmena finančných záväzkov za kapitálové nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
 2010 alebo neskôr).

 Banka očakáva, že prijatie týchto štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám nebude mať významný 
vplyv na jej účtovnú závierku v období prvého uplatnenia.

 Štandard IFRS 9 by nemal mať významný vplyv na finančné výkazy minulých období, ak dôjde k jeho schváleniu. Banka 
dopad tohto štandardu zatiaľ neposudzovala.

(c) Základ pre oceňovanie

 Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem nasledujúcich prípadov:

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

° finančné nástroje ocenené reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú uvedené v reálnej hodnote,

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

° investície v nehnuteľnostiach sú uvedené v reálnej hodnote.

(d) Funkčná a prezentačná mena

 Táto účtovná závierka bola zostavená v eurách, ktoré sú funkčnou menou banky. Sumy v eurách sú vyjadrené v tisícoch, ak 
nie je uvedené inak.
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(e) Použitie odhadov a úsudkov
 Zostavenie 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 od odhadov líšiť 
o budúce zmeny ekonomických podmienok podnikateľských stratégií, regulačných opatrení, účtovných pravidiel, resp. iných 
faktorov, a môžu zapríčiniť zmenu odhadov, čo môže významne ovplyvniť finančné postavenie a výsledok hospodárenia.

 Odhady a základné predpoklady sú priebežne prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov sú vykázané v období, 
v ktorom je odhad korigovaný a vo všetkých budúcich ovplyvnených obdobiach.

 Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsudkoch v použitých účtovných zásadách a účtovných 
metódach, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke, sú popísané v bodoch 4 a 5 poznámok.

(f ) Porovnateľné údaje
 Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do eurozóny a slovenská koruna (Sk) bola nahradená novou platnou menou 
euro (EUR). Ako dôsledok banka prekonvertovala od uvedeného dátumu svoje účtovníctvo na eurá. Z uvedeného dôvodu 
účtovné závierky v roku 2009 a nasledujúcich rokoch sú a budú zostavované v eurách. Porovnateľné údaje sú prepočítané 
konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

3)  V Ý Z N A M N É  Ú Č TO V N É  Z Á S A DY  A  Ú Č TO V N É  M E TÓ DY
 Účtovné zásady a účtovné metódy uvedené nižšie boli aplikované konzistentne pre obidve obdobia uvedené v tejto 
účtovnej závierke.

(a) Cudzia mena
 Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro výmenným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
platným k dátumu uskutočnenia danej transakcie. Peňažný majetok a záväzky v cudzej mene sú prepočítané kurzom vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou 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 efektívnej úrokovej miery. Efektívna 
úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti finančného 
majetku alebo záväzku (prípadne obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu finančného majetku alebo záväzku. Efektívna úroková 
miera je stanovená pri prvotnom vykázaní finančného majetku a záväzku a nie je neskôr revidovaná.

 Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené 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.
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(c) Poplatky a provízie

 Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery finančného majetku 
a záväzkov, sú zahrnuté vo výpočte efektívnej úrokovej miery.

 Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, vrátane poplatkov za obsluhu účtu, poplatky za manažment investícií, predajné 
provízie, poplatky za umiestnenie a poplatky za syndikované produkty sú vykazované vtedy, keď sú vykonané súvisiace služby. 
Ak sa neočakáva, že úverový rámec bude čerpaný, poplatky v tejto súvislosti sú rovnomerne vykázané počas doby trvania 
úverového rámca.

 Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú hlavne transakčných nákladov a poplatkov za služby, ktoré sa zaúčtujú 
pri prijatí služby.

(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, dividendy 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 majet-
kovými cennými papiermi.

(f ) 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.

 Splatná daň 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 ich hodnotami pre daňové účely. 

 Odložená daň je počítaná použitím daňových sadzieb, pri ktorých sa očakáva, že sa použijú na dočasné rozdiely v čase ich 
vyrovnania, na základe zákonov, ktoré sú platné alebo dodatočne uzákonené v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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(g) Daň z príjmov pokračovanie
 Odložené daňové pohľadávky sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a znížené v rozsahu, pre 
ktorý je nepravdepodobné, že bude možné daňový zisk, ktorý sa ich týka, realizovať.

 Banka pri vykazovaní odložených daňových pohľadávok a záväzkov uplatňuje prístup podľa ktorého všetky odložené daňové 
záväzky sa vykazujú v plnej výške, zatiaľ čo odložená daňová pohľadávka je účtovaná iba do tej miery, do akej je pravdepodobné, 
že v budúcnosti budú dosiahnuté daňové zisky, voči ktorým je možné daňovú pohľadávku uplatniť.

 S účinnosťou od 1. januára 2008 vstúpila do platnosti novelizácia zákona o dani z príjmov, ktorá retrospektívne limituje 
možnosti daňovej uznateľnosti opravných položiek na úvery.  V zmysle uvedeného prístupu banka netvorí odloženú daňovú 
pohľadávku k opravným položkám, pri ktorých očakáva, že v budúcnosti nebudú daňovo uznateľné.

 Pravidlá a predpisy o dani z príjmu zaznamenali v posledných rokoch významné zmeny; v súvislosti s rozsiahlou 
a zložitou problematikou ovplyvňujúcou bankové odvetvie neexistuje významný historický precedens, resp. interpretačné 
rozsudky. Daňový úrad navyše disponuje rozsiahlymi právomocami pri interpretácii uplatňovania daňových zákonov a predpisov 
pri daňovej kontrole daňových poplatníkov.

(h) Finančný majetok a záväzky
(i)  Vykazovanie
 Banka prvotne vykazuje pohľadávky voči bankám a klientom, záväzky voči bankám, prijaté úvery, záväzky voči klientom 
a emitované dlhové cenné papiere k dátumu, kedy vznikli. Ostatný finančný majetok a záväzky (vrátane majetku a záväzkov 
oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) sú prvotne vykázané ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa banka stala 
zmluvnou stranou v súvislosti s daným nástrojom.

 Finančný majetok sa klasifikuje do nasledovných kategórií: 

 ° finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (t. j. vykázaný pri prvotnom zaúčtovaní alebo vykázaný ako 
  majetok na obchodovanie), 

 ° investície držané do splatnosti, 

 ° finančný majetok na predaj a 

 ° úvery a pohľadávky. 

 Klasifikácia závisí od charakteru finančného majetku a účelu použitia, a určuje sa pri prvotnom vykazovaní. 

 Finančné záväzky sa klasifikujú ako finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát alebo ostatné finančné záväzky.

(ii)  Ukončenie vykazovania 
 Banka ukončí vykazovanie finančného majetku, keď sú ukončené zmluvné práva na peňažné toky z finančného majetku, 
alebo prevedie zmluvné práva na peňažné toky z finančného majetku prevodom podstatnej časti rizík a odmien vyplývajúcich 
z vlastníctva finančného majetku. Vytvorený alebo zachovaný podiel banky na prevedenom finančnom majetku je vykazovaný 
ako samostatný majetok alebo záväzok.

 Banka ukončí vykazovanie finančného záväzku, ak je zmluvný záväzok splnený, zrušený alebo sa ukončí jeho platnosť.
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(h) Finančný majetok a záväzky (pokračovanie)
 Banka uzatvára zmluvy, ktorými prevádza majetok vykázaný v jej súvahe, ale ponechá si všetky riziká a odmeny vyplývajúce 
z prevedeného majetku alebo ich časť. Ak si banka ponechá všetky alebo podstatnú časť rizík a odmien, nie je ukončené 
vykazovanie prevedeného majetku v súvahe. Prevod majetku s ponechaním si všetkých alebo podstatnej časti rizík a odmien 
zahŕňa napríklad zapožičanie cenných papierov a transakcie s kúpou a  spätným predajom.

 Banka taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď odpíše zostatky prislúchajúce k majetku, ktorý je považovaný 
za nevymožiteľný.

(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 kumulovanú umorovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykázanou 
hodnotou a hodnotou pri splatnosti pri použití efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo zníženia hodnoty.

(v) Oceňovanie v reálnej hodnote
 Reálne hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov sú stanovené na základe kótovaných trhových cien alebo 
stanovených cien od dílera pre finančné nástroje obchodované na aktívnych trhoch. Pre všetky ostatné finančné nástroje je 
reálna hodnota stanovená pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy zahŕňajú metódu diskontovaných peňažných 
tokov, porovnanie s podobným nástrojom, pre ktorý existuje trhová cena, a oceňovacie modely. Banka používa akceptované 
oceňovacie modely pre určenie reálnej hodnoty bežných finančných nástrojov, ako sú opcie a úrokové a menové swapy. Pre tieto 
finančné nástroje sú vstupy do modelov zisťované na trhu.

(vi) Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty
 Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, banka 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 udalosti straty, ktorá sa vyskytla po prvotnom vykázaní majetku, a táto strata má dopad na budúci 
peňažný tok z majetku a tento dopad je možné spoľahlivo odhadnúť.

 Banka berie do úvahy dôkaz o znížení hodnoty na úrovni individuálneho majetku ako aj skupín majetku. Pre každý 
individuálne významný finančný majetok je uvažovaná strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni. Pre každý individuálne 
významný finančný majetok, pre ktorý nebola zistená strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni, je uvažované 
skupinové zníženie hodnoty, ktoré existuje, avšak nebolo zatiaľ identifikované. Pre majetok, ktorý nie je individuálne významný, 
je tiež posudzovaná strata zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni zoskupením finančného majetku (vykazovaného 
v umorovanej hodnote) podľa podobných rizikových charakteristík.

 Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančného majetku (vrátane akcií) môže zahŕňať významné finančné problémy alebo 
porušenie zmluvy zo strany dlžníka, z ekonomických alebo právnych dôvodov týkajúcich sa finančných ťažkostí dlžníka bankou 
udelená úľava dlžníkovi, o ktorej by za iných okolností banka neuvažovala, pravdepodobnosť, že dlžník alebo emitent vyhlási 
konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier alebo iné údaje vzťahujúce sa ku skupine majetku, ako sú nepriaznivé zmeny 
v platobnom stave dlžníkov alebo emitentov v skupine, alebo nepriaznivé zmeny hospodárskych podmienok, ktoré súvisia 
s významnými finančnými problémami v skupine.
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(h) Finančný majetok a záväzky (pokračovanie)

 Pri odhadovaní strát zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni (špecificky v prípade portfóliových a tzv. IBNR opravných 
položkách na úvery) používa banka štatistické modelovanie historických trendov pravdepodobnosti významných finančných 
ťažkostí, načasovanie platieb a hodnoty existujúcej straty, upravené o posúdenie manažmentu, či súčasné hospodárske 
a úverové podmienky spôsobia, že skutočná strata bude pravdepodobne vyššia alebo nižšia ako strata vypočítaná historickým 
modelovaním. Pravdepodobnosti významných finančných ťažkostí, miera strát a očakávané načasovanie budúcich platieb 
sú pravidelne porovnávané so skutočnými výsledkami s cieľom zaistiť ich aktuálnosť.

 Straty zo zníženia hodnoty finančného 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. Uvedené straty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát a znižujú hodnotu 
pohľadávok. Špecificky v prípade úverov znižujú tieto straty hodnotu pohľadávok prostredníctvom opravných položiek, ktoré sú 
vykázané vo výkaze ziskov a strát v položke Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom. Úrok z finančného majetku so zníženou 
hodnotou sa naďalej vykazuje rozpúšťaním diskontu.

 Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.

 V prípade, že je úver považovaný za nevymožiteľný, je odpísaný oproti vytvorenej opravnej položke. Pokiaľ banka po 
odpísaní úverov zinkasuje od klienta ďalšie sumy, výnos sa vykáže vo výkaze ziskov a strát v položke Zníženie hodnoty 
pohľadávok voči klientom.

 Zníženie hodnoty cenných papierov určených na predaj je vykazované presunutím rozdielu medzi umorovanou 
obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou z vlastného imania do výkazu ziskov a strát. Ak budúca udalosť spôsobí, že 
strata zo zníženia hodnoty dlhových cenných papierov určených na predaj poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz 
ziskov a strát.

 Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na predaj so zníženou hodnotou je 
vykázané priamo  vo vlastnom imaní. Zmeny v stratách zo zníženia hodnoty v rámci časovej hodnoty sú vyjadrené ako súčasť 
úrokových výnosov.

(vii) 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 hodnoty;

° 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 vyplývajúce 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 splatnosti do 3 mesiacov, ktoré nepodliehajú významnému 
riziku v zmene ich reálnej hodnoty a banka ich používa pri riadení krátkodobých záväzkov.

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

(k) Finančné deriváty
 Finančné deriváty na obchodovanie a zabezpečenie úrokového a menového rizika zahŕňajú derivátový majetok a záväzky, 
ktoré nie sú klasifikované ako majetok alebo záväzky na predaj. 

 Finančné deriváty sú oceňované v reálnej hodnote v súvahe. Derivát s kladnou reálnou hodnotou sa vykazuje ako 
pohľadávka z finančných derivátov a derivát so zápornou reálnou hodnotou sa vykazuje ako záväzok z finančných derivátov. 
Vysporiadanie zmien ich reálnej hodnoty závisí od ich klasifikácií do nasledovných kategórií:

(i) Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value hedge)
 Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa zmenám v reálnej hodnote vykázaného majetku alebo záväzku alebo 
pevného podsúvahového záväzku, zmeny v reálnej hodnote derivátu sú vykázané okamžite vo výnosoch spolu so zmenami 
v reálnej hodnote zabezpečovanej položky, ktoré sú priamo priraditeľné k zabezpečovanému riziku (v tom istom riadku 
výkazu ziskov a strát ako zabezpečovaná položka).

 Ak skončí platnosť derivátu alebo sa derivát predá, zruší alebo uplatní, derivát nespĺňa kritériá pre účtovanie o zabezpečení 
reálnej hodnoty, alebo sa jeho vykazovanie zruší, účtovanie o hedgingu je ukončené. Všetky úpravy zabezpečovanej položky, 
ktorá je vykazovaná pomocou metódy efektívnej úrokovej miery, sú umorené cez výnosy ako súčasť prepočítanej efektívnej 
úrokovej miery pre zostávajúcu dobu životnosti danej položky.

(ii) Zabezpečenie peňažných tokov (Cash flow hedge)
 Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa variability peňažných tokov priraditeľnej konkrétnemu riziku spojenému 
s vykázaným majetkom alebo záväzkom alebo vysoko pravdepodobnej predpokladanej transakcie, ktorá môže mať vplyv na 
výnosy, efektívna časť zmien reálnej hodnoty derivátu je vykázaná priamo vo vlastnom imaní. Suma vykázaná vo vlastnom imaní 
je odúčtovaná a zahrnutá do výnosov v tom období, kedy zabezpečované peňažné toky ovplyvnia výnosy v tom istom riadku 
ako zabezpečovaná položka.

 Pri vzniku zabezpečovacieho vzťahu sa zdokumentuje vzťah medzi zabezpečovacím nástrojom a zabezpečenou položkou, 
ciele riadenia rizika a stratégiu realizácie rôznych zabezpečovacích operácií. Od vzniku zabezpečenia banka priebežne 
dokumentuje, či je zabezpečovací nástroj vysoko efektívny pri kompenzácii zmien reálnej hodnoty alebo peňažných tokov 
zabezpečenej položky.

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

 Ak skončí platnosť derivátu alebo derivát je predaný, zrušený alebo uplatnený, ak derivát nespĺňa kritériá pre účtovanie 
o zabezpečení peňažných tokov, alebo jeho vykazovanie je zrušené, účtovanie o hedgingu je ukončené a suma vykázaná 
vo vlastnom imaní zostáva vo vlastnom imaní dovtedy, kým predpokladaná transakcia neovplyvní výnosy. Ak sa neočakáva, že 
sa predpokladaná transakcia uskutoční, účtovanie o hedgingu je ukončené a zostatok vo vlastnom imaní je odúčtovaný 
cez výkaz ziskov a strát.
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(k) Finančné deriváty (pokračovanie)
(iii) Deriváty určené na obchodovanie
 Ak derivát poskytujúci účinný ekonomický hedging pri riadení rizika banky nespĺňa podmienky pre zabezpečovací vzťah, 
všetky zmeny v jeho reálnej hodnote sú vykázané priamo vo výnosoch ako súčasť položky Čistý zisk z obchodovania.

(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 vykazovaná v reálnej hodnote do výnosov a charakteristika vloženého 
derivátu nesúvisí jasne a značne so základnou zmluvou. Oddelené vložené deriváty sú účtované v závislosti od ich klasifikácie 
a sú vykázané v súvahe spolu so základnou zmluvou.

(l) Úvery a pohľadávky
 Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami, ktorých cena nie je 
stanovená aktívnym trhom a banka ich nezamýšľa predať okamžite alebo v krátkom čase.

 Ak banka vystupuje ako prenajímateľ v nájomnom vzťahu, ktorý prevádza podstatnú časť rizík a odmien súvisiacich 
s vlastníctvom majetku na nájomcu, je tento vzťah vykazovaný v rámci pohľadávok.

 Ak banka kúpi finančný majetok a súčasne uzavrie dohodu o spätnom predaji tohto majetku (alebo podobného majetku) 
za fixnú cenu k budúcemu dátumu („obrátené repo alebo pôžička akcií“), dohoda je zaúčtovaná ako pohľadávka a podkladové 
aktívum nie je vykázané v účtovnej závierke banky.

 Pohľadávky sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými priamymi transakčnými nákladmi a následne 
ocenené v ich umorovanej hodnote za použitia metódy efektívnej úrokovej miery po zohľadnení akéhokoľvek zníženia hodnoty.

(m)  Investičné cenné papiere
 Investičné cenné papiere sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými priamymi transakčnými nákladmi 
a následne sa vykážu v závislosti od ich klasifikácie ako držané do splatnosti, v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 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 po 
zohľadnení zníženia hodnoty. Akýkoľvek predaj alebo preklasifikovanie významnej hodnoty investícií držaných do splatnosti pred 
splatnosťou má za následok reklasifikáciu všetkých investícií držaných do splatnosti na investície na predaj, a nedovoľuje banke 
klasifikovať investičné cenné papiere ako držané do splatnosti počas bežného a dvoch nasledujúcich účtovných období.

(ii) Investície v reálnej hodnote 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).
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(m)  Investičné cenné papiere (pokračovanie)
(iii) Investície na predaj
 Investície na predaj sú nederivátové investície, ktoré nie sú klasifikované ako iná kategória finančného majetku. Majetkové 
cenné papiere neobchodované na aktívnych trhoch, ktorých reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo určiť, sú vykazované 
v obstarávacích nákladoch. Všetky ostatné investície držané na predaj sú vykazované v reálnej hodnote.

 Úrokový výnos je vykazovaný vo výnosoch použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Výnos z dividend je vykázaný 
vo výnosoch, keď banka získa právo na tieto dividendy. Kurzové zisky alebo straty z dlhových cenných papierov na predaj 
sú vykázané vo výnosoch.

 Ostatné zmeny v reálnej hodnote sú vykázané priamo vo vlastnom imaní, pokiaľ sa  investícia nepredá alebo kým nevykazuje 
straty zo zníženia hodnoty. Následne sa kumulatívne zisky a straty vykázané vo vlastnom imaní vykážu vo výkaze ziskov a strát.

(n) Investície do pridružených spoločností
 Pridružené spoločnosti sú spoločnosti, v ktorých má banka významný vplyv, ale nie kontrolu, nad finančnou a prevádzkovou 
činnosťou. Významný vplyv znamená právo podieľať sa na rozhodovaní o finančných a prevádzkových zásadách spoločnosti, 
do ktorej sa investuje, ale nejde o kontrolu ani spoločnú kontrolu nad týmito zásadami. 

 Podiely v pridružených spoločnostiach sa oceňujú v účtovnej závierke v obstarávacej cene zníženej o opravné položky 
na straty zo zníženia realizovateľnej hodnoty podielu. Dividendy plynúce z týchto spoločností sú zaúčtované v momente ich 
vyhlásenia a vykazujú sa v položke Výnosy z pridružených spoločností.

(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 znehod-
notenia.

 Obstarávacie náklady zahŕňajú výdavky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu daného majetku. Zakúpený softvér, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty súvisiaceho vybavenia, je vykázaný ako súčasť daného vybavenia.

 V prípade, že časti položky budov, vybavenia a zariadenia majú rozdielne doby použiteľnosti, sú účtované ako samostatné 
položky (ako hlavné súčasti) budov, vybavenia a zariadenia.

(ii) Následné náklady
 Náklady na výmenu položky budov, vybavenia a zariadenia sú vykazované v účtovnej hodnote tejto položky, ak je 
pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky 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 odpisovaný počas doby nájmu, resp. doby použiteľnosti podľa toho, ktorá 
je kratšia. Pozemky sa neodpisujú.
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3)  VÝZNAMNÉ ÚČ TOVNÉ ZÁSADY A ÚČ TOVNÉ ME TÓDY (POKR AČOVANIE)
(o) Budovy, vybavenie a zariadenie (pokračovanie)
 Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a porovnávacie účtovné obdobie sú nasledujúce:

  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

 Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.

(p) Prenajatý majetok
 Prenájmy majetku, pri ktorých banka v zásade znáša všetky riziká a získava všetky výhody vlastníka, sa klasifikujú ako finančný 
lízing. Hodnota finančného lízingu vstupuje do majetku na začiatku prenájmu, a to buď ako reálna hodnota prenajatého 
majetku alebo ako súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok podľa toho, ktorá je nižšia. Následne po prvotnom vykázaní 
je majetok vykazovaný v súvislosti s účtovnými zásadami a účtovnými metódami vzťahujúcimi sa na daný majetok.

 Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lízing, pričom majetok prenajatý na operatívny lízing nie je vykázaný v súvahe 
banky.

(q) Investície v nehnuteľnostiach
 Investície v nehnuteľnostiach predstavujú majetok držaný pre účely získania výnosov z prenájmu, alebo sú v držbe pre 
účely zvýšenia hodnoty majetku, alebo pre oboje. Investície v nehnuteľnostiach sú prvotne ocenené v obstarávacích nákladoch. 
Následne sú interným znalcom, ktorý má profesionálnu kvalifikáciu a primerané skúsenosti, preceňované na reálnu hodnotu.

 Odhad reálnej hodnoty je stanovený využitím výnosovej metódy, čo znamená, že interný znalec by mal stanoviť trhovú cenu 
dosiahnuteľnú v krátkodobom časovom horizonte (6 mesiacov), t. z. za ktorú je možné nehnuteľnosť predať inému subjektu, 
ktorý neprevádzkuje rovnakú činnosť, nezahrňuje však dobu presaditeľnú v právnom procese. 

 Každý zisk alebo strata vyplývajúca zo zmeny v reálnej hodnote je účtovaná cez výkaz ziskov a strát v položke Čisté úrokové 
výnosy.

(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 vytvárajúcej peňažné prostriedky 
prevyšuje jeho hodnotu, ktorú možno získať. Jednotka vytvárajúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina 
majetku, ktorá vytvára peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatného majetku alebo skupín majetku.
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(r) Zníženie hodnoty nefinančného majetku (pokračovanie)
 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, ktorá vytvára peňažné prostriedky, získať, je buď reálna hodnota 
znížená o náklady na predaj alebo hodnota z používania jednotky podľa toho, ktorá je vyššia. Pri hodnote z používania majetku 
sa odhad budúcich peňažných tokov diskontuje na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá 
odráža súčasné trhové 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.

(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 budúcnosti, zmluva je zaúčtovaná ako vklad a podkladové aktívum 
zostáva vykázané v účtovnej závierke banky.

(t) Rezervy a podmienené záväzky
 Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre banku právna alebo vecná povinnosť splniť záväzok, ktorý vyplýva z minulej 
udalosti, ktorej dopad sa dá spoľahlivo odhadnúť, a je pravdepodobné, že na jeho vysporiadanie bude potrebný úbytok zdrojov 
prinášajúcich hospodárske úžitky. Rezervy sú vypočítané diskontovaním očakávaných peňažných tokov pomocou diskontnej 
sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie časovej hodnoty peňazí, a ak je potrebné, rizík špecifických pre 
daný záväzok.

 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 sa oceňuje súčasnou hodnotou 
očakávaných nákladov na zrušenie zmluvy alebo súčasnou hodnotou očakávaných čistých nákladov na splnenie zmluvy podľa 
toho, ktorá je nižšia. Pred vytvorením rezervy vykazuje banka zníženie hodnoty majetku súvisiaceho s nevýhodnou zmluvou.

 O podmienených záväzkoch banka účtuje, ak má pravdepodobný záväzok, ktorý je dôsledkom minulej udalosti a jeho 
existencia bude potvrdená len tým, či v budúcnosti dôjde alebo nedôjde k jednej alebo viacerým udalostiam, ktoré banka nemá 
pod kontrolou, alebo ak existuje súčasný záväzok, ktorý je dôsledkom minulej udalosti, ale nie je pravdepodobné, že na jeho 
vysporiadanie bude potrebný úbytok zdrojov prinášajúcich hospodárske úžitky, 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 ziskov a strát pri ich splatnosti 
v položke Všeobecné prevádzkové náklady.

(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 sa očakáva, že bude zaplatená ako krátkodobá peňažná prémia alebo v rámci 
plánov podielu na zisku, keď má banka súčasnú zmluvnú alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu ako výsledok 
služby poskytnutej v minulosti zamestnancom a túto povinnosť je možné spoľahlivo oceniť.

(v) Vykazovanie podľa segmentov
 Segment je súbor majetku a aktivít banky 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. 

 Z geografického hľadiska sa prevádzkový zisk v prevažnej miere tvorí poskytovaním bankových služieb v Slovenskej 
republike. Časť aktív a záväzkov je umiestnená mimo Slovenskej republiky. Prehľad najvýznamnejších angažovaností celkových 
aktív voči zahraničným subjektom je v poznámke 5b „Koncentrácia pohľadávok podľa krajín“. 

 Banka používa obchodný segment ako primárny formát pre vykazovanie podľa segmentov.

4)  P O U Ž I T I E  O D H A D O V  A  Ú S U D KO V
 Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančného rizika.

(a) Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch
(i) Opravné položky na zníženie hodnoty

 Majetok zaúčtovaný v umorovacej hodnote je ocenený v súvislosti s prípadným znížením hodnoty na základe účtovných 
zásad a účtovných metód popísaných v bode 3 (h) (vi).

 Zložka celkovej špecifickej opravnej položky na zníženie hodnoty vzťahujúca sa k zmluvnej strane sa aplikuje 
na pohľadávky hodnotené v súvislosti so znížením hodnoty individuálne a je založená na najlepšom odhade súčasnej hodnoty 
peňažných tokov, ktoré banka očakáva. Pri odhadovaní týchto peňažných tokov robí manažment 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.
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(a) Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch (pokračovanie)
(i)  Opravné položky na zníženie hodnoty pokračovanie

 Skupinové opravné položky (t.j. portfóliové opravné položky pre pohľadávky po splatnosti od 30 do 90 dní a tzv. IBNR 
opravné položky pre pohľadávky po splatnosti do 30 dní) 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 berie manažment 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 opravných položiek závisí od kvality odhadu budúcich peňažných tokov na individuálnej 
úrovni a od predpokladov a parametrov modelu použitého pri výpočte skupinových opravných položiek.

 Vedenie banky pri stanovení obozretných a primeraných odhadov zníženia hodnoty za daných podmienok zobralo 
do úvahy všetky významné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku v súvislosti so súčasným stavom 
hospodárskeho prostredia. Okrem toho pretrváva zvýšená miera neistoty v súvislosti s budúcim ekonomickým vývojom, ktorý 
môže mať za následok významné budúce zmeny v ocenení a znížení hodnoty majetku.

(ii) 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, je reálna hodnota menej objektívna a vyžaduje si viaceré úrovne úvah založených na likvidite, 
koncentrácii, neistote trhových faktorov, cenových predpokladov a ostatných rizík ovplyvňujúcich daný nástroj.

(b) Významné úsudky pri aplikovaní účtovných zásad a účtovných metód banky

 Oceňovanie finančných nástrojov 

 Účtovné zásady a účtovné metódy banky ohľadne určovania reálnej hodnoty sú popísané v bode 3 (h) (v) poznámok.

 Banka určuje reálne hodnoty použitím nasledovnej hierarchie metód:

 ° Kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre identický nástroj.

 ° Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných vstupoch. Táto kategória zahŕňa nástroje ocenené použitím nasle
  dovných informácií: kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre podobné nástroje; kótované ceny pre podobné 
  nástroje na trhoch, ktoré sú považované za menej aktívne; alebo iné oceňovacie techniky, kde všetky významné vstupy 
  sú priamo alebo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.

 ° Oceňovacie techniky používajúce významne nepozorovateľné vstupy. Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, kde 
  oceňovacie techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorovateľných údajoch, a nepozorovateľné vstupy 
  môžu mať významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na základe 
  trhovej ceny pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť významnú nepozorovateľnú úpravu alebo 
  predpoklad, aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.
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(b) Významné úsudky pri aplikovaní účtovných zásad a účtovných metód banky (pokračovanie)

 Oceňovanie finančných nástrojov pokračovanie

 Reálne hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov, ktoré sú obchodované na aktívnych trhoch, sú založené 
na kótovaných trhových cenách alebo kotácii cien dílerom. Pre všetky ostatné finančné nástroje banka určí reálne hodnoty 
použitím oceňovacích techník. Oceňovacie techniky zahŕňajú čistú súčasnú hodnotu a modely diskontovaných peňažných 
tokov, porovnanie k podobným nástrojom, pre ktoré existuje trh pozorovateľných cien, a iné oceňovacie modely. Predpoklady 
a vstupy použité v oceňovacích technikách obsahujú bezrizikové a benchmarkové úrokové sadzby, úverový spread a ostatné 
prémie použité pri odhadovaní diskontných sadzieb, cien dlhopisov a akcií, kurzov cudzích mien, akcie a akciové indexy 
a očakávané volatility a korelácie. Cieľom oceňovacích techník je určiť reálnu hodnotu, ktorá odzrkadľuje cenu finančného 
nástroja ku dňu vykazovania a ktorá by bola stanovená účastníkmi trhu za trhových podmienok. 

 Vykázané hodnoty finančných nástrojov v reálnej hodnote, analyzované podľa metodiky oceňovania boli nasledovné

v tis. EUR Poznámka Kótované Metódy Spolu
   trhové ceny oceňovania 
31. december 2009  na aktívnych trhoch – pozorovateľné vstupy    
Majetok     
Finančný majetok na obchodovanie 9 1 473 - 1 473
Pohľadávky z finančných derivátov 10 -    1 802 1 802
Investičné cenné papiere 13 118 047 69 223 187 270
    119 520  71 025 190 545
Záväzky   
Záväzky z finančných derivátov 10 - 4 194 4 194
Záväzky voči klientom v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 20 - 1 996 1 996
    - 6 190 6 190

v tis. EUR Poznámka Kótované Metódy Spolu
   trhové ceny oceňovania 
31. december 2008  na aktívnych trhoch – pozorovateľné vstupy 
Majetok     
Finančný majetok na obchodovanie 9 851 - 851
Pohľadávky z finančných derivátov 10 -    19 567 19 567
Investičné cenné papiere 13 62 109 74 186 136 295
     62 960   93 753 156 713
Záväzky   
Záväzky z finančných derivátov 10 - 22 229 22 229
Záväzky voči klientom v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 20 - 7 453 7 453
    - 29 682  29 682
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4)  P O U Ž I T I E  O D H A D O V  A  Ú S U D KO V  ( P O K R AČO VA N I E )
(b) Významné úsudky pri aplikovaní účtovných zásad a účtovných metód banky (pokračovanie)

 Oceňovanie finančných nástrojov pokračovanie 

 K 31. decembru 2009 a 2008 neboli v účtovnej závierke vykázané žiadne finančné nástroje v reálnej hodnote stanovenej 
podľa oceňovacích techník, ktoré používajú nepozorovateľné vstupy.

 Klasifikácia finančného majetku a záväzkov

 Účtovné zásady a účtovné metódy banky poskytujú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich vzniku v rôznych účtov-
ných kategóriách za určitých podmienok:

° Pri zatriedení finančného majetku alebo záväzkov „na obchodovanie“ manažment rozhoduje, či banka spĺňa popis majetku 
 a záväzkov definovaných v účtovných zásadách a účtovných metódach, bod 3 (j) poznámok.

° Pri vykazovaní finančného majetku alebo záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát banka rozhoduje, či bolo 
 splnené jedno z kritérií pre takéto vykazovanie, ako je uvedené v účtovných zásadách a účtovných metódach, bod 3 (h) (vii) 
 poznámok.

° 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 zásadami a účtovnými 
 metódami, bod 3 (m) (i) poznámok.

5)  R I A D E N I E  F I N A N Č N ÝC H  R I Z Í K
(a) Úvod

 Banka má osobitne definované zásady zaobchádzania s rizikami, procesy a technicko-organizačné štruktúry, ciele rizika 
a limity. Banka na pravidelnej báze identifikuje a následne riadi, sleduje, minimalizuje a vykazuje všetky riziká spojené s použitím 
finančných nástrojov, ako aj výkonom jej činností. Banka je vystavená nasledujúcim hlavným rizikám:

° Úverové riziko

° Riziko likvidity

° Trhové riziko

° Operačné riziko

 V súvislosti s nepriaznivou ekonomickou situáciou na celom svete ako aj v Slovenskej republike banka monitoruje 
a analyzuje krátkodobý vývoj všetkých rizík a ako dôsledok prebežne upravuje svoje procesy. Zároveň banka kladie veľmi veľký 
dôraz na riadenie rizika likvidity a dodržiavanie regulačných požiadaviek v tejto oblasti, upravené Národnou bankou Slovenska 
v roku 2008.

 Informácie o procesoch monitorovania, merania, riadenia a vykazovania vyššie uvedených rizík, ako aj riadení kapitálu banky, 
sú uvedené nižšie. 

 Predstavenstvo banky má celkovú zodpovednosť za stanovenie a kontrolu riadenia rizík v banke. Výbor pre riziko (Risk 
Committee), štábny útvar Risk Controlling, ALCO výbor (Asset and Liability Committee) a Úverový výbor sú útvarmi resp. orgánmi, 
ktoré sú zodpovedné za vývoj a monitorovanie riadenia rizík v ich špecifických oblastiach.
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5)  R I A D E N I E  F I N A N Č N ÝC H  R I Z Í K  ( P O K R AČO VA N I E )
(a) Úvod (pokračovanie)

 Sústava interných smerníc v oblasti riadenia rizík je zameraná na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým sa banka vystavuje 
za účelom stanovenia zodpovedajúcich limitov a kontrolných systémov, ako aj spôsobov monitorovania rizík a sledovania 
dodržiavania limitov. Aktualizácia tejto sústavy interných smerníc sa uskutočňuje pravidelne na základe ročného edičného plánu, 
ktorý je zostavovaný zodpovedajúc aktuálnym zmenám trhových podmienok, zmene produktov, služieb, procesov a systémov 
v banke. Banka podporuje prostredníctvom štandardizácie procesov a kontinuálnych 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  predstavuje riziko finančnej straty z nedodržania zmluvných podmienok dlžníkom alebo protistranou. 
Riadenie úverových rizík zabezpečuje stanovenie prijateľného exponovania úverového 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 riadenie úverových rizík.

 Základným dokumentom riadenia rizika je stratégia úverového rizika, ktorá je odvodená z celkovej stratégie riadenia 
rizika a 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. 

 Úverové riziko je prísne sledované a v rámci organizačnej štruktúry je zabezpečené oddelené riadenie úverového rizika 
od obchodných činností.

POZNÁMKY K ÚČ TOVNE J ZÁVIERKE
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)

 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 ratingového stupňa klienta/obchodu ovplyvňuje úroveň bonity klienta, druh, výška, splatnosť 

úveru. 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 vytvorený 

proces stanovenia a pravidelnej aktualizácie ratingu a proces kontroly prideľovania ratingu v interných smerniciach. Dodržiavanie 

limitov na krajinu, segment, maximálnu angažovanosť, stupeň ratingu, skupinu odvetvia a klienta – osoby s osobitným vzťahom 

k banke, 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, úverového limitu na protistranu a zabezpečenia za účelom mitigácie rizika. 

Banka pravidelne sleduje vývoj úverového portfólia, aby zabezpečila možnosť včasného zasiahnutia za účelom minimalizácie 

potencionálnych strát. 

 Banka má zadefinované limity  v oblasti úverového rizika podľa: 

 a. segmentu klienta,

 b. ratingu klienta,

 c. skupiny klientov a prepojených klientov,

 d. klienta – osoby s osobitným vzťahom k banke,

 e. skupiny odvetví,

 f. krajiny.
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)
 Pohľadávky voči klientom posudzované individuálne a portfóliovo a ich zníženie hodnoty (opravné položky) sú nasledovné:

v tis. EUR 2009 2008

v tis. EUR 2009 2008

v tis. EUR 2009 2008

v tis. EUR 2009 2008

    
Úvery posudzované individuálne     

Ratingová klasifikácia:
skupina 1 (najmenšie riziko) - -
skupina 2 - -
skupina 3 5 460 22 144
skupina 4 20 434 5 054
skupina 5 (znehodnotenie) 30 215 19 181
Bez ratingu - -
Brutto hodnota 56 109 46 379
Zníženie hodnoty (opravné položky) (13 726) (10 253)

Účtovná hodnota 42 383 36 126 

    
Úvery posudzované portfóliovo     

Ratingová klasifikácia:
skupina 1 (najmenšie riziko) - -
skupina 2 2 13
skupina 3 1 108 3 563
skupina 4 4 463 2 180
skupina 5 (znehodnotenie) 14 627 11 105
Bez ratingu 113 1 532
Brutto hodnota 20 313 18 393
Zníženie hodnoty (opravné položky) (11 465) (9 678)

Účtovná hodnota 8 848 8 715 

    
Úvery neznehodnotené a nie po splatnosti     

Ratingová klasifikácia:
skupina 1 (najmenšie riziko) 45 636 44 459
skupina 2 105 573 178 639
skupina 3 544 284 620 219
skupina 4 238 737 77 737
skupina 5 (znehodnotenie) - -
Bez ratingu 1 969 7 711
Brutto hodnota 936 199 928 854
Zníženie hodnoty (opravné položky) (1 058) (937)

Účtovná hodnota 935 141 927 918 

    
Úvery neznehodnotené a po splatnosti     

Ratingová klasifikácia:
skupina 1 (najmenšie riziko) - -
skupina 2 13 503
skupina 3 3 262 2 082
skupina 4 3 448 2 355
skupina 5 (znehodnotenie) - -
Bez ratingu 5 70
Brutto hodnota 6 728 5 010
Zníženie hodnoty (opravné položky) (94) (67)

Účtovná hodnota 6 634 4 943 

v tis.EUR 2009 2008
    
Celková brutto hodnota  1 019 349 998 636   
   
Celkové zníženie hodnoty (opravné položky) (26 343) (20 934)   
   
Celková účtovná hodnota 993 006 977 702   
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)

 Úvery neznehodnotené a po splatnosti sú v omeškaní 1 až 30 dní.

 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 zlyhanie klienta/obchodu (default). O zaradení 
klienta do ratingovej skupiny rozhoduje kombinácia charakteristík 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).

 Zníženie hodnoty (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, vyhodnotenia 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 prostredníctvom 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 splácania dlžnej čiastky.

 Vymáhanie zlyhaných pohľadávok

 Pohľadávky, ktorých splatenie je ohrozené, sú v závislosti od typu pohľadávky a jej zabezpečenia postúpené buď do 
správy collection oddelenia  a v prípade negatívneho výsledku vymáhania následne predané alebo postúpené do správy 
externej právnej kancelárie alebo interného 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 posudzuje 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 špe-
cifických pre daný produkt.



POZNÁMKY K ÚČ TOVNE J ZÁVIERKE
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

45

5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)
 Banka disponuje zabezpečením za pohľadávky voči klientom vo forme záložného práva na majetok, inej forme založenia 
majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych hodnôt zabezpečenia sú založené na hodnote zabezpečenia vypracovanej v čase 
poskytnutia úveru a tento odhad reálnej hodnoty zabezpečenia je prehodnocovaný na základe interných smerníc banky, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám stanoveným na prehodnocovanie hodnoty zabezpečení stanovených v relevantných dokumentoch 
Národnej banky Slovenska. resp. v legislatíve platnej v Slovenskej republike. 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 teda k 31. decembru 2009 a 2008 banka neevidovala žiadne takéto 
zabezpečenie.

 Maximálna výška úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpek vzťahujúca sa na majetok je totožná s hodnotami 
vykázanými v súvahe, pričom maximálna výška úverového rizika pohľadávok voči klientom predstavuje ich brutto hodnotu 
vykázanú v tabuľke úverovej angažovanosti na strane 32.

Odhad reálnej hodnoty zabezpečenia finančného majetku je nasledovný:

Pohľadávky voči klientom
v tis. EUR 2009 2008    
Prijaté za individuálne znehodnotené úvery     
Záložné právo na nehnuteľnosti 43 030 36 273
Záložné právo na hnuteľné veci - -
Založené účty a termínované vklady - -
Záruky (bankové, štátne) - -
Cenné papiere - -
Prijaté za skupinovo znehodnotené úvery   
Záložné právo na nehnuteľnosti 7 432 5 476
Záložné právo na hnuteľné veci - 52
Založené účty a termínované vklady 1 6
Záruky (bankové, štátne) - -
Cenné papiere - -
Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené ani po splatnosti   
Záložné právo na nehnuteľnosti 490 625 477 494
Záložné právo na hnuteľné veci 566 11 671
Založené účty a termínované vklady 3 493  3 412
Záruky (bankové, štátne) 36 032 34 193
Cenné papiere 34 093 31 157
Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené a sú po splatnosti   
Záložné právo na nehnuteľnosti 4 224 3 056
Záložné právo na hnuteľné veci - 5
Založené účty a termínované vklady 47 14
Záruky (bankové, štátne) - 248
  619 543 603 057



v tis. EUR 2009 2008 2009 2008 2009 2008
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v tis. EUR 2009 2008 2009 2008

5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)
 Banka monitoruje koncentráciu úverového rizika podľa odvetví činností, ako aj krajín. Analýza aktuálneho rozdelenia do 
odvetví činností a krajín (brutto) je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:

 Pohľadávky voči klientom Investičné cenné papiere     

Poľnohospodárstvo 7 945 10 007 - -
Výstavba budov, stavebné práce  44 837 37 260 - -
Spotrebný tovar 29 605 28 232 - -
Iná priemyselná výroba 77 618 71 901 - -
Finančné služby 70 282 99 513 66 712 74 807
Informácie a komunikácia 8 794 5 249 - -
Výroba a predaj motorových vozidiel 49 050 56 581 3 717 3 730
Baníctvo a energetika 11 338 11 563 - -
Nefinančné služby 42 405 51 895 - -
Súkromné osoby 205 317 185 126 - -
Činnosti v oblasti nehnuteľností 239 245 232 259 149 149
Maloobchod a veľkoobchod 168 638 151 081 - -
Turizmus a gastronómia 17 054 18 761 - -
Doprava 38 349 31 574 - -
Ostatné 8 872 7 634 116 692 57 609
  1 019 349 998 636 187 270 136 295

 Koncentrácia pohľadávok podľa krajín je vyhodnocovaná na základe sídla dlžníka. Koncentrácia podľa krajín pre investičné 
cenné papiere je vyhodnocovaná na základe sídla emitenta cenných papierov. 

  Pohľadávky voči klientom Pohľadávky voči bankám Investičné cenné papiere     

Rakúsko 1 5 - 6 841 22 330 11 967
Belgicko 1 881 1 881 - - 15 15
Česká republika 166 265 - - - -
Francúzsko 329 438 - - - -
Nemecko 158 34 - 100 - 5 048
Taliansko - - - - - -
Kanada - 1 - - - -
Rusko - - - - - -
Slovensko 1 016 384 995 605 7 827 81 837 164 860 119 198
USA - - - - 65 67
Ostatné krajiny 430 407 - 79 - -
  1 019 349 998 636 7 827 88 857 187 270 136 295



v tis. EUR Brutto Znehodnotenie Účtovná Brutto Znehodnotenie Účtovná
    hodnota   hodnota
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(b) Úverové riziko (pokračovanie)

 Zabezpečenie

 Pred poskytnutím úveru obchodným klientom banka zvyčajne vyžaduje nasledovné typy zabezpečenia:

° Cenné papiere

° Nehnuteľnosti

° Záruky (štátne a bankové)

° Záložné právo na hnuteľný majetok, pohľadávky

° Peňažný vklad

° Ručenie

° Poistenie

 Banka stanovuje hodnoty čistej realizačnej hodnoty zabezpečenia na základe znaleckého posudku vypracovaného interne 
znalcom banky. Týmto spôsobom banka oceňuje iba zabezpečenia vo forme nehnuteľnosti. Hodnota ostatných typov 
zabezpečení je stanovená podľa katalógu zabezpečení. Čistá hodnota zabezpečenia je odvodená od tejto hodnoty používajúc 
korekčný faktor, ktorý reflektuje schopnosť banky realizovať zabezpečenie v časovom momente potreby realizácie. 

 Prehľad úverovej angažovanosti v jednotlivých segmentoch podľa hlavných produktov:

  31. december 2009 31. december 2008

 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 neschopnosti spoločnosti dodržať svoje záväzky a uhradiť hotovosť, 
cenné papiere alebo dodať iné aktíva, ktoré boli zmluvne dohodnuté. 

 Pre určité typy transakcií si banka znižuje svoje riziká prostredníctvom uskutočňovania vysporiadania cez settlement/
clearing agenta tak, aby sa zabezpečilo zúčtovanie iba v prípade, ak obe strany splnili svoje zmluvné záväzky. Settlement limity 
sú časťou úverového schvaľovacieho/limit monitoring procesu.

    

Hypotekárne úvery  149 507 1 310 148 197 131 815 822 130 993

Ostatné úvery voči obyvateľstvu 56 733 2 473 54 260 55 919 3 773 52 146

Micros úvery 139 086 8 683 130 403 111 901 5 308 106 593

Firemné úvery (corporate) 674 023 13 877 660 146 699 001 11 031 687 970   

  1 019 349 26 343 993 006 998 636 20 934 977 702
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(c) Riziko likvidity

 Pod pojmom likvidita sa rozumie schopnosť banky plniť svoje záväzky v požadovanej výške a čase, pričom rizikom likvidity 
sa chápe riziko zníženia schopnosti banky plniť svoje záväzky  v stanovenom termíne alebo výške.

 Manažment rizika likvidity

 Riziko likvidity je chápané ako súčasť procesu riadenia aktív a pasív banky. Postupy zahŕňajú pravidelné sledovanie 
zladenia budúcich peňažných tokov podľa jednotlivých mien, sledovanie jednotlivých ukazovateľov vývoja likvidity a rizika 
likvidity a stresové testovanie rizika likvidity. Riadením štruktúry aktív a pasív na dennej báze je poverený odbor Treasury. 
Sledovaním a riadením rizika likvidity je poverený štábny útvar Risk Controlling. Riadenie likvidity a rizika likvidity je oddelené 
po najvyššiu riadiacu úroveň.

 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 pozície v EUR. Pozície v ostatných menách majú podiel na celkovom objeme aktív nižší ako 4 % 
(stav k 31.12.2009). 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 (“ALCO výbor”), ktorý je zodpovedný 
za strategické riadenie likvidity. Členovia výboru informujú o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť likviditu banky. Štábny 
útvar Risk Controllingu, predkladá pravidelne správu o vývoji rizika likvidity. 

 V rámci procesu denného riadenia likvidity banka plní regulatórne požiadavky definované Národnou bankou Slovenska 
vo forme limitu pre likviditné pozície splatné do 1 mesiaca.

 Okrem tohto limitu má banka definovaný interný proces pre sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov likvidity, 
ktoré slúžia na predikciu negatívneho vývoja likviditnej situácie banky a ktoré slúžia ako základná informačná báza v procese 
riadenia likvidity a prijímania strategických rozhodnutí v tejto oblasti. (ALCO). 
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v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(c) Riziko likvidity (pokračovanie)
  Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2009 je v nasledujúcej tabuľke, v ktorej sú 
uvedené nediskontované peňažné toky v nadväznosti na ich najskoršiu zmluvnú splatnosť:.

 Banka očakáva nasledovné odhadované peňažné toky z finančných záväzkov k 31. decembru 2009. Očakávané toky sa môžu 
významne líšiť od tejto analýzy. Napríklad, očakáva sa, že klientske účty záväzkov zostanú stabilné s rastúcim zostatkom:

Majetok  

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 182 313 - - - 182 313
Finančný majetok na obchodovanie  392  1 074 7 -  1 473
Pohľadávky z finančných derivátov  1 485 317 - - 1 802
Pohľadávky voči bankám  7 827 - - - 7 827
Pohľadávky voči klientom 415 185 340 058 217 705 20 058 993 006
Investičné cenné papiere  50 657 94 238 40 519 1 856 187 270
Investície do pridružených 
spoločností a dcérskej spoločnosti - - - - -

Daňová pohľadávka 7 457 - - - 7 457
Ostatný majetok 3 648 - - - 3 648
  668 964 435 687 258 231 21 914 1 384 796
Záväzky  

Záväzky z finančných derivátov 1 630 2 564 - - 4 194
Záväzky voči bankám 117 735 - - - 117 735
Prijaté úvery 33 048 119 - - 33 167
Záväzky voči klientom 952 910 48 248 - - 1 001 158
Emitované dlhové cenné papiere 32 808 89 963 - - 122 771
Splatná daň z príjmov - - - - -
Ostatné záväzky 4 525 - - - 4 525
  1 142 656  140 894 - - 1 283 550

Záväzky  

Záväzky z finančných derivátov 1 630 2 564 - - 4 194
Záväzky voči bankám 118 856 - - - 118 856
Prijaté úvery 33 407 77 - - 33 484
Záväzky voči klientom 956 070  49 306 - - 1 005 376
Emitované dlhové cenné papiere 34 749 93 100 - - 127 849
Ostatné záväzky 4 525  - - - 4 525 
  1 149 237  145 047 - - 1 294 284
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v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(c) Riziko likvidity (pokračovanie)
  Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2008 mala nasledovnú štruktúru:

 Banka očakávala nasledovné odhadované peňažné toky z finančných záväzkov k 31. decembru 2008. Očakávané toky 
sa mohli výrazne líšiť od tejto analýzy:

Majetok  

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 269 083 - - - 269 083
Finančný majetok na obchodovanie  30 319 502 - 851
Pohľadávky z finančných derivátov  19 499 68 - - 19 567
Pohľadávky voči bankám  88 857 - - - 88 857
Pohľadávky voči klientom 361 486 361 471 245 108 9 637 977 702
Investičné cenné papiere  41 207 71 473 22 546 1 068 136 295
Investície do pridružených spoločností - - - 1 116 1 116
Odložené daňové pohľadávky 1 308 - - - 1 308
Ostatný majetok 2 622 - - - 2 622
  784 092 433 332 268 155 11 821 1 497 401
Záväzky  

Záväzky z finančných derivátov 20 605 1 624 - - 22 229
Záväzky voči bankám 55 211 - - - 55 211
Prijaté úvery 1 151 181 - - 1 332
Záväzky voči klientom 1 156 831 27 019 - - 1 183 851
Emitované dlhové cenné papiere 26 070 96 867 - - 122 937
Splatná daň z príjmov 3 611 - - - 3 611
Odložený daňový záväzok - - - - -
Ostatné záväzky 5 310 - - - 5 310
  1 268 789  125 692 - - 1 394 481

Záväzky  

Záväzky z finančných derivátov 20 605 1 624 - - 22 229
Záväzky voči bankám 56 130 - - - 56 130
Prijaté úvery 1 170 196 - - 1 366
Záväzky voči klientom 1 164 803 28 391 - - 1 193 194
Emitované dlhové cenné papiere 29 504 104 009 - - 133 513
Splatná daň z príjmov 3 611 - - - 3 611
Odložený daňový záväzok - - - - -
Ostatné záväzky 5 310 - - - 5 310
  1 281 133 134 220 - - 1 415 353
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(c) Riziko likvidity (pokračovanie)
  Zostatková doba splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2009 je v nasledovnej tabuľke, v ktorej sú uvedené 
nediskontované peňažné toky v súvislosti s ich najskoršou zmluvnou splatnosťou:

v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

Podsúvaha    
Záruky 
vydané bankám  

19 4 962 40 - 5 021

Záruky 
vydané klientom 12 976 6 344 1 255 - 20 575

Neodvolateľné 
akreditivy 7 929 - 35 - 7 964

Úverové 
prísľuby 230 368 - - - 230 368

  251 292 11 306 1 330 - 263 928

Peňažné toky z derivátov – non delivery    
Menové 
swapy (102) - - - (102)

Menové 
forwardy (10) - - - (10)

  (112) - - - (112)

Peňažné toky z derivátov – delivery    
Inflow  

    

Menové 
swapy 53 131 - - - 53 131

Menové 
forwardy 180 - - - 180

 Opcie 98 609 17 109 - - 115 718

  151 920 17 109 - - 169 029

Outflow  
    

Menové 
swapy 53 164 - - - 53 164

Menové 
forwardy 182 - - - 182

 Opcie 98 609 17 109 - - 115 718

  151 955 17 109 - - 169 064
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v tis. EUR Menej ako 1-5 Viac ako Nešpecifikované Spolu
  1 rok rokov 5 rokov

5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(c) Riziko likvidity (pokračovanie)
  Zostatková doba do splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2008 mala nasledovnú štruktúru:

(d) Trhové riziko
  Trhovým rizikom sa chápe riziko neočakávaných strát resp. zmien hodnoty aktív a pasív v dôsledku fluktuácie (zmien) 
trhových parametrov a to najmä zmien úrokových mier, devízových kurzov, cien dlhových a majetkových cenných papierov 
a cien komodít. Cieľom riadenia trhových rizík je merať, monitorovať a eliminovať dopad zmien trhových parametrov na hodnotu 
aktív a pasív banky v súlade so stratégiou riadenia rizík a definovaným rizikovým apetítom banky. Riadením trhových rizík banky 
je poverený štábny útvar Risk Controlling, ktorý je od obchodných útvarov organizačne odčlenený po najvyššiu riadiacu úroveň.

 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. Odbor Treasury môže 
obchodovať len tie finančné nástroje (na regulovaných trhoch a OTC), ktoré boli riadne schválené v zmysle platného procesu 
pre zavedenie treasury produktov. Zaradenie obchodov do obchodnej a bankovej knihy vychádza z definovaných pravidiel 
a pre pozície v obchodnej a bankovej knihe je nastavený systém interných limitov, ktorý je pravidelne monitorovaný.

Podsúvaha    
Záruky vydané bankám 5 695 8 792 40 - 14 527
Záruky vydané klientom 34 464 5 735 1 250 - 41 449
Neodvolateľné úverové prísľuby 3 572 7 972 - - 11 544
Úverové prísľuby 311 493 - - - 311 493
  355 224 22 499 1 290 - 379 013

Peňažné toky z derivátov – non delivery    
Menové swapy 1 720 - - - 1 720
Menové forwardy 602 - - - 602
  2 322 - - - 2 322

Peňažné toky z derivátov – delivery    
Inflow  

    

Menové swapy 324 538 - - - 324 538
Menové forwardy 3 030 - - - 3 030
Opcie 39 165 1 718 - - 40 883
  366 733 1 718 - - 368 451
Outflow  

    

Menové swapy 328 134 - - - 328 134
Menové forwardy 2 895 - - - 2 895
Opcie 39 165 1 718 - - 40 883
  370 193 1 718 - - 371 911
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(d) Trhové riziko (pokračovanie)

 Manažment trhového rizika

 Devízové riziko

 Devízové riziko je definované ako riziko zmeny hodnoty danej pozície v dôsledku zmien devízových kurzov. Riadením 
devízového rizika sa chápe súbor pravidiel a činností, ktorých cieľom je minimalizácia negatívneho dopadu zmien devízových 
kurzov na pozície a hospodársky výsledok banky. 

 Zámerom banky je udržiavať otvorenú čistú devízovú pozíciu v rámci limitov definovaných interne alebo  materskou 
spoločnosťou. Limity sú stanovené pre každú menu individuálne, pre jednotlivé koše mien, ako aj pre celkovú menovú 
pozíciu banky. 

 Úrokové riziko

 Úrokovým rizikom sa chápe riziko (negatívnej) zmeny hodnoty pozícií/portfólií banky v dôsledku zmien úrokových 
mier. Veľkosť dopadu zmien úrokových mier na pozície banky je závislá na celkovej štruktúre súvahových a podsúvahových 
aktív a pasív a celkovej štruktúre úrokových výnosov a nákladov. Primárne riziko, ktorému sú vystavené neobchodovateľné 
portfóliá je riziko straty zo zmien v budúcich peňažných tokoch alebo reálnych hodnotách finančných nástrojov z dôvodu 
zmien trhových úrokových sadzieb. 

 Riziko úrokových mier je riadené oddelením Treasury využívajúc pri tom štandardné nástroje peňažného a kapitálového 
trhu. Celková akceptovateľná hodnota úrokového rizika banky je limitovaná ako maximálne prípustná zmena hodnoty úrokovej 
pozície pri 200 bodovom paralelnom posune výnosovej krivky. Táto zmena je porovnávaná oproti hodnote vlastných zdrojov 
banky.

Vplyv zmeny úrokových sadzieb na vlastné imanie:

 Kvantifikácia hodnoty v riziku (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. 

 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. 

 Banka má definovaný systém stresového testovania celkovej úrokovej pozície. Zodpovednosť za vykonávanie stresového 
testovania banky je stanovená pre štábny útvar Risk Controlling, ktorý o výsledkoch stresového vyhotovuje pravidelnú správu 
a predkladá ju na zasadnutia Výboru pre riziko. Výsledky stresového testovania sú pravidelne podrobované spätnému testovaniu 
a tvoria súčasť správy pre Výbor pre riziko.

v tis. EUR     2009

200 bb paralelný posun  

Očakávaný vplyv na vlastné imanie      (7 195)

Očakávaný vply na výsledok hospodárenia     3 453
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(d) Trhové riziko (pokračovanie)
  Banka vykázala nasledovnú štruktúru finančného majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2009:

v tis. EUR  Euro US Ostatné Spolu
    dolár  

Peňažný majetok    
Peňažné prostriedky 
a ich ekvivalenty 

 177 248 1 276 3 789 182 313

Finančný majetok 
na obchodovanie  1 473 - - 1 473

Pohľadávky 
z finančných derivátov  1 802 - - 1 802

Pohľadávky 
voči bankám  7 827 - - 7 827

Pohľadávky 
voči klientom  985 704 1 445 5 857 993 006

Investičné 
cenné papiere  187 205 65 - 187 270

Investície do pridružených spoločností 
a dcérskej spoločnosti  - - - -

Daňová
pohľadávka  7 457 - - 7 457

Ostatný 
majetok  3 427 28 193 3 648

   1 372 143 2 814 9 839 1 384 796

Peňažné záväzky    
Záväzky
z finančných derivátov  4 194 - - 4 194

Záväzky 
voči bankám  117 633 31 71 117 735

Prijaté 
úvery  33 167 - - 33 167

Záväzky 
voči klientom  961 288 26 152 13 718 1 001 158

Emitované 
dlhové cenné papiere  122 771 - - 122 771

Daň z príjmov 
právnických osôb - - - - -

Ostatné 
záväzky  4 294 7 224 4 525

   1 243 347 26 190 14 013 1 283 550
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(d) Trhové riziko (pokračovanie)
 Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2008::

(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 splnenie 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.

v tis. EUR Euro US Ostatné Slovenská Spolu
   dolár  koruna

Peňažný majetok    
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 15 911 10 251 5 696 237 225 269 083

Finančný majetok na obchodovanie - - - 851 851

Pohľadávky z finančných derivátov - - - 19 567 19 567

Pohľadávky voči bankám 179 - - 88 678 88 857

Pohľadávky voči klientom 194 678 3 092 5 371 774 561 977 702

Investičné cenné papiere 15 67 - 136 213 136 295

Investície do pridružených spoločností - - - 1 116 1 116

Odložená daňová pohľadávka - - - 1 308 1 308

Ostatný majetok 186 31 6 2 400 2 623

  210 969 13 441 11 073 1 261 918 1 497 401

Peňažné záväzky    
Záväzky z finančných derivátov - - - 22 229 22 229

Záväzky voči bankám 32 905 17 54 22 235 55 211

Prijaté úvery 1 053 - - 279 1 332

Záväzky voči klientom 128 609 26 663 13 794 1 014 785 1 183 851

Emitované dlhové cenné papiere - - - 122 937 122 937

Daň z príjmov právnických osôb - - - 3 611 3 611

Odložený daňový záväzok - - - - -

Ostatné záväzky 1 229 37 39 4 005 5 310

  163 796 26 717 13 887 1 190 081 1 394 481
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(e) Operačné riziko (pokračovanie)
 Zodpovednosť za manažment operačných rizík, ako aj za priebežnú definíciu potrebných systémov a nástrojov, preberá 
štábny útvar Risk Controlling  a v rámci organizačnej štruktúry je zabezpečené oddelené riadenie operačného rizika 
od obchodných činností 
 V procese uplatnenia manažmentu rizika banka uplatňuje nasledovné metódy:
1. identifikácia, evidencia a riadenie rizika:
 a. zber údajov o udalostiach, ktoré priniesli alebo mohli priniesť stratu,
 b. analýza rizika,
 c. proces a stratégia zachovania obchodných činností,
 d. informačná bezpečnosť,
 e. interný kontrolný systém,
 f. kľúčové ukazovatele rizika,
 g. posudzovanie zmlúv, spolupráca s tretími stranami (outsourcing),
 h. analýza poistenia,
 i. osveta, školenia v rámci banky.
2. reporting:
 a. interný reporting,
 b externý reporting.

 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 pokynov,
 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.  

 Od 1. januára 2008 banka postupuje v súlade s požiadavkami Basel II v súvislosti s vlastnými zdrojmi banky. Banka používa 
štandardizovaný prístup k riadeniu úverového a operačného rizika.

 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 strát 
bežného roka, nehmotného majetku a ostatných špecifických položiek odpočítateľných od 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 zdrojov, fondy z precenenia, cenné papiere bez stanovenej splatnosti, prebytočné 
rezervy a špecifické dodatočné vlastné zdroje vyššej kvality a dodatočné vlastné zdroje nižšej kvality, t. z. podriadený dlh 
a ostatné špecifické dodatočné vlastné zdroje nižšej kvality po odpočítaní položiek definovaných v opatrení NBS.
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(f ) Riadenie kapitálu (pokračovanie)
 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 akcionárov, veriteľov a trhu a zabez-
pečenia budúceho vývoja podnikania. Taktiež je zaznamenaný vplyv kapitálovej úrovne na ziskovosť akcionárov a banka 
si je vedomá potreby udržiavania rovnováhy medzi vyššími úrovňami návratnosti, ktoré sú dosiahnuteľné pri vyššom zadĺžení 
a výhodami a bezpečnosťou dosiahnutými solídnou kapitálovou pozíciou.

 Počas obdobia nenastali žiadne významné zmeny v procesoch, systémoch, oceňovaniach a vykazovaní kapitálu banky.

 Banková pozícia regulatórneho kapitálu je nasledovná:

v tis. EUR 2009 2008
    
Vlastné zdroje     
Úroveň kapitálu 1

Základné imanie (bod 25 poznámok) 33 207 33 194
Emisné ážio 38 847 38 847
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (bod 26 poznámok) 7 869 7 882
Nerozdelený zisk minulých rokov (bod 26 poznámok) 55 350 44 827
Strata bežného účtovného obdobia (8 107) -
Mínus: určitý nehmotný majetok (4 234) (4 075)
Spolu 122 932 120 675

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 (bod 13 a 14 poznámok) (788) (996)
  122 144 119 679     

Požiadavky na vlastné zdroje 
Požiadavky na vlastné zdroje krytia kreditného rizika 75 313 78 258
Požiadavky na vlastné zdroje krytia trhového rizika - 3 598
Požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika 7 747 7 566
Požiadavky na vlastné zdroje celkom 83 060 89 422

Vlastné zdroje ako percento z rizikovo vážených aktív 11,76% 10,71%
Úroveň kapitálu 1 ako percento z rizikovo vážených aktív 11,84% 10,80%
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5)  RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK (POKR AČOVANIE)
(f ) Riadenie kapitálu (pokračovanie)

 Manažment používa ukazovatele vlastných zdrojov stanovené Národnou Bankou Slovenska na sledovanie kapitálovej 
základne. Prístup Národnej banky Slovenska k takýmto meraniam, založený hlavne na Basel II, sa primárne zaoberá 
monitorovaním vzťahu kapitálovej požiadavky (merané ako 8 % z rizikovo vážených aktív) k dostupným kapitálovým zdrojom.

 Alokácia kapitálu

 Alokácia kapitálu patrí medzi špecifické operácie a aktivity a je vo väčšej miere riadená optimalizáciou výnosov dosiahnutou 
z alokovaného kapitálu. Množstvo alokovaného kapitálu ku každej operácii alebo aktivite je riadená hlavne na základe vlastných 
zdrojov, ale v niektorých prípadoch regulatórne požiadavky plne neodzrkadľujú meniaci sa stupeň rizika spojený s rôznymi 
aktivitami. V takýchto prípadoch môžu byť kapitálové požiadavky prispôsobené tak, aby odzrkadľovali meniaci sa rizikový profil, 
čo je predmetom celkového množstva kapitálu na podporu danej operácie alebo aktivity tak, aby sa udržala požadovaná 
minimálna úroveň. Proces alokácie kapitálu na špecifické operácie a aktivity je nezávislý od tých, ktorí sú zodpovední 
za prevádzku, a to Oddelenie Risk Controllingu, a podlieha preverovaniu predstavenstva banky.

 Napriek tomu, že maximalizácia výnosov z rizikovo upraveného kapitálu je základným východiskom pre určenie alokácie 
kapitálu v rámci banky daným operáciám a aktivitám, nie je jediným pre rozhodovanie. Takisto sa berú do úvahy synergie 
s inými operáciami a aktivitami, dostupnosť manažmentu a iných zdrojov a ako je vhodná daná aktivita do dlhodobejších 
strategických cieľov banky. Postupy banky v súvislosti s riadením kapitálu a jeho alokácie je preverovaná pravidelne na zasadnutiach 
predstavenstva.

6)  V Y K A ZO VA N I E  P O D Ľ A  S E G M E N TO V
 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 zásadách 
a 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 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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6)  VYK A ZOVANIE PODĽA SEGMENTOV (POKR AČOVANIE)

v tis. EUR Firemné  Retailové  Treasury Nezaradené Banka
  bankovníctvo bankovníctvo 2009 2009 2009
  2009 2009

Čisté úrokové výnosy 13 518 11 668 8 045 2 33 233

Zníženie hodnoty
pohľadávok voči klientom  (5 136) (5 222) - - (10 358)

Čisté úrokové výnosy po znížení
hodnoty pohľadávok voči klientom 8 382 6 446 8 045 2 22 875

Čisté výnosy z poplatkov a provízii 2 052 6 009 (7) - 8 054

Čistý zisk z obchodovania  - - 1 567 - 1 567

Ostatné náklady (25) (1 072) (279) 238 (1 138)

Prevádzkové výnosy 10 409 11 383 9 326 240 31 358

Všeobecné prevádzkové náklady (8 795) (19 959) (3 968) - (32 722)

Odpisy (1 265) (4 130) (519) - (5 914)

Prevádzkové náklady (10 060) (24 089) (4 487) - (38 636)

Zisk /(strata) pred zdanením 349 (12 706) 4 839 240 (7 278)

Daň z príjmov     (829)

Strata za rok     (8 107)

Ostatné informácie: 

Majetok  664 112 380 898 355 134 11 822 1 411 966

Záväzky 308 747 688 378 155 096 132 623 1 284 844
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6)  VYK A ZOVANIE PODĽA SEGMENTOV (POKR AČOVANIE)

7)  P E Ň A Ž N É  P R O S T R I E D K Y  A  I C H  E K V I VA L E N T Y

v tis. EUR Firemné  Retailové  Treasury Nezaradené Banka
  bankovníctvo bankovníctvo 2008 2008 2008
  2008 2008

Čisté úrokové výnosy 13 923 18 031 10 925 164 43 043

Zníženie hodnoty
pohľadávok voči klientom  (3 984) (922) - - (4 906)

Čisté úrokové výnosy po znížení
hodnoty pohľadávok voči klientom 9 939 17 109 10 925 164 38 137

Čisté výnosy z poplatkov a provízii 5 790 9 893 35 - 15 718

Výnosy z pridružených spoločností - - - 258 258

Čistý zisk z obchodovania  - - 3 597 - 3 597

Ostatné náklady 2 (327) - (261) (586)

Prevádzkové výnosy 15 731 26 675 14 557 161 57 124

Všeobecné prevádzkové náklady (11 341) (19 002) (4 711) - (35 054)

Odpisy (1 226) (4 629) (519) - (6 374)

Prevádzkové náklady (12 567) (23 631) (5 230) - (41 428)

Zisk pred zdanením 3 164 3 044 9 327 161 15 696

Daň z príjmov     (5 173)

Zisk za rok     10 523

Ostatné informácie: 

Majetok  688 979 338 719 480 178 22 135 1 530 011

Záväzky 320 900 747 741 78 772 248 421 1 395 834

v tis. EUR     2009 2008

Pokladničná hotovosť a účty v emisnej banke (bod 8 poznámok)   177 822 243 927

Pohľadávky voči bankám so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov (bod 11 poznámok)  4 491 25 156

     182 313 269 083
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v tis. EUR 2009 2008

9)  F INANČNÝ MA JE TOK NA OBCHODOVANIE

     

Finančný majetok na obchodovanie  

Cenné papiere emitované štátom 1 473 851

v tis. EUR 2009 2008

8)  POKLADNIČNÁ HOTOVOSŤ A ÚČ T Y V EMISNE J BANKE

     

Pohľadávky voči Národnej banke Slovenska:

Povinné minimálne rezervy 7 827 75 017

Poskytnuté úvery emisnej banke  - 192 274

Ostatné 150 000 17 177

  157 827 284 468

Mínus povinné minimálne rezervy (bod 11 poznámok) (7 827) (75 017)

  150 000 209 451

Pokladničná hotovosť 27 822 34 476

  177 822 243 927

 Povinné minimálne rezervy sú udržiavané vo výške stanovenej opatrením Národnej banky Slovenska a nie sú určené 
na každodenné použitie.

10) F I N A N Č N É  D E R I VÁT Y

v tis. EUR 2009 2008     

Pohľadávky zfinančných derivátov     

Deriváty určené na obchodovanie (a) 1 802 19 567

   

Záväzky z finančných derivátov 

Deriváty určené na obchodovanie (a) 1 947 20 670

Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge):  

Swapy na úrokovú mieru (b) 2 247 1 559

  4 194 22 229   
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10) F I N A N Č N É  D E R I VÁT Y  ( P O K R AČO VA N I E )
(a) Ostatné deriváty určené na obchodovanie

(b) Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)

 Počas roka 2007 banka uzatvorila swapy na úrokovú mieru v nominálnej hodnote 27 883 tis. EUR s cieľom zabezpečiť 
riziko vyplývajúce z variabilnej úrokovej sadzby na emitované hypotekárne záložné listy (bod 21 poznámok). V roku 2008 a 2009 
banka neuzatvorila žiadne nové úrokové swapy na zabezpečenie peňažných tokov.

Za obdobie končiace sa 31. decembra 2009 bola z oceňovacích rozdielov preúčtovaná do hospodárskeho výsledku suma 
646 tis. EUR (2008: 7 tis. EUR).

v tis. EUR  2009 2008 
  Zmluvná/ Reálna hodnota Zmluvná/   Reálna hodnota
  nominálna   nominálna  
  hodnota Majetok Záväzky hodnota Majetok Záväzky

Úrokové deriváty:
    
Úrokové swapy - - - 4 507 59 55
Menové deriváty: 

Menové forwardy 5 321 20 29 40 763 2 361 1 492
Menové swapy 72 505 180 316 356 588 16 533 18 509
Menové opcie 115 718 1 602 1 602 40 883 614 614
   1 802 1 947  19 567 20 670

v tis. EUR 2009 2008

11) POHĽADÁVKY VOČI  BANK ÁM

         
Splatné na požiadanie 4 151 10 628

Ostatné úvery a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti:  
- do 3 mesiacov 340 14 707
- od 3 mesiacov do 1 roka - 13 661

Povinné minimálne rezervy (bod 8 poznámok) 7 827 75 017

  12 318 114 013
Z toho: Pohľadávky so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov (bod 7 poznámok) (4 491) (25 156)

  7 827 88 857

v tis. EUR 2009 2008

12) POHĽADÁVKY VOČI  KLIENTOM

         
Pohľadávky voči klientom 1 019 349 998 636
Opravné položky na zníženie hodnoty (26 343) (20 934)

  993 006 977 702   
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v tis. EUR 2009 2008         
Individuálne opravné položky:    

K 1. januáru  10 253 4 050
Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu 13 239
Tvorba/(rozpustenie) v priebehu roka  4 674 1 841
Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok (2 850) -
Preklasifikácia  1 636 4 123
K 31. decembru 13 726 10 253
         
Portfóliové opravné položky:    

K 1. januáru  9 678 15 877
Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu - (418)
Tvorba (rozpustenie) v priebehu roka 9 523 2 732
Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok (2 336) (4 361)
Preklasifikácia  (5 399) (4 152)
K 31. decembru 11 466 9 678
         
IBNR opravné položky:    

K 1. januáru  1 003 -
Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu (3) -
Tvorba (rozpustenie) v priebehu roka (3 612) 974
Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok - -
Preklasifikácia  3 763 29
K 31. decembru 1 151 1 003
Opravné položky celkom 26 343 20 934

12) POHĽADÁVKY VOČI  KLIENTOM (POKR AČOVANIE)
 Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

 Zmeny stavu na účtoch opravných položiek na zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom boli nasledovné:

v tis. EUR 2009 2008

13) INVESTIČNÉ CENNÉ PAPIERE

         
Cenné papiere určené na predaj  
Podielové cenné papiere (a) 1 855 1 068
Dlhové cenné papiere (b) 183 419 127 760
  185 274 128 828
Investície v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát  
Dlhové cenné papiere – naviazané na akciové indexy (bod 20 poznámok) 1 996 7 467
  187 270 136 295
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Názov spoločnosti Činnosť v tis. EUR 2009 2008

 Banka vlastní 19 % podiel na základnom imaní spoločnosti VB LEASING SK, spol. s r.o.,(do novembra 2009 24 % podiel), 
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. 

(b) Dlhové cenné papiere

         
RVS, a.s. Relaxačno-vzdelávacie centrum 149 149
S.W.I.F.T. Medzinárodný presun prostriedkov 15 15
Victoria Volksbanken Poisťovňa, a.s. Poistenie 837 837
Mastercard Kreditné karty 66 67
VB LEASING SK, spol. s r.o. Leasing 788 -
   1 855  1 068

13) INVESTIČNÉ CENNÉ PAPIERE (POKR AČOVANIE)
(a) Podielové cenné papiere

v tis. EUR 2009 2008         
Štátne dlhopisy  116 691 57 608
Dlhopisy slovenských podnikov 3 718 3 730
Dlhopisy slovenských bánk 61 655 56 874
Dlhopisy zahraničných bánk 1 355 9 548
  183 419 127 760

 Do novembra 2009 investícia do pridružených spoločností pozostávala 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. V novembri 2009 banka odpredala 5 % podiel na základnom imaní za nominálnu 
hodnotu (207 tis. EUR) a investíciu vykazuje ako investíciu určenú na predaj (bod 13 poznámok).

 Od novembra 2008 banka vlastní 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti VOLKSBANK REALITY, spol. s r.o., 
registrovanej v Slovenskej republike so sídlom Vysoká 28, 810 00 Bratislava, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou. V júli 2009 
spoločnosť vstúpila do likvidácie a banka vytvorila opravnú položku vo výške 100 % investície. Likvidácia spoločnosti bude 
ukončená v prvej polovici 2010, keby banka prestane vykazovať spoločnosť ako dcérsku spoločnosť.

v tis. EUR 2009 2008

14) INVESTÍCIE DO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ  A DCÉRSKE J SPOLOČNOSTI

         
Pridružené spoločnosti

VB LEASING SK, spol. s r.o. - 996    
Dcérska spoločnosť
VOLKSBANK REALITY, s.r.o. (pôvodne IMMO-CONTRACT Slovakia, s.r.o.) - 120

  - 1 116
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 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 prenajatá tretím osobám. Prenájmy 
sú na dobu neurčitú. Podmienený prenájom sa neúčtuje.

v tis. EUR 2009 2008

Výnosy z prenájmu investície v nehnuteľnostiach 37 45 

15) INVESTÍCIE  V NEHNUTEĽNOSTIACH

v tis. EUR Pozemok Budova Spolu

K 1. januáru 2008 49 847 896

Úprava na reálnu hodnotu  - 65 65

K 31. decembru 2008 49 912 961

 

Úprava na reálnu hodnotu - (177) (177)

K 31. decembru 2009 49 735 784
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16) BUDOVY,  VYBAVENIE A ZARIADENIE

 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 evidovaného bankou k 31. decembru kalendárneho roka. Tento 
majetok je poistený na cenu novú (53 641 tis. EUR). 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.

v tis. EUR  Pozemky Nábytok, Motorové Softvér Spolu
   a budovy zariadenie vozidlá  
    a vybavenie

Obstarávacia cena
    
K 1. januáru 2008  27 402 32 883 1 471 13 315 75 071
Prírastky  1 096 3 129 177 3 226 7 628
Transfery - - - - - -
Úbytky   (1 097) (3 661) (211) (13) 4 982

K 31. decembru 2008  27 401 32 351 1 437 16 528 77 717
  
K 1. januáru 2009  27 401 32 351  1 437 16 528 77 717
Prírastky  130 457 61 2 126 2 774
Transfery  - - - - -
Úbytky   (2 033) (3 764) (635)  (1 225) (7 657)

K 31. decembru 2009  25 498 29 044 863 17 429 72 834

Oprávky a straty zo zníženia hodnoty 
    
K 1. januáru 2008  8 147 26 387 994 8 474 44 002
Odpisy za 2008  1 282 2 860 190 2 042 6 374
Zníženie hodnoty  - - - - -
Úbytky   (513) (3 571) (209) (14) (4 307)

K 31. decembru 2008  8 916 25 676 975 10 502 46 069
  
K 1. januáru 2009  8 916 25 676 975 10 502 46 069
Odpisy za 2009  1 258 2 327 158 2 171 5 914
Úbytky   (325) (3 416) (569) (1 225) (5 535)

K 31. decembru 2009  9 849 24 587 564 11 448 46 448

Zostatková hodnota 
    
K 31. decembru 2008  18 486 6 675 462 6 026 31 649

K 31. decembru 2009  15 649 4 457 299 5 981 26 386
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17) DAŇ Z PRÍJMOV PR ÁVNIKÝCH OSÔB

v tis. EUR 2009 2008
         
Odložená daňová pohľadávka (bod 23 poznámok) (2 450) (1 308)

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie (bod 35 poznámok) 1 805  6 400

Preddavky na daň z príjmov (6 812) (2 789)

Daň z príjmov splatná  (5 007) 3 611

Záväzok /(pohľadávka) z dane z príjmov (7 457) 2 303

19) PRIJATÉ ÚVERY

20) Z ÁVÄ ZKY VOČI  KLIENTOM

18) Z ÁVÄ ZKY VOČI  BANK ÁM
v tis. EUR 2009 2008
         
Splatné na požiadanie  3 636 18 195

Záväzky voči bankám so zostatkovou dobou splatnosti:    

- do 3 mesiacov 109 097 30 170

- od 3 mesiacov do 1 roka  5 002 6 846

  117 735 55 211

v tis. EUR 2009 2008
         
Európska banka pre obnovu a rozvoj  - 1 053

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 166 279

Národná banka Slovenska 33 001 -   

  33 167 1 332   

v tis. EUR 2009 2008
         
Záväzky voči klientom v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát  1 996 7 453

Záväzky voči klientom v umorovanej hodnote 999 162 1 176 398

  1 001 158 1 183 851

 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).



POZNÁMKY K ÚČ TOVNE J ZÁVIERKE
ZA ROK ,  K TORÝ SA SKONČIL 31.  DECEMBR A 2009

68

20) Z ÁVÄ ZKY VOČI  KLIENTOM (POKR AČOVANIE)
 Zostatková doba splatnosti záväzkov voči klientom mala nasledovnú štruktúru:

 Emisia 1 zahŕňala 7 500 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 100,439 % 
nominálnej hodnoty s fixným kupónom 4,6 % p.a., ktoré banka vydala 30. novembra 2004. Hypotekárne záložné listy boli splatné 
30. novembra 2009 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 2 zahŕňa 5 000 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 96,418 % 
nominálnej hodnoty s fixným kupónom 3,00 % p.a., ktoré banka vydala 1. decembra 2005. Hypotekárne záložné listy sú splatné 
1. decembra 2010 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 3 zahŕňa 4 300 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 100,22 % 
nominálnej hodnoty s fixným kupónom 4,5 % p.a., ktoré banka vydala 1. decembra 2006. Hypotekárne záložné listy sú splatné 
1. decembra 2011 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 4 zahŕňa 4 600 hypotekárnych záložných listov s nominálnou hodnotou 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 99,65 % 
nominálnej hodnoty s variabilným kupónom (k 31. decembru 2009: 1,021 % p.a.), ktoré banka vydala 28. marca 2007. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 28. marca 2012 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 K 31. decembru 2009 predstavujú vklady 10 najvýznamnejších klientov celkom 14 % celkových záväzkov voči klientom 
(2008: 17 % celkových záväzkov voči klientom).

v tis. EUR 2009 2008
         
Splatné na požiadanie 539 337 550 475
Ostatné vklady so zmluvnou dobou splatnosti alebo výpovednou lehotou podľa zostatkovej doby splatnosti:     
- do 3 mesiacov 313 645 435 865
- od 3 mesiacov do 1 roka  99 928 170 492
- od 1 roka do 5 rokov 48 248 27 019
  1 001 158 1 183 851

21) EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

v tis. EUR 2009 2008
         
Hypotekárne záložné listy  
 Emisia 1 - 25 013
 Emisia 2 16 528 16 408
 Emisia 3 14 339 14 345
 Emisia 4 15 287 15 418
 Emisia 5 12 686 12 871
 Emisia 6 15 616 15 660
 Emisia 7 16 604 16 546
 Emisia 8 6 665 6 676
 Emisia 9 25 046 -

  122 771 122 937
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21) EMITOVANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE (POKR AČOVANIE)

 Emisia 5 zahŕňa 3 800 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 
100 % z nominálnej hodnoty s variabilným kupónom (k 31. decembru 2009: 1,045 % p.a.), ktoré banka vydala 20. júla 2007. 
Hypotekárne záložné listy sú splatné 20. júla 2012 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 6 zahŕňa 4 700 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 
100 % z nominálnej hodnoty s variabilným kupónom (k 31. decembru 2009: 1,064 % p.a.), ktoré banka vydala 28. novembra 2007. 
Hypotekárne záložné listy sú splatné 28. novembra 2010 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 7 zahŕňa 4 900 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 
98,91 % z nominálnej hodnoty s fixným kupónom 4,4 % p.a., ktoré banka vydala 28. mája 2008. Hypotekárne záložné listy sú 
splatné 28. mája 2011 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 8 zahŕňa 2 000 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 
100 % z nominálnej hodnoty s variabilným kupónom (k 31. decembru 2009: 1,847 % p.a.), ktoré banka vydala  26. novembra 2008. 
Hypotekárne záložné listy sú splatné 15. októbra 2013 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

 Emisia 9 zahŕňa 7 531 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 EUR pri emisnom kurze 
100 % z nominálnej hodnoty s variabilným kupónom (k 31.decembru 2009: 1,355 % p.a.), ktoré banka vydala 15. decembra 2009. 
Hypotekárne záložné listy sú splatné 11. mája 2011 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom

22) REZERVY
v tis. EUR K 1. januáru 2009 Zmena počas roka K 31. decembru 2009

Rezerva na súdne spory (bod 33 poznámok) 916 (254) 662

Rezerva na odchodné (bod 34 poznámok) 150 195 345

Rezerva na jubileá (bod 34 poznámok) 286 1 287

  1 352 (58) 1 294
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23) ODLOŽENÁ DAŇ
 Odložená daň sa vzťahuje na nasledovné položky:

v tis. EUR Majetok Záväzky Netto
  2009 2008 2009 2008 2009 2008    
Pohľadávky
voči klientom 2 238 835 - - 2 238 835
   
Investičné 
cenné papiere - 23 (293) - (293) 23
   
Finančné
deriváty  303 234 - - 303 234
   
Investície 
v nehnuteľnostiach 3 - - (18) 3 (18)
   
Budovy, vybavenie 
a zariadenie - - (184) (196) (184) (196)
   
Ostatné záväzky 371 422 - - 371 422   
Ostatný majetok 12 8 - - 12 8   
Odložená daňová
pohľadávka/(záväzok) 2 927 1 522 (477) (214) 2 450 1 308

 Celková súvahová daňová pozícia je vykázaná v bode 17 poznámok.

 K 31. decembru 2009 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre právnické osoby vo výške 19 % 
(2008: 19 %).

 Prehľad o zmenách v odloženej daňovej pohľadávke:

v tis. EUR 2009 2008
         
K 1. januáru 1 308  (86)

Úprava cez výkaz ziskov a strát (bod 35 poznámok) 1 389 1 227

Úprava cez oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní (247) 167

K 31. decembru 2 450 1 308

v tis. EUR 2009 2008
         
Záväzky voči zamestnancom 1 467 1 892

Záväzky voči štátnemu rozpočtu 468 533

Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 249 -

Rôzni veritelia 1 400 2 274

Výnosy a výdavky budúcich období 456 448

Ostatné 485 163

  4 525 5 310

24) OSTATNÉ ZÁVÄ ZKY
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v tis. EUR 2009 2008
         

K 1. januáru 116 71

Tvorba  152 151

Čerpanie   (101) (106)

K 31. decembru 167  116

24) OSTATNÉ ZÁVÄ ZKY ( P O K R AČO VA N I E )
 Sociálny fond:

25) Z ÁKL ADNÉ IMANIE

v tis. EUR 2009 2008
         

Upísané a splatené v plnej výške:     

89 550 kmeňových akcií po 186 EUR za akciu 16 656 16 646

99 704 prioritných akcií po 166 EUR za akciu 16 551 16 548

  33 207 33 194

 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 prioritná dividenda nie je vyplatená, nadobúda akcionár, ktorý je majiteľom prioritnej akcie odo dňa, ktorý 
nasleduje po dni prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o tom, že prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo dňa 
omeškania s výplatou dividendy, hlasovacie právo spojené s touto akciou, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne 
o vyplatení dividendy, a  ak bola spoločnosť v omeškaní s výplatou prednostnej dividendy, až do dňa jej vyplatenia. Majitelia 
prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy.

 Zisk, ktorý valné zhromaždenie určí na vyplatenie dividend, sa rozdelí medzi akcionárov podľa pomeru menovitej hodnoty 
akcií k základnému imaniu. Prioritní akcionári dostanú minimálne o 1 (slovom: jeden) percentuálny bod vyššiu dividendu ako 
kmeňoví akcionári.

 V roku 2009 banka prepočítala základné imanie v zmysle zákona č. 659/2007 o zavedení meny euro v SR a rozdiel z prepočtu 
(navýšenie o 13 tis. EUR) vysporiadala zo zákonného rezervného fondu.

 Štruktúra základného imania a emisného ážia k 31. decembru 2009 bola nasledovná:

v tis. EUR Emisné ážio Základné imanie Spolu

Kmeňové akcie 16 479 16 656 33 135

Prioritné akcie 22 368 16 551 38 919

  38 847 33 207 72 054
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26) R E Z E R V N É  F O N DY,  F O N DY  ZO  Z I S K U  A  V ÝS L E D O K  H O S P O D Á R E N I A

v tis. EUR Nerozdelený Zákonný Oceňovacie Oceňovacie Ostatné Spolu 
  zisk rezervný rozdiely rozdiely z precenenia fondy 
   fond  zabepzpečovacích derivátov
    
K 1. januáru 2009 55 350 6 737 (97) (998) 1 145 62 137
Čistý zisk z majetku 
určeného na predaj (a) - - 1 348 - - 1 348

Čistá strata zo 
zabezpečovacích
derivátov 

- - - (297) - (297)

Presuny - (13) - - - (13)
Dividendy (c) - - - - - -
Strata za 2009 (d) (8 107) - - - - (8 107)
K 31. decembru 2009 47 243 6 724 1 251 (1 295) 1 145 55 068

(a) Oceňovacie rozdiely
 Oceňovacie rozdiely zahŕňajú kumulatívnu čistú zmenu reálnej hodnoty investičných cenných papierov určených na predaj 
okrem prípadov ukončenia vykazovania investície alebo jej znehodnotenia. V priebehu roka 2009 bola do výkazu ziskov a strát 
preúčtovaná suma 242 tis. EUR, ktorá bola predtým vykázaná vo vlastnom imaní (2008:  907 tis. EUR).

(b)  Zákonný rezervný fond
 Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú všetky spoločnosti povinné tvoriť zákonný rezervný fond na krytie strát 
banky. 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.

(c)  Dividendy
 Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2009, schválilo nevyplatenie dividend zo zisku za rok 2008.

(d)  Navrhované vysporiadanie straty
 Vedenie navrhne nasledovné vysporiadanie straty za rok končiaci sa 31. decembra 2009:

(e) Ostatné fondy
 Ostatné fondy nie sú určené na rozdelenie akcionárom.

v tis. EUR  2009            
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    (8 107)
   (8 107)

v tis. EUR 2009 2008         
Vydané záruky a neodvolateľné akreditívy 33 561 67 520
Úverové prísľuby 230 368 311 493
  263 929 379 013

27) PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
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v tis. EUR 2009 2008
         
Pohľadávky voči bankám 2 001 8 079
Pohľadávky voči klientom 43 030 57 145
Dlhové cenné papiere 6 509 5 529
  51 540 70 753

28) ÚROKOVÉ VÝNOSY

29) ÚROKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR 2009 2008
         
Záväzky voči bankám 585 2 278
Záväzky voči klientom 12 631 20 274
Dlhové cenné papiere 5 091 5 158
  18 307 27 710

30) Z N Í Ž E N I E  H O D N OT Y  P O H Ľ A D ÁV O K  V O Č I  K L I E N TO M
v tis. EUR 2009 2008         
Čistá tvorba počas roka  (bod 12 poznámok) (10 585) (5 547)
Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok (655) (929)
Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok 882 1 570
  (10 358) (4 906)

v tis. EUR 2009 2008         
Prijaté poplatky a provízie    

Úvery 1 539 1 433
Obchody s cennými papiermi 279 407
Platobné transakcie 6 956 13 416
Zmenárenské transakcie 373 1 530
Ostatné operácie 2 434 2 396
  11 581 19 182
Platené poplatky a provízie    

Úvery (439) (241)
Obchody s cennými papiermi (136) (293)  
Platobné transakcie (336) (531)
Zmenárenské transakcie (78) (20)
Ostatné operácie (2 538) (2 379)
  (3 527) (3 464)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 8 054 15 718

31) Č I S T É  V Ý N O S Y  Z  P O P L AT KO V  A  P R O V Í Z I Í
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33) OSTATNÉ NÁKLADY
v tis. EUR 2009 2008
         
Ostatné (náklady)/výnosy:    
Zisk z predaja budov, zariadenia a vybavenia 189 34
Ostatné dane a poplatky (45) (48)
Ostatné náklady (1 975) (1 191)
Ostatné výnosy 459 203
Rezervy na súdne spory (bod 22 poznámok) 234 416
  (1 138) (586)

33) VŠEOBECNÉ PRE VÁDZKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR 2009 2008
         
Osobné náklady:    
Mzdy a odmeny zamestnancom 12 530 13 185
Ostatné zamestnanecké požitky 285 335
Sociálne poistenie, sociálny fond 3 312 3 337
Rezerva na odchodné a na jubileá (bod 22 poznámok) 196 290
  16 323 17 147

Ostatné prevádzkové náklady:    

Služby vzťahujúce sa k budovám 4 288 4 346
Poštovné a telekomunikačné služby, materiál 1 860 1 930
Reklama a reprezentačné náklady 1 225 1 201
Školenia 85 440
Odborné služby 1 288 2 215
Služby vzťahujúce sa k výpočtovej technike 4 685 4 633
Ostatné 2 968 3 142
  16 399 17 907
  32 722 35 054

 Počet zamestnancov k 31. decembru 2009 bol 590 (2008: 646), pričom 17 z nich boli členovia vedenia (2008: 17). 

v tis. EUR 2009 2008
         
Operácie s cennými papiermi 430 1 012
Menové deriváty 1 172 2 354
Úrokové deriváty (4) 268
Finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (31)  (37)

  1 567 3 597

32) Č I S T Ý  Z I S K  Z  O B C H O D O VA N I A
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v tis. EUR 2009 2008
         
Audit účtovnej závierky 139 183

Ostatné uisťovacie služby 20 30

Daňové poradenstvo - 4

Ostatné - 32

  159 249

34) V Š E O B E C N É  P R E VÁ D Z KO V É  N Á K L A DY  ( P O K R AČO VA N I E )
 Služby poskytnuté audítorskou spoločnosťou, ktorá overovala účtovnú závierku, boli počas roka nasledovné:

35) DAŇ Z PRÍJMOV

v tis. EUR 2009 2008
         

Daňový náklad za bežné účtovné obdobie:  

Daň za rok 1 804 6 400

Dodatočná daň 414 -

Celkový daňový náklad dane z príjmov za bežné účtovné obdobie (bod 17 poznámok) 2 218 6 400

Odložená daň:  

Odložená daň (975) (1 227)

Dodatočná daň (414) -

Celkový daňový náklad odloženej dane za bežné účtovné obdobie (bod 23 poznámok) (1 389) (1 227)

Celkový daňový náklad 829 5 173 
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35) DAŇ Z PRÍJMOV (POKR AČOVANIE)
 Účtovný zisk pred zdanením vynásobený daňovou sadzbou je odsúhlasený na daňový náklad nasledovne:

 Odložené daňové pohľadávky a záväzky boli počítané pri dani z príjmov právnických osôb 19 % (2008: 19 %).

v tis. EUR Základ dane - 2009 Daň 19% - 2009 Základ dane - 2008 Daň 19% - 2008    
(Strata)/Zisk pred zdanením (7 278) (1 383) 15 696 2 982
Nezdaniteľné položky: 

 Rozpustenie rezervy na súdne spory (234) (44) (416) (79)
 Daňovo oslobodený výnos z majetkových účastí (2) - (259) (49)
 Ostatné (1 871) (356) (16) (3)
   (400)  (131)
Daňovo neuznateľné položky: 

 Úpravy dane z dôvodu prechodu na IFRS 477 91 - -
 Reprezentačné náklady 268 51 398 76
 Opravné položky na zníženie hodnoty 8 050 1 529 6 787 1 290
 Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok 2 640 502 3 834 729
 Dary  3 1 7 1
 Pokuty 11 2 2 -
 Motorové vozidlá 11 2 12 2
 Manká a škody 565 107 716 136
 Ostatné 1 724 327 465 88
   2 612  2 322
Dodatočná daň za predchádzajúce obdobie   -  -
Celkový daňový náklad   829  5 173
Efektívna daňová sadzba  11,39 %  32,96 %

36) ZISK PRED ZMENAMI V PRE VÁDZKOVOM MA JE TKU A ZÁVÄ ZKOCH
v tis. EUR 2009 2008
         
(Strata)/zisk pred zdanením (7 278) 15 696
Úpravy o nepeňažné operácie:  
 Odpisy a zníženie hodnoty 5 914 6 374
 Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 11 240 5 547
 Rezervy (58) (126)
 Čistá strata z vyradenia budov, vybavenia a zariadenia 1 353 301
 Opravná položka k dcérskej spoločnosti 120 -
 Úprava reálnej hodnoty investícií v nehnuteľnostiach 177 (65)
 Precenenie majetku a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 32 37
  11 499 27 764
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v tis. EUR 2009 2008

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností zahŕňajú nasledujúce peňažné toky:  

Prijaté úroky 52 079 70 063

Zaplatené úroky (20 017) (25 287)

  32 062 44 776 

37) BUDÚCE ZÁVÄ ZKY Z OPER ATÍVNEHO PRENÁ JMU

 K 31. decembru 2009 bola výška nevypovedateľných budúcich záväzkov z operatívneho prenájmu do  1 roka 1 935 tis. EUR 
(2008: 1 948 tis. EUR), od 1 do 5 rokov 3 957 tis. EUR (2008: 5 715 tis. EUR) a nad 5 rokov 2 581 tis. EUR (2008: 2 465 tis. EUR).

38) TR ANSAKCIE SO SUBJEK TMI S  OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE

 Banka a jej pobočky v rámci podnikania vstupovali do transakcií s ostatnými 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. 

 Subjekty s kontrolným vplyvom
 Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft
 Volksbank International AG

 Subjekty s významným vplyvom
 Banka nemá vzťahy so subjektami s významným vplyvom.

 Dcérske spoločnosti
 VOLKSBANK REALITY, s.r.o. (od novembra 2008)

 Pridružené spoločnosti
 VB LEASING SK, spol. s r.o.(do novembra 2009)

 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.

36) ZISK PRED ZMENAMI V PREVÁDZKOVOM MAJETKU A ZÁVÄZKOCH (POKRAČOVANIE)
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38) TRANSAKCIE SO SUBJEKTAMI S OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE (POKRAČOVANIE)
(a) Osoby s kontrolným vplyvom

v tis. EUR 2009 2008
         
Pohľadávky/(záväzky) voči Volksbank International AG boli k 31. decembru nasledovné:      

Pohľadávky voči klientom 4 -
Záväzky voči klientom - (667)
Ostatné výnosy 4 -
Ostatné náklady (1 735) (2 199)
Záruky prijaté bankou  2 400 3 048

Pohľadávky/(záväzky) voči Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft boli k 31. decembru nasledovné:    
Pohľadávky voči klientom 4 280 15 144
Záväzky voči klientom (86 207) (43 887)
Úrokové výnosy 56 176
Úrokové náklady (317) (962)
Platené poplatky a provízie (443) (413)
Ostatné náklady (2) -
Záruky prijaté bankou 7 568 11 524

 Banka nemá podmienené záväzky so subjektami s osobitným vzťahom k banke.

v tis. EUR 2009 2008
         
Záväzky voči klientom - (8)
Ostatné náklady 32 -
Platené poplatky a provízie - (19)

(b) Dcérska spoločnosť

v tis. EUR 2009 2008
         
Pohľadávky voči klientom - 7 083
Záväzky voči klientom - (1 120)
Úrokové výnosy 223 389
Úrokové náklady (135) (4)
Prijaté poplatky a provízie 71 93
Prijaté poplatky a provízie - (1)
Ostatné výnosy 56 51
Ostatné náklady - (1)  

(c) Pridružené spoločnosti
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38) TRANSAKCIE SO SUBJEKTAMI S OSOBITNÝM VZŤAHOM K BANKE (POKRAČOVANIE)
(d) Vrcholové vedenie

v tis. EUR 2009 2008
         
Majetok      

Predstavenstvo - -  

Vedenie 601 538

Dozorná rada - -

Ostatní 66 73

  667 611

Bývalí členovia predstavenstva 170 164

  837 775

Záväzky

Predstavenstvo (296) (241)

Vedenie (628) (763)

Dozorná rada (12) (82)

Ostatní (110) (117)

  (1 046) (1 203)

v tis. EUR 2009 2008

Odmeňovanie      

Predstavenstvo 851 753

Vedenie 1 456 1 231

Dozorná rada - -

  2 271 1 984

Bývalí členovia predstavenstva - -

  2 271 1 984

39)  SPR ÁVA CENNÝCH PAPIEROV

 Banka spravuje cenné papiere a iné hodnoty zverené klientmi banke do správy vo výške 109 miliónov EUR (2008: 
103 miliónov EUR).
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40)  O D H A D O VA N É  R E Á L N E  H O D N OT Y
 Reálna hodnota je peňažná čiastka, za ktorú je možné určitý druh aktív vymeniť, alebo za ktorú bude vyrovnaný záväzok 
voči druhej strane za cenu obvyklú. Odhadované reálne hodnoty finančného majetku a záväzkov banky boli ku koncu roka 
nasledovné:

v tis. EUR Účtovná Odhadovaná   Účtovná Odhadovaná
  hodnota 2009 reálna hodnota 2009 hodnota 2008 reálna hodnota 2008 

Finančný majetok  

Pohľadávky voči bankám 7 827 7 827 88 857 88 857
Pohľadávky voči klientom 993 006 993 006 977 702 977 702
Finančné záväzky   
Záväzky voči bankám 117 735 117 735 55 211 55 211
Prijaté úvery 33 167 33 167 1 332 1 332
Záväzky voči klientom 1 001 158 1 001 158 1 183 851 1 183 851
Emitované dlhové cenné papiere 122 771 122 771 122 938 122 938

 Pri odhade reálnych hodnôt finančných aktív a záväzkov banky boli použité nasledovné metódy a predpoklady:

 Pohľadávky voči bankám
 Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov v iných bankách sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote, lebo ich zostatky sa 
menia v relatívne krátkych obdobiach.

 Pohľadávky voči klientom
 Pohľadávky voči klientom sú uvádzané netto, teda po odpočítaní zníženia hodnoty pohľadávok. Pri úveroch a pohľadáv-
kach voči klientom, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za 
približnú reálnu hodnotu. Keďže väčšina pohľadávok je naviazaná na premenlivé úrokové sadzby, je taktiež vhodné považovať 
ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.

 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 platných 
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 sadzieb.

 Záväzky voči klientom
 Reálne hodnoty bežných účtov a termínovaných vkladov so zostatkovou dobou splatnosti menej ako tri mesiace sa približne 
rovnajú ich účtovnej hodnote. Účtovné hodnoty ostatných záväzkov voči klientom je z dôvodu premenlivých úrokových sadzieb 
vhodné považovať za ich reálne hodnoty.

 Záväzky voči klientom naviazané na akciové indexy sú vykázané v reálnej hodnote  cez výkaz ziskov a strát. Precenenia 
sú uskutočnené na základe pohybov príslušných indexov.

 Emitované dlhové cenné papiere
 Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov je vypočítaná diskontovaním budúcich peňažných tokov pri pou-
žití platných trhových sadzieb.
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41)  U D A LO S T I  P O  S Ú VA H O V O M  D N I

 Medzi dátumom súvahy a dátumom schválenia tejto účtovnej závierky na vydanie sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré 
by si vyžadovali úpravu alebo dodatočné vykázanie.
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 Vyhlásenie o správe a riadení VOLKSBANK Slovensko, a.s.

 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 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, a.s. členom, zverejňuje týmto Vyhlásenie o správe a riadení VOLKSBANK Slovensko, a.s.

VOLKSBANK Slovensko sa riadi a spravuje metódami riadenia platnými pre oblasť bankovníctva a finančných trhov v Slovenskej 
republike. Základnými právnymi predpismi upravujúcimi metódy riadenia pre ňou vykonávané činnosti sú zákon o bankách1 
a zákon o cenných papieroch a investičných službách2. Uvedené právne predpisy sú verejne dostupné na stránke Národnej banky 
Slovenska, www.nbs.sk.

 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.

 Časť I.

 Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík

 Systém vnútornej kontroly vo VOLKSBANK Slovensko, a.s. je plne 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, a.s.; 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, a.s., 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, a.s.

 Systémy procesy a nástroje na výkon vnútornej kontroly a riadenie rizík sú obsiahnuté v riadiacich aktoch VOLKSBANK 
Slovensko, a.s.. Riadiace akty sú pravidelne aktualizované, čím sa zabezpečuje implementácia nových nástrojov na výkon 
vnútornej kontroly a riadenie rizika.

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.

V YH L Á S E N I E  O  S P R ÁV E A R I A D E N Í  V O L K S B A N K  S LO V E N S KO, A.S.



84

 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenie

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VOLKSBANK Slovensko, a.s. Právo zúčastňovať sa na jeho zasadnutiach 
majú všetci akcionári. Valné zhromaždenie zasadá ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie. Na zasadnutiach 
valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Účasť pozvaných hostí na zasadnutí valného 
zhromaždenia je prípustná.

 Zasadnutia riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo. V súrnych prípadoch môže zvolať 
mimoriadne valné zhromaždenie aj dozorná rada.

 Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie každý rok, najneskôr do 5 mesiacov po ukončení kalendárneho 
roka, pokiaľ platné právne predpisy nestanovujú kratšiu lehotu.

 Mimoriadne valné zhromaždenie musí predstavenstvo zvolať vtedy, ak:

 a) o tom rozhodlo predchádzajúce riadne valné zhromaždenie;
 b) o to písomne požiadajú akcionári alebo akcionár, majúci akcie s menovitou hodnotou dosahujúcou aspoň 5 % 
  základného imania. Žiadosť musí obsahovať zdôvodnenie, návrh programu a údaje o návrhoch, ktoré majú byť 
  valnému zhromaždeniu predložené na rozhodnutie. Ak predstavenstvo na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne 
  valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, 
  platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka;
 c) strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.

 Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak si to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti.

 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach VOLKSBANK Slovensko, a.s., pokiaľ stanovy alebo právne normy 
nevyhradzujú rozhodovacie právomoci iným orgánom VOLKSBANK Slovensko, a.s.

 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak;
 b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa právnych 
  predpisov platných v Slovenskej republike a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov; 
 c) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami 
  spoločnosti; 
 d) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky,  mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej 
  účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém; 
 e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti;
 f ) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť 
  verejnou akciovou spoločnosťou;
 g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
 h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

VYHL ÁSENIE O SPR ÁVE A RIADENÍ  VOLKSBANK SLOVENSKO, A.S.
(POKR AČOVANIE)
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 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenie pokračovanie

 Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia zásadne jednoduchou väčšinou hlasov. Na schválenie rozhodnutia valného 
zhromaždenia v presne stanovených prípadoch v súlade so stanovami VOLKSBANK Slovensko, a.s., je potrebná dvojtretinová 
väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

 Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. Ak si to vyžaduje právny predpis, vyhotoví sa zo zasadnutia valného zhromaždenia 
notárska zápisnica. Zápisnica sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a v prípade potreby v  nemeckom preklade; notárska zápisnica 
sa vyhotovuje len v slovenskom jazyku. 

 Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia. Správnosť zápisnice potvrdzujú dvaja overovatelia. 
Predstavenstvo je povinné vyhotoviť zápisnicu do 30 dní od ukončenia valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia 
valného zhromaždenia, pozvánka, oznámenie o konaní valného zhromaždenia, ako aj listina prítomných akcionárov sa uchováva 
počas celého trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu 
archívu. Každý akcionár môže požadovať výpis zo zápisnice alebo jej kópiu spolu s prílohami zápisnice.

 Informácia o právach akcionárov a postupu ich vykonávania

 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 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. Akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou dosahujúcou 
aspoň 5 % základného imania, majú právo požiadať predstavenstvo, aby do programu valného zhromaždenia zaradilo nimi 
určené záležitosti. Každý akcionár môže požadovať výpis zo zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej kópiu spolu s prílohami 
zápisnice.

 Akcionár je oprávnený vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom oprávneného zástupcu, 
ktorého k tomu písomne splnomocní („splnomocnenec“). Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady. Podpis akcionára 
na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Právo hlasovania nie je spojené s prioritnými akciami. 

 Akcie VOLKSBANK Slovensko znejú na meno a sú vydané v zaknihovanej podobe ako verejne obchodovateľné v súlade 
s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V zaknihovanej podobe sú registrované v Centrálnom 
depozitári cenných papierov Slovenskej republiky, 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. 
Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy.
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 Informácie o zložení, pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov a činnosti predstavenstva

 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom VOLKSBANK Slovensko, a.s., ktorý riadi činnosť VOLKSBANK Slovensko. Predstavenstvo 
pozostáva zo štyroch členov. Zloženie predstavenstva VOLKSBANK Slovensko, a.s., tvorí súčasť tejto Výročnej správy.

 Predstavenstvo sa skladá z najmenej troch a najviac z piatich členov a je volené dozornou radou na trojročné obdobie. 
Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko, a.s., volí a odvoláva Dozorná rada VOLKSBANK Slovensko, a.s., nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných členov. Návrh na zvolenie alebo odvolanie člena predstavenstva môže predložiť akcionár spoločnosti alebo 
člen dozornej rady predsedovi dozornej rady. Opätovná voľba je prípustná. Počas trvania funkčného obdobia môže dozorná rada 
člena predstavenstva odvolať. Člen predstavenstva je tiež oprávnený sa svojej funkcie počas trvania funkčného obdobia vzdať. 

 Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné dňom, ktorý dozorná rada určí vo svojom rozhodnutí ako deň ukončenia 
funkcie člena predstavenstva. Pri vzdaní sa funkcie člena predstavenstva zaniká funkcia dňom najbližšieho zasadnutia dozornej 
rady, zvolaného v súlade s predchádzajúcim odsekom. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí dozornej rady, 
je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

 Pri predčasnom ukončení funkčného obdobia člena predstavenstva je nutné vykonať voľbu nového člena predstavenstva na 
najbližšom zasadnutí dozornej rady,  ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa odvolania člena predstaven-
stva dozornou radou alebo odo dňa doručenia písomného vzdania sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo, 
ktorého počet členov zvolených dozornou radou neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho 
zasadnutia dozornej rady.

 Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Dozorná rada môže určiť aj to, ktorý 
z členov predstavenstva je podpredsedom predstavenstva, ktorý zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti alebo v prípade, 
že nemôže vykonávať svoju funkciu. Dozorná rada je oprávnená rozhodnúť o zmene vecnej príslušnosti a zodpovednosti člena 
predstavenstva v rámci jednotlivých rezortov, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové okolnosti spoločnosti a takéto rozhodnutie je 
v súlade s platným právom. Členovia predstavenstva sa zapisujú do obchodného registra.

 Predstavenstvo koná v mene VOLKSBANK Slovensko, a.s. Je zodpovedné za tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu 
obchodných zámerov VOLKSBANK Slovensko, a.s., a organizovanie činnosti VOLKSBANK Slovensko v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ako aj osobitnými predpismi a vykonáva práva zamestnávateľa.

 Predstavenstvo VOLKSBANK Slovensko, a.s., 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) za informačný systém.
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 Informácie o zložení, pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov a činnosti predstavenstva
pokračovanie

 Do kompetencie predstavenstva spadajú nasledovné úlohy:
 a) zvolávanie valného zhromaždenia a realizácia jeho rozhodnutí;
 b) spracovanie materiálov, návrhov a námetov pre zasadnutie valného zhromaždenia, najmä v nasledovných záležitostiach:
  ba) zmena výšky základného imania, stanov a predmetu podnikania;
  bb) zásadné záležitosti financovania spoločnosti;
  bc) riadna individuálna účtovná závierka, mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka 
   a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát; 
 c) rozhodovanie o vydaní hypotekárnych záložných listov a dlhopisov, ktoré nepodliehajú rozhodnutiu valného 
  zhromaždenia, na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady;
 d) zabezpečenie prostriedkov, ktoré sú potrebné na rozvoj a rentabilitu spoločnosti;
 e) rozhodovanie o vzniku, zmenách a zániku majetkovej účasti v iných  spoločnostiach vrátane účasti v zahraničných 
  spoločnostiach;
 f ) rozhodovanie o použití prostriedkov rezervného fondu na krytie strát spoločnosti;
 g) vypracovanie a zverejnenie:
  ga) výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave  majetku spoločnosti a jej 
   predloženie na prerokovanie  dozornou radou a valným zhromaždením;
  gb) konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy;
 h) vypracovanie:
  ha) organizačných predpisov;
  hb) informácie o zásadných zámeroch predstavenstva na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu 
   majetku, financií a výnosov a jej predloženie  na prerokovanie dozornej rade; 
 i) udelenie a odvolanie prokúry a iných písomných plnomocenstiev podľa § 23 týchto stanov; udeleniu prokúry predchádza 
  súhlas dozornej rady a Národnej banky Slovenska;
 j) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti.

 Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda. Predstavenstvo zasadá spravidla v pravidelných časových intervaloch. 
Na písomné požiadanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo dozornej rady je potrebné neodkladne zvolať zasadnutie 
predstavenstva.

 Predstavenstvo je uznášaniaschopné len vtedy, ak je prítomná aspoň polovica členov predstavenstva. Rozhodnutia 
predstavenstva sa prijímajú jednoduchou väčšinou prítomných členov, najmenej však dvomi hlasmi. Pri rovnosti hlasov je 
rozhodujúci hlas predsedu. V súrnych, neodkladných prípadoch môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia per rollam – písom-
ne listom, e-mailom alebo faxom. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva per rollam je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny 
všetkých členov predstavenstva.

 Zo všetkých zasadnutí a rozhodnutí predstavenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia predsta-
venstva. Na žiadosť člena predstavenstva sa do zápisnice zaznamenáva i jeho názor, líšiaci sa od rozhodnutia predstavenstva.
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 Informácia o výboroch predstavenstva

 Predstavenstvo zriadilo pre výkon svojich činností niektoré špecializované výbory predstavenstva. Výbory boli zriadené, ich 
kreácia, fungovanie a právomoci sú obsiahnuté vo vnútorných riadiacich predpisoch banky. Jedná sa o nasledujúce výbory:

1. Výbor riadenia aktív/pasív VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
2. Výbor pre riziko VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
3. Škodová komisia VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
4. Vyraďovacia komisia VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
5. Úverový výbor VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
6. Bezpečnostná komisia VOLKSBANK Slovensko, a.s.

 Výbor na riadenie aktív a pasív VOLKSBANK Slovensko, a.s., slúži na zabezpečenie efektívneho schvaľovania a optimálneho 
rozhodovania v procesoch, súvisiacich s riadením aktív a pasív VOLKSBANK Slovensko, a.s.. Účastníkmi zasadaní výboru sú 
členovia predstavenstva a vybraní vedúci zamestnanci VOLKSBANK Slovensko, a.s.

 Výbor pre riziko VOLKSBANK Slovensko, a.s., sa zaoberá riadením rizík a kapitálovej štruktúry VOLKSBANK Slovensko 
a komunikáciou všeobecne platnej rizikovej politiky smerom k verejnosti prostredníctvom stratégie rizika vo všeobecnosti, ako 
aj prostredníctvom rozhodnutí o alokácii kapitálu pre jednotlivé oblasti rizika alebo ustanovení, týkajúcich sa určitých typov 
klientskych segmentov/produktov. Účastníkmi zasadaní výboru sú členovia predstavenstva a poverení členovia vyššieho 
manažmentu VOLKSBANK Slovensko.

 Škodová komisia je poradným orgánom predstavenstva VOLKSBANK Slovensko, a.s. Škodová komisia nemá samostatnú 
rozhodovaciu právomoc. Funkciou Škodovej komisie je hodnotenie stanoveného okruhu škôd, ktoré vznikli pri činnosti 
VOLKSBANK Slovensko, a.s., posúdenie prípadnej zodpovednosti zamestnancov banky a navrhnutie spôsobu a výšky úhrady 
škody. Komisia má troch členov menovaných predstavenstvom banky. Komisia raz za štvrťrok zasadá riadne a v prípadoch 
existencie opodstatneného dôvodu zasadá komisia mimoriadne.

 Vyraďovacia komisia je poradným orgánom predstavenstva VOLKSBANK Slovensko, a.s. Vyraďovacia komisia nemá 
samostatnú rozhodovaciu právomoc. Funkciou Vyraďovacej komisie je na základe predložených Návrhov na vyradenie majetku 
z používania posúdiť opodstatnenosť návrhov a odporučiť spôsoby naloženia s vyraďovaným majetkom VOLKSBANK Slovensko, 
a.s. Odporúčania slúžia ako podklad pre rozhodnutie predstavenstva banky. Vyraďovacia komisia má päť členov menovaných 
predstavenstvom. Vyraďovacia komisia zasadá riadne dvakrát ročne, pričom v prípade potreby komisia zasadá mimoriadne.

 Úverový výbor VOLKSBANK Slovensko, a.s., sa zaoberá posudzovaním a schvaľovaním úverov poskytovaných VOLKSBANK 
Slovensko. Účastníkmi zasadaní výboru sú členovia predstavenstva a poverení členovia vyššieho manažmentu VOLKSBANK 
Slovensko.

 Bezpečnostná komisia je poradným orgánom predstavenstva VOLKSBANK Slovensko, a.s. Bezpečnostná komisia má 
samostatnú rozhodovaciu právomoc. Odporúčania Bezpečnostnej komisie slúžia ako podklad pre rozhodnutie predstavenstva. 
Hlavnou funkciou Bezpečnostnej komisie je analýza identifikovaných bezpečnostných incidentov, príprava opatrení a tiež 
príprava odporúčaní, pre ktoré je potrebné rozhodnutie predstavenstva. Bezpečnostná komisia je zároveň poradným 
orgánom pri vývoji pracovných postupov a procedúr, ktoré sú potrebné na presadzovanie a dodržiavanie Bezpečnostnej politiky 
a Štandardov informačnej bezpečnosti. Bezpečnostná komisia má šesť stálych členov určených vykonávacím predpisom banky. 
Bezpečnostná komisia zasadá riadne dvakrát ročne a mimoriadne kedykoľvek, ak je to potrebné pre bezodkladné rozhodnutie 
alebo prijatie opatrenia vo veci pôsobnosti Bezpečnostnej komisie.
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 Informácie o zložení a činnosti dozornej rady

 Dozorná rada je dozorným orgánom VOLKSBANK Slovensko, a.s. Dozorná rada vykonáva kontrolu všetkých činností 
VOLKSBANK Slovensko, a.s., a riadi útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu. K vymenovaniu a k odvolaniu vedúceho tejto 
organizačnej jednotky predstavenstvom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.

 Dozorná rada je oprávnená kontrolovať postup vo veciach spoločnosti, kedykoľvek nahliadnuť do účtovných podkladov 
a záznamov spoločnosti a ďalej zisťovať stav spoločnosti. Dozorná rada schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva 
a pravidlá odmeňovania členov predstavenstva. Dozorná rada je povinná zabezpečiť vymáhanie škody, ktorá vznikne spoločnosti 
a za ktorú je zodpovedný člen predstavenstva podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, preskúmať návrh na rozdelenie 
zisku alebo na úhradu strát a podať správu valnému zhromaždeniu o výsledku preskúmania.

 Dozorná rada pozostáva zo šiestich členov. Zloženie dozornej rady VOLKSBNAK Slovensko, a.s., tvorí súčasť tejto Výročnej 
správy.

 Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Právo navrhnúť kandidátov na členov dozornej 
rady volených valným zhromaždením a právo navrhnúť odvolanie týchto členov má každý akcionár spoločnosti, ako aj každý 
člen predstavenstva. O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje samostatne. Kandidát je zvolený za člena dozornej rady 
v prípade, keď je uznesenie o jeho zvolení prijaté jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Akonáhle dosiahne počet 
zvolených kandidátov príslušný počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením, o ďalších kandidátoch sa už 
nehlasuje. Jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Volebný poriadok pre voľby 
a odvolanie členov dozornej rady a jeho zmeny pripravuje predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.  

 Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov, to znamená, že končí v roku, ktorého matematické vyjadrenie v číslach je 
o 5 vyššie ako je číslo roku, v ktorom funkčné obdobie dozornej rady začalo plynúť a zároveň končí v deň, ktorý sa svojim 
označením zhoduje s dňom začatia plynutia funkčného obdobia. Funkčné obdobie členov dozornej rady volených valným 
zhromaždením začína plynúť dňom určeným valným zhromaždením. Funkčné obdobie členov dozornej rady volených 
zamestnancami začína plynúť dňom určeným pri týchto voľbách. 

 Ak sa člen dozornej rady počas priebehu funkčného obdobia dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný, výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí valné zhromaždenie a/alebo zamestnanci  zvoliť nového člena dozornej rady 
v lehote podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Takto zvolený člen dozornej rady je zvolený najviac na dobu 
do skončenia prebiehajúceho funkčného obdobia dozornej rady.  Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.

 Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady. V odôvodnených prípadoch môže dozornú radu zvolať 
ktorýkoľvek jej člen. Zasadnutia sa zvolávajú podľa potreby, najmenej však dvakrát v kalendárnom roku. Dozorná rada volí svojho  
predsedu, ktorý riadi jej prácu a jedného alebo dvoch podpredsedov, ktorí zastupujú predsedu počas jeho neprítomnosti.

 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná jednoduchá väčšina členov dozornej rady. Rozhodnutia dozornej rady 
sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov dozornej rady, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu 
dozornej rady.

 V súrnych, neodkladných prípadoch môže dozorná rada prijímať rozhodnutia písomne, faxom alebo e-mailom. Na prijatie 
písomného rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny všetkých členov dozornej rady.

 Zo všetkých zasadnutí a o rozhodnutiach dozornej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Na návrh člena 
sa do zápisnice zaznamená jeho názor, odlišný od rozhodnutia dozornej rady; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej 
rady volených zamestnancami spoločnosti.
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 Časť II.

 Informácie o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obcho-
dovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením 
druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom 
základnom imaní

 Akcie:

 Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier – kmeňová akcia na meno

 Číslo ISIN: 1. emisia: SK1110000660 séria 01 Počet: 1. emisia: 60 000 ks Menovitá hodnota: 1. emisia: 186,- EUR
  2. emisia: SK1110003524 séria 01  2. emisia: 29 550 ks  2. emisia: 186,- EUR

 Opis práv: Právo podieľať sa na riadení banky, na zisku a likvidačnom zostatku a hlasovacie práva.

 Percentuálny podiel na celkovom základnom imaní: SK1110000660
  Volksbank International AG 92,47%
  Rakúske banky skupiny Volksbank 3,78%
  Talianske banky Popolare 1,50%
  Ostatné právnické osoby 0,10%
  Fyzické osoby  2,15%

  SK1110003524
  Volksbank International AG 96,80%
  Rakúske banky skupiny Volksbank 3,00%
  Fyzické osoby 0,20%

 Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier – prioritná akcia na meno

 Číslo ISIN: 1. emisia: SK1110000678 séria 01 Počet: 1. emisia: 22 400 ks Menovitá hodnota: 1. emisia: 166,- EUR
  2. emisia: SK1110000678 séria 02  2. emisia: 10 400 ks  2. emisia: 166,- EUR
  3. emisia: SK1110000678 séria 03  3. emisia: 34 000 ks  3. emisia: 166,- EUR
  4. emisia: SK1110003516 séria 01  4. emisia: 32 904 ks  4. emisia: 166,- EUR

 Opis práv: Právo podieľať sa na riadení banky, na zisku a likvidačno zostatku a hlasovacie práva.

 Percentuálny podiel na celkovom základnom imaní: SK1110000678
  Volksbank International AG 82,59%
  Rakúske banky skupiny Volksbank 0,45%
  Talianske banky Popolare 15,41%
  Ostatné právnické osoby 0,13%
  Fyzické osoby 1,42%

  SK1110003516
  Volksbank International AG 99,23%
  Rakúske banky skupiny Volksbank 0,45%
  Fyzické osoby 0,32%
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 Časť II. (pokračovanie)

 Hypotekárne záložné listy:

 Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný dlhopis – hypotekárny záložný list na doručiteľa

 Číslo ISIN: 1. emisia: SK4120004417 Počet: 1. emisia: 7.500 ks Menovitá hodnota: 1. emisia: 3.319,39 EUR
  2. emisia: SK4120004755  2. emisia: 5.000 ks  2. emisia: 3.319,39 EUR
  3. emisia: SK4120005133  3. emisia: 4.300 ks  3. emisia: 3.319,39 EUR
  4. emisia: SK4120005364  4. emisia: 4.600 ks  4. emisia: 3.319,39 EUR
  5. emisia: SK4120005489  5. emisia: 3.800 ks  5. emisia: 3.319,39 EUR
  6. emisia: SK4120005687  6. emisia: 4.700 ks  6. emisia: 3.319,39 EUR
  7. emisia: SK4120006008  7. emisia: 4.900 ks  7. emisia: 3.319,39 EUR
  8. emisia: SK4120006446  8. emisia: 2.000 ks  8. emisia: 3.319,39 EUR
  9. emisia: SK4120006875  9. emisia: 7 531 ks  9. emisia: 3.319,39 EUR

 Dátum začiatku vydávania (emisie) Termín splatnosti menovitej hodnoty 
 HZL: 1. emisia: 30. 11. 2004 6. emisia: 28. 11. 2007 HZL: 1. emisia: 30. 11. 2009 6. emisia: 28. 11. 2010
  2. emisia: 01. 12. 2005 7. emisia: 28. 05. 2008  2. emisia: 01. 12. 2010 7. emisia: 28. 05. 2011
  3. emisia: 01. 12. 2006 8. emisia: 26. 11. 2008  3. emisia: 01. 12. 2011 8. emisia: 15. 10. 2013
  4. emisia: 28. 03. 2007 9. emisia: 11. 11. 2009  4. emisia: 28. 03. 2012 9. emisia: 11. 05. 2011
  5. emisia: 20. 07. 2007   5. emisia: 20. 07. 2012    
 Spôsob určenia výnosu emisie HZL:
 Výnos pre 1. emisiu je určený fixnou úrokovou sadzbou 4,6 % p. a., vypočítaný na báze 30/360
 Výnos pre 2. emisiu je určený fixnou úrokovou sadzbou 3,0 % p. a., vypočítaný na báze 30/360
 Výnos pre 3. emisiu je určený fixnou úrokovou sadzbou 4,5 % p. a., vypočítaný na báze 30/360
 Výnos pre 4. emisiu je určený pohyblivou úrokovou sadzbou 6M BRIBOR, vypočítaný na báze act/360
 Výnos pre 5. emisiu je určený pohyblivou úrokovou sadzbou 6M BRIBOR + 0,07 %, vypočítaný na báze 30/360
 Výnos pre 6. emisiu je určený pohyblivou úrokovou sadzbou 6M BRIBOR, vypočítaný na báze 30/360
 Výnos pre 7. emisiu je určený fixnou úrokovou sadzbou 4,40 % p.a., vypočítaný na báze 30/360
 Výnosy pre 8. emisiu sú určené nasledovne: Pre prvé úrokové obdobie je výnos určený fixnou úrokovou sadzbou 5,76 % 
p.a. Výnos bude splatný 15. 10. 2009. Výnos pre druhé až piate výnosové obdobie je určený pohyblivou úrokovou sadzbou vo 
výške 12M BRIBOR + 0,60 % p.a. Výnos pre druhé až piate úrokové obdobie bude fixovaný druhý pracovný deň pre začiatkom 
úrokového obdobia. V prípade, ak 12M BRIBOR nebude 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia fixovaný, bude pou-
žitý predchádzajúci fixovaný 12M BRIBOR. Úrokový obdobím sa na účely týchto emisných podmienok rozumie obdobie medzi 
jednotlivými termínmi výplaty výnosov.
 Výnos pre 9. emisiu je určený nasledovne: Výnos je určený pohyblivou úrokovou sadzbou 3M EURIBOR + 0,64 %. Báza na výpočet 
výnosu je stanovená na act/360

 Termín výplaty výnosov:  
  1. emisia: ročne, k 30. 11. bežného roka 6. emisia: polročne, k 28. 11. a 28. 05. bežného roka 
 2. emisia: ročne, k 01. 12. bežného roka 7. emisia: ročne, k 28. 05. bežného roka 
 3. emisia: ročne, k 01. 12. bežného roka 8. emisia: ročne, k 15. 10, bežného roka 
 4. emisia: polročne, k 28. 03. a 28. 09. bežného roka 9. emisia: štvrťročne, k 11. 02, 11. 05., 11. 08., 11. 11., bežného roka 
 5. emisia: polročne, k 20. 01. a 20. 07. bežného roka  

 Opis práv: Právo na výplatu pohľadávky a dohodnutého úroku po dni splatnosti.

 Záruka za splatnosť: Za splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov neprevzala záruku žiadna právnická ani 
  fyzická osoba. 
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 Informácie o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

 Akcie VOLKSBANK Slovensko znejú na meno a sú vydané v zaknihovanej podobe ako verejne obchodovateľné v súlade 
s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V zaknihovanej podobe sú registrované v Centrálnom 
depozitári cenných papierov SR, a. s. Akcie sú nedeliteľné. Prevod vlastníctva akcií nie je obmedzený.

 Informácie o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu
 Na základnom imaní banky má podiel vyšší ako 10% majoritný akcionár:

 Informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
 Podiel hlavného akcionára na základnom imaní VOLKSBANK Slovensko, a.s., determinuje charakter jeho kontroly 
a uplatňovania vplyvu nad bankou. VOLKSBANK Slovensko, a.s., nie sú známe žiadne konania zo strany hlavného akcionára, 
ktoré by viedli k zneužitiu jeho kontrolného postavenia.  Majoritný akcionár nemá a neuplatňuje osobitné práva kontroly 
voči VOLKSBANK Slovensko, a.s. 

 Informácie o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie 
sú uplatňované priamo zamestnancami
 VOLKSBANK Slovensko, a.s., neemitovala žiadne zamestnanecké akcie.

 Informácie o obmedzeniach hlasovacích práv
 Základné imanie VOLKSBANK Slovensko predstavuje 33.207.164 €  a je rozdelené nasledovne:
- 16.656.300 €, čo predstavuje 89.550 kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote po 186 €,
- 16.550.864 €, čo predstavuje 99.704 prioritných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote po 166 € .
 Na každú kmeňovú akciu s menovitou hodnotou 186 € pripadá jeden hlas. 

 S prioritnými akciami je spojené právo na prednostné vyplácanie dividendy, nie je s nimi spojené právo hlasovania 
na valnom zhromaždení. Inak majitelia prioritných akcií majú všetky ostatné práva spojené s kmeňovými akciami spoločnosti. 
Ak prednostná 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 prednostnej dividendy, hlasovacie právo spojené s touto akciou, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne 
o vyplatení prednostnej 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. 

 Informácie o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť 
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
 VOLKSBANK Slovensko, a.s., nie sú známe dohody medzi akcionármi, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti 
akcií, a/alebo k obmedzeniu hlasovacích práv.

 Obchodné meno Podiel Podiel Sídlo
   na základnom  na hlasovacích 
   imaní právach 

VOLKSBANK International AG 90,9987 % 93,8995 % Leonard-Bernstein-Strasse 10,1220 Viedeň, Rakúsko
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 Informácie o pravidlách upravujúcich zmenu stanov

 Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, na jej schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov 
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

 Informácie o právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

 Rozhodnutie o vydaní akcií a zvýšení základného imania je v kompetencii valného zhromaždenia.

 VOLKSBANK Slovensko, a.s., podľa dostupných informácií neeviduje existenciu dohôd alebo situácií predpokladaných 
písm. i) a j) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
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S I E Ť  P R ACO V Í S K

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
(do 31. 10. 2009)

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
(do 31. 10. 2009)

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
(do 31. 10. 2009)

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

POPRAD
Ul. 1. mája 220/19, 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

PRIEVIDZA
Námestie slobody 38
971 01 Prievidza
Tel.: +421/46/5198 550 - 4
Fax: +421/46/5198 555
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S I E Ť  P R ACO V Í S K  ( P O K R AČO VA N I E )

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.: +421/2/5930 8250
Fax: +421/2/5930 8255

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
(do 31. 10. 2009)

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.: +421/2/6020 2082
Fax.: +421/2/6020 2085

AUPARK
Einsteinova 18 
P. O. BOX 81 
810 00 Bratislava
Tel.: +421/2/6720 2071
Fax.: +421/2/6720 2075

RUŽOMBEROK
Mostová 16, P. O. BOX 96
034 01 Ružomberok
Tel.: +421/44/4314 111
Fax: +421/44/4314 130

SENICA
Nám. oslobodenia 2560/ 18A
905 01 Senica
Tel.: +421/34/6946 021
Fax: +421/34/6946 025
(do 31. 10. 2009)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Letná 51
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421/53/4182 081
Fax: +421/53/4182 085
(do 31. 10. 2009)

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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