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I. Informácie podľa § 35 zákona 429/2002 o burze cenných papierov v platnom
znení
1. Identifikácia emitenta
Obchodné meno: Dexia banka Slovensko a. s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
DIČ: 2020372541
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
Telefón: 041/5111 111, 101, 202
Fax: 041/5621 394
E-mail: info@dexia.sk
www stránka: www.dexia.sk
Dátum vzniku spoločnosti: 1. 1. 1993
Základné imanie k 30.6.2008: 1.402.800.000,- Sk
Zakladateľ: Mestá a obce Slovenskej republiky

Predmet podnikania: pozri Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov
končiacich sa 30. júna 2009 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS
34 Priebežné finančné vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 1, bod
1.3.
Oznámenie spôsobu a dátumu zverejnenia polročnej správy § 47 ods. 4 zákona 429/2002
o burze (adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov
všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorom bola polročná finančná správa
zverejnená): denník Hospodárske noviny – Oznam o zverejnení Polročnej finančnej správy
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009 na internetovej stránke spoločnosti: www.dexia.sk
dňa 17.8.2009.

II. Účtovná závierka

III. Priebežná správa
Informácie o vývoji účtovnej jednotky
Hospodárske výsledky Dexia banky Slovensko k 30. 6. 2009 potvrdzujú stabilitu banky aj
napriek nepriaznivému vývoju ekonomiky a finančného sektora v Slovenskej republike.
Zatiaľ čo slovenský retailový trh s depozitami zaznamenal v máji 2009 pokles o 0,57 %,
Dexia banka Slovensko dosiahla v tejto oblasti pozitívny nárast, ktorý predstavoval hodnotu
3,92 %. Celkový objem klientskych vkladov banky dosiahol 1,9 mld. EUR, čo predstavuje
rast o 9 % (t. j.157 mil. EUR) v porovnaní s koncom roka 2008. V dôsledku nižšieho dopytu v
ostatných segmentoch zostal objem úverov v porovnaní s koncom roka takmer nezmenený na
úrovni 1,6 mld. EUR. Avšak úvery obyvateľstvu vzrástli o 7 % resp. o 18,7 mil. EUR. V
medziročnom porovnaní sa celkový objem úverov zvýšil o 18 %.
Dexia banka Slovensko potvrdila jednoznačné prvenstvo v oblasti verejného financovania. Ku
koncu júna 2009 dosiahla banka v oblasti financovania samospráv trhový podiel 79,6 %. V
segmente depozít pre samosprávy si banka v porovnaní s koncom roka 2008 polepšila o 4 %.
Jej trhový podiel predstavuje hodnotu 55,5 %.
Ku koncu júna 2009 pokryli výnosy banky výšku nákladov. Hospodárske výsledky banky sú
priamo ovplyvnené predchádzajúcim vývojom na finančných trhoch a aktuálnym stavom
ekonomického prostredia. Čisté úrokové výnosy klesli o 26 % na úroveň 21,9 mil. EUR.
Hlavným dôvodom tohto vývoja je vplyv znížených úrokových sadzieb ECB. To má za
následok rýchlejší pokles úrokových sadzieb aktívnych obchodov v porovnaní s nákladmi na
ich refinancovanie. Ďalší výpadok výnosov bol spôsobený znížením výnosov z konverzií na
účtoch klientov po zavedení eura na Slovensku. Naopak objem výnosov z poplatkov a

provízií vzrástol na hodnotu 5,3 mil. EUR, čo je zvýšenie o 24 %, najmä vplyvom rastu počtu
klientov a realizovaných transakcií. Zhoršovanie ekonomických podmienok sa prejavilo aj na
zvýšenej tvorbe opravných položiek, ktoré vzrástli medziročne o 25 % na hodnotu 2,1 mil.
EUR.
Celkové aktíva banky dosiahli ku koncu júna výšku 2,5 mld. EUR, čo predstavuje pokles od
konca roka o 7 %, resp. 188 mil. EUR. Nízku rizikovosť aktív a dostatok kapitálu vyjadruje
hodnota kapitálovej primeranosti, ktorá bola v júni na úrovni 10,13 %. Banka zároveň plní
všetky ďalšie stanovené ukazovatele.
Dexia banka pokračuje v plnení svojej stratégie založenej na dvoch pilieroch. Prvým sú
bankové služby pre verejný sektor, vrátane segmentu verejnoprospešných podnikov a
infraštruktúry. Druhým pilierom je retailové bankovníctvo, ktoré zahŕňa občanov, malé a
stredné podniky. Dexia banka Slovensko a.s. pôsobí na trhu od roku 1993. Finančná skupina
Dexia sa stala hlavným akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. v máji 2000. Banka má v
súčasnosti majoritné postavenie na trhu služieb pre mestá a obce.

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky
Banka bude naďalej ďalej pokračovať v udržiavaní svojej vedúcej pozície vo financovaní
samospráv. Plnenie cieľov retailového bankovníctva sa budeme snažiť zabezpečiť cestou
optimalizácie pobočkovej siete a distribučných kanálov, ktorá prispeje k zvýšeniu jej
efektívnosti. Banka bude zároveň ďalej pokračovať v aktivitách vedúcich k zvyšovaniu
trhového podielu vo vkladoch obyvateľstva.
Hospodárske výsledky prvého polroka boli priamo ovplyvnené predchádzajúcim vývojom na
finančných trhoch a aktuálnym stavom ekonomického prostredia. V ďalšom období
predpokladáme stabilizáciu tvorby výnosov pri optimálnom čerpaní prevádzkových nákladov.
Zhoršovanie ekonomických podmienok sa môže prejaviť na zvýšenej tvorbe opravných
položiek ku koncu roka 2009.
S ohľadom na dosahy finančnej a ekonomickej krízy bude riadenia banky spočívať
predovšetkým v získavaní objemu zdrojov, v riadení bankových rizík a kapitálových
požiadaviek.

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č.
429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení

Vyhlasujeme, že Priebežná individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov
končiacich sa 30. júna 2009 boli pripravené v súlade s platnými Medzinárodnými štandardami
pre finančné výkazníctvo v znení prijatým Európskou úniou a poskytujú pravdivý a verný
obraz aktív, pasív, pohybov vo vlastnom imaní, peňažných tokov, hospodárskeho výsledku a
finančnej situácie Dexia banky Slovensko a. s. a spoločnosti zahrnutej do celkovej
konsolidácie ako emitenta podľa požiadaviek uvedených v ustanovení § 35 Zákona 429/2002
Z. z. v platnom znení.

____________________________________
Stefaan Depaepe

________________________________
Ing. Katarína Vršanská

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Členka predstavenstva a vrchná riaditeľka
finančnej divízie

Ďalšie informácie podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných
službách v platnom znení
Správa o finančnej situácii (§ 77 ods. 2 písm. b), bod 1)
Pozri priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť I. Finančné výkazy.
Informácia o subkonsolidovanom celku:

MUNICIPALIA, a.s.
IČO: 36 436 160
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
Metóda konsolidácie: Úplná konsolidácia
Hlavná činnosť: Spracovanie dát

Prehľad o prijatých úveroch (§ 77 ods. 2 písm. b), bod 2)
Pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 5, poznámka 12 d).

Údaje o emitovaných cenných papieroch (§ 77 ods. 2 písm. b), bod 3,4)
bod 3) pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna
2009 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 5, poznámka 14.
bod 4) pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna
2009 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 1,bod 1.4.

Údaje o rozdelení zisku (§ 77 ods. 2 písm. c))
Pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 5, poznámka 20.

Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2008 (§ 77 ods. 2 písm. d))
pozri časť III. Priebežná správa uvedenú v tejto Polročnej finančnej správe.

Zmeny vo finančnej situácii a iné skutočnosti (§ 130 ods. 2 )
Pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 1, bod 1.1.

Doplnenie polročnej správy v súlade s ust. § 35 zákona o burze cenných papierov:
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná finančná správa obsahuje priebežnú správu
vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
V I. polroku 2009 banka neeviduje náklady spojené s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.
e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných
listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o
účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
Banka nevykonáva uvedené transakcie.
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Banka nemá organizačnú jednotku v zahraničí.
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť priebežnej
správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa
rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti
verejne dostupný
Dexia banka Slovensko a.s. v rámci svojej činnosti dodržiava Kódex správy a riadenia
spoločnosti na Slovensku, ktorý vychádza z princípov OECD.
Kódex je verejne dostupný na internetovej stránke Burzy cenných papierov Bratislava.
Informácie súvisiace s metódami riadenia banky zverejňuje banka v prospekte emitenta na
internetovej stránke banky a v Obchodnom registri.
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie
o metódach riadenia zverejnené
Informácie súvisiace s metódami riadenia banky zverejňuje banka v prospekte emitenta na
internetovej stránke banky a v Obchodnom registri.
Oddelené riadenie rizík od bankových činností je v rámci organizačnej štruktúry banky
zabezpečené prostredníctvom vytvorenia nezávislých útvarov zameraných najmä na oblasť
riadenia trhových a úverových rizík.
Oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov zabezpečujú nezávislé
úseky riadené jednotlivými vrchnými riaditeľmi. Činnosti súvisiace s vykonávaním
investičných obchodov sú oddelené od činností súvisiacich s vykonávaním úverových
obchodov.
Sledovanie rizík pri vykonávaní bankových činností s osobami s osobitným vzťahom k banke
zabezpečuje samostatný útvar oddelený od útvaru bankových činností.
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č.
429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto
odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a
dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
Banka sa v niektorých ustanoveniach odchyľuje od Kódexu správy a riadenia spoločnosti na
Slovensku. Z dôvodu jednoduchšieho a pružnejšieho riadenia spoločnosti vykonáva dozorná
rada funkciu výborov pre menovanie, odmeňovanie a audit. Dozorná rada zároveň svojou

nezávislosťou eliminuje možnosť vzniku konfliktu záujmov. Traja zo štyroch členov dozornej
rady, vrátane predsedu dozornej rady, sú nezávislí. V súlade s rozhodnutím akcionárov banky
sa Dozorná rada schádza štyrikrát ročne, tretina jej členov je volená zamestnancami banky.
Všetci členovia Dozornej rady sú volení na tri roky.
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Systém vnútornej kontroly
Interný audit a kontrola
Úlohou interného auditu je podporiť/presadzovať/propagovať internú kontrolu v organizácii a
kontinuálne monitorovať činnosť a efektívnosť súčasného vnútorného kontrolného systému.
Stratégia, požadované štandardy a procesné postupy interného auditu v skupine Dexia sú
určené Predstavenstvom a schválené Výborom pre audit pri Predstavenstve Dexie. Berú
striktne do úvahy požiadavky národnej legislatívy a ustanovenia a predpisy národných
regulátorov o obozretnom podnikaní.
Vnútorný kontrolný systém banky tvorí kontrola vykonávaná:
a) zamestnancami banky, zodpovednými za výkon jednotlivých bankových činností (I.
stupeň),
b) vedúcimi organizačných jednotiek (II. stupeň),
c) Odborom vnútornej kontroly a vnútorného auditu (III. stupeň).
Všetky tri stupne, z ktorých pozostáva vnútorný kontrolný systém, sú v rámci svojich
kompetencií zodpovedné za vytvorenie podmienok pre permanentný rozvoj kontrolného
vedomia každého zamestnanca, účtovného a administratívneho systému práce, adekvátneho
riadiaceho informačného systému, systémov na identifikáciu, sledovanie, kontrolovanie,
riadenie a meranie rizík a systému na plynulé informačné toky vrátane dokumentácie a
komunikácie.
Systém vnútornej kontroly je upravený vnútrobankovým predpisom. Objektmi kontroly sú
všetky organizačné jednotky banky. Súčasťou systému vnútornej kontroly je Odbor vnútornej
kontroly a vnútorného auditu, ktorého úlohy stanovuje predovšetkým Zákon o bankách.
Svojou činnosťou zodpovedá dozornej rade a o výsledkoch kontrolných zistení informuje
dozornú radu a predstavenstvo, v prípadoch stanovených Zákonom o bankách aj Národnú
banku Slovenska.
Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu vykonáva nasledovné činnosti :
a) kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútrobankových predpisov a postupov,
b) skúma a hodnotí funkčnosť a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému,
c) skúma a hodnotí funkčnosť a účinnosť systému riadenia rizík a systému hodnotenia
primeranosti vnútorného kapitálu a plnenie požiadaviek na vlastné zdroje, likviditu
a dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti,
d) skúma a hodnotí pripravenosť banky na vykonávanie nových druhov obchodov,
e) skúma a hodnotí informácie podľa § 37 zákona o bankách,
f) sleduje odstraňovanie zistených nedostatkov a realizáciu schválených návrhov
a odporúčaní na nápravu nedostatkov.
Externý audit
V súlade s platnými právnymi predpismi je banka povinná zabezpečiť overenie ročnej
účtovnej závierky audítorom a vypracovať správy audítora podľa požiadaviek Národnej
banky Slovenska. Banka je zároveň povinná oznámiť Národnej banke Slovenska výber
audítora, ktorého schválila dozorná rada banky.

Výkon auditu za rok 2008 uskutočnila spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o, reg. číslo SKAU
236.
Systém riadenia rizík
V súlade s platnými stanovami je oddelené riadenie rizík od bankových činností v rámci
organizačnej štruktúry banky zabezpečené prostredníctvom vytvorenia nezávislých
organizačných jednotiek zameraných najmä na oblasť riadenia trhových a úverových rizík,
zodpovedných najmä za riadenie rizík, vrátane systému identifikácie, sledovania, merania a
riadenia významných rizík, oddelené sledovanie rizík, ktorými je banka vystavená pri
vykonávaní bankových činností s osobami s osobitným vzťahom k banke, pričom na týchto
organizačných útvaroch nesmú byť vykonávané bankové činnosti, na výkon ktorých má
spoločnosť povolenie. Sledovanie rizík, ktorým je banka vystavená pri vykonávaní
bankových činností s osobami s osobitným vzťahom k banke zabezpečuje samostatná
organizačná jednotka oddelená od organizačných jednotiek zabezpečujúcich bankové
činnosti.
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie:
Postavenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia
patrí schválenie a zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydanie
dlhopisov, voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady, ktorých
volia zamestnanci spoločnosti, schválenie riadnej individuálnej alebo mimoriadnej
individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie
tantiém, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré všeobecné záväzné predpisy alebo stanovy
zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodovanie o zrušení spoločnosti a
schválení zmluvy o prevode celej alebo časti spoločnosti.
Zvolávanie
Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. Riadne valné zhromaždenie sa koná do 30.
júna kalendárneho roka. Mimoriadne valné zhromaždenie má právo zvolať Dozorná rada, ak
si to vyžaduje naliehavý záujem spoločnosti. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo
písomnou pozvánkou, ktorá sa zasiela akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosť oznámi v periodickej
tlači s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcej burzové správy.
Priebeh a rozhodovanie
Valné zhromaždenie prerokováva a rozhoduje záležitosti uvedené v pozvánke. Rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou rozhodnutia záležitostí, kde Obchodný
zákonník alebo stanovy vyžadujú na rozhodnutie väčší počet hlasov. Hlasovacie právo
akcionára sa riadi počtom jeho akcií a menovitou hodnotou akcie.
Zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania
valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania
Akcionári majú všetky práva v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti,
a to:
1)
právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie, podľa výsledku
hospodárenia, určilo na rozdelenie. Tento podiel je pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k
menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2)
právo nazerať do zápisníc dozornej rady,
3)
pri zrušení spoločnosti právo na podiel na likvidačnom zostatku
4)
právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom
informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na
ňom návrhy,
5)
právo požadovať od predstavenstva na valnom zhromaždení úplné a pravdivé
informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak
predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú
informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné
poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia.
Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju
poskytne v mieste sídla spoločnosti,
6)
akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Na žiadosť
takýchto akcionárov:
a) predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného
zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať,
b) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
c) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu
akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky
spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s týmto
zákonom,
d) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné
nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií,
ak spoločnosť v rozpore s týmto zákonom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
f) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom
predstavenstva ako ručiteľom podľa tohto zákona.
7)
akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať práva na určenie
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia ak podal protest do zápisnice z valného
zhromaždenia,
8)
právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa
osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu,
a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
Postup vykonávania týchto práv je upravený stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi
predpismi.
f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Členstvo v predstavenstve
Predstavenstvo má v zmysle stanov od 13.02. 2009 6 členov. Člen predstavenstva nemôže byť
zároveň členom dozornej rady banky. Na zmeny jednotlivých členov a zvolenie nových
členov predstavenstva je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je
takáto zmena alebo zvolenie neplatné.
Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada z manažmentu spoločnosti alebo z iných
fyzických osôb. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov.
Súčasné zloženie predstavenstva:
Stefaan Depaepe - predseda predstavenstva
Ing. Katarína Vršanská - členka predstavenstva
Ing. Markéta Kubíková- členka predstavenstva
Ing. Peter Chovanec - člen predstavenstva
Erwin Viktor Alfons Ruymaekers Dr. - člen predstavenstva
Predstavenstvo najmä:

a. zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie,
b. vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
c. predkladá dozornej rade a následne valnému zhromaždeniu:
1. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
3. správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku,
4. výročnú správu,
5. návrhy hlavných smerov hospodárskej politiky spoločnosti a prostriedky pre
dosahovanie týchto cieľov,
d. predkladá dozornej rade na schválenie:
1. návrhy ročných plánov spoločnosti a správy o ich plnení, vrátane informácie o
zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, vrátane
predpokladaného stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
2.informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj
podnikateľskej činnosti alebo stav majetku alebo likviditu,
3.organizačnú štruktúru centrály spoločnosti v členení na divízie a odbory, a zriadenie,
alebo zrušenie pobočiek a iných územných organizačných jednotiek,
4.návrhy na zriadenie, zmenu a rušenie účasti v iných organizáciách,
5.rozpočet na účtovný rok,
6.použitie prostriedkov fondov spoločnosti,
7.menovanie a odvolanie riaditeľa Odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu
spoločnosti, príp. ďalších zamestnancov, ktorých určí dozorná rada,
8.zásadné obchodné rozhodnutia spoločnosti podľa rozhodnutí dozornej rady,
e. zabezpečuje:
1.vedenie predpísaného účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti,
2.opatrenia k využívaniu nástrojov ekonomického riadenia, predovšetkým v oblasti
financovania, cenovej tvorby, odmeňovania a fondov,
3.vytvorenie sústavy sociálno-ekonomických informácií a ich spracovávania, Národnej
banke Slovenska a štátnym orgánom poskytuje výkazy o činnosti spoločnosti podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov,
f. udeľuje a odvoláva plné moci zástupcom spoločnosti na konanie v konkrétnych
prípadoch, po predchádzajúcom súhlase dozornej rady menuje a odvoláva prokuristov
spoločnosti a so súhlasom dozornej rady udeľuje a odvoláva generálne plné moci,
g. riadi a koordinuje vedúcich zamestnancov samostatných odborov, rozhoduje o mzdových
náležitostiach vedúcich zamestnancov samostatných odborov a vykonáva kárnu pôsobnosť vo
vzťahu k vedúcim zamestnancom samostatných odborov, pričom pôsobnosť predstavenstva v
oblasti riadenia a koordinácie vedúcich zamestnancov samostatných odborov vykonáva v
mene predstavenstva na základe rozhodnutia predstavenstva poverený člen predstavenstva,
h. ako vrcholový manažment banky zodpovedá za plnenie povinností banky podľa
ustanovení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch alebo iných zákonov.
Kompetencie predstavenstva:
Predstavenstvo riadi spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a so záujmami
akcionárov. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti okrem záležitostí, ktoré patria do
právomoci valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti konajú najmenej
dvaja členovia predstavenstva spolu.
Predstavenstvo zabezpečuje najmä vedenie predpísaného účtovníctva a obchodných kníh
spoločnosti, opatrenia na využívanie nástrojov ekonomického riadenia, predovšetkým v
oblasti financovania, cenovej tvorby, odmeňovania a fondov, vytvorenie sústavy sociálnoekonomických informácií a ich spracovávania, poskytovanie výkazov o činnosti spoločnosti
podľa všeobecne záväzných predpisov Národnej banke Slovenska a štátnym orgánom.
Predstavenstvo zodpovedá, aby stanovy spoločnosti boli v súlade so všeobecne záväznými

právnymi predpismi. Okrem predstavenstva môže návrh zmeny stanov predložiť aj ľubovoľný
akcionár alebo člen dozornej rady.
Výbory a poradné orgány predstavenstva:
Úverový výbor, úverová komisia a úverová rada
Rozhodujú o aktívnych obchodoch banky, a to najmä v oblasti schvaľovania úverov,
poskytovania záruk, otvárania finančne nekrytých akreditívov a obchodovania s cennými
papiermi na účet banky.
ALCO výbor (Assets Liabilities Committee)
Úlohou ALCO výboru je riadenie likvidity, kapitálu a finančných rizík za účelom dosiahnutia
optimálnej štruktúry aktív a pasív banky pri akceptovateľnej miere zisku a rizika.
Komisia pre problémové úvery
Jej náplňou je sledovanie problémových pohľadávok banky, rozhodovanie o ich kategorizácii,
stanovenie postupu banky pri riešení problémových pohľadávok, prijímanie opatrení na
elimináciu možného zhoršenia pohľadávok, rozhodovanie o odpísaní pohľadávok, o tvorbe a
použití opravných položiek.
Škodová komisia
Poradný orgán generálneho riaditeľa pre posudzovanie škôd a návrhov na spôsob likvidácie
škody a jej následkov, zároveň vedie evidenciu týchto škôd.
Projektový výbor
Cieľom projektového výboru je riadiť procesy za účelom transformácie nových produktov,
služieb, požiadaviek na kvalifikované vytváranie návrhov a monitorovať postup a prínos
projektov.
Rating Committee (Komisia pre interné ratingové systémy)
Komisia pre interné ratingové systémy je orgánom banky, ktorý rokuje o tvorbe,
prehodnocovaní, aktualizovaní a zosúladení interných ratingových systémov používaných pre
hodnotenie rizika klientov banky.
Členstvo v komisii a jej činnosť je stanovená Štatútom Komisie pre interné ratingové systémy
Dexia banky Slovensko a.s. schváleným predstavenstvom banky.
Komisia pre operačné riziko
Komisiu pre operačné riziko zriaďuje predstavenstvo Dexia banky Slovensko a.s. Komisia pre
operačné riziko je výkonný a rozhodovací orgán pre politiku informačnej a fyzickej
bezpečnosti, pre implementáciu bezpečnosti a stratégie riadenia operačného rizika v celej
banke. Cieľom a účelom činnosti a fungovania tejto komisie je dosiahnutie a udržiavanie
adekvátneho stupňa bezpečnosti banky a adekvátnej úrovne operačného rizika.
Produktový výbor
Dôvodom zriadenia produktového výboru je vytvorenie osobitného orgánu kompetentného
schvaľovať všetky nové bankové produkty a ich zmeny v rámci Dexia banky Slovensko a.s.
Schvaľovanie nových bankových produktov musí byť v súlade s celkovou stratégiou banky.
Týždenná operačná komisia
Týždenná operačná komisia je výkonný a rozhodovací orgán pre implementáciu stratégie
riadenia rizika v oblasti treasury a finančných trhov. Činnosť Týždennej operačnej komisie
podlieha riadeniu a kontrole predstavenstva banky. Cieľom a účelom činnosti Týždennej
operačnej komisie je dosiahnutie a udržiavanie akceptovateľnej miery rizika v oblasti treasury
a finančných trhov.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o:
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie 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
Základné imanie emitenta podľa platného výpisu z Obchodného registra predstavuje
50.200.200 EUR / 1.512.331.225,20 Sk, pričom je plne splatené a pozostáva z nasledujúcich
emisii akcií:
Emisia

Počet
Menovitá
Menovitá
ISIN
kusov hodnota 1ks hodnota celkom
Kmeňové akcie na meno 100 200
399 EUR / 39 979 800 EUR/
SK1110001270
12 020, 27 Sk
1 204 431 454,8 séria 01, 02, 03,04, 05
Sk
Kmeňové akcie na meno 100 200
67 EUR/
6 713 400 EUR/ SK 1110013671 séria
2 018,44 Sk
202 247 888,40
01
Sk
Kmeňové akcie na meno 701 400
5 EUR /
3 507 000 EUR/
SK11100014927
150, 63 Sk
105 651 882 Sk
séria 01,
Všetky akcie vydané emitentom sú v zaknihovanej podobe, rovnakého druhu, registrované
v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.
Akcie sú voľne prevoditeľné a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov
v Bratislave, a.s. S akciou na meno, podľa všeobecne záväzných predpisov a stanov banky je
spojené právo akcionára podieľať sa na riadení banky, na podiel z jej zisku a z likvidačného
zostatku pri jej zániku.
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,
Hlavným akcionárom banky je spoločnosť Dexia Kommunalkredit bank AG, ktorej podiel na
hlasovacích právach a na základnom imaní je 85,47 %.
Dexia Kommunalkredit Bank AG je vlastnená spoločnosťou - Dexia Crédit Local, 7-11 Quai
André Citroen, F-75015 Paríž, Francúzsko - 100%.
Priamu kvalifikovanú účasť má teda spoločnosť Dexia Kommunalkredit bank AG, pričom
nepriamu kontrolu nad bankou má spoločnosť Dexia Crédit Local.
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto
práv
Žiadny z akcionárov nemá osobitné práva kontroly vyplývajúce z povahy akcii banky.
e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami
nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Banka neemitovala zamestnanecké akcie.
f) obmedzeniach hlasovacích práv
Hlasovacie práva nie sú obmedzené.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Banke nie sú známe uvedené skutočnosti.
h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a
zmenu stanov
Členov predstavenstva volí dozorná rada z manažmentu spoločnosti a iných fyzických osôb
na dobu päť rokov. Dozorná rada môže člena predstavenstva odvolať. Predsedu
predstavenstva a podpredsedu predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada. Návrh na
zvolenie člena predstavenstva alebo návrh na odvolanie člena predstavenstva môže podať
dozorná rada. Návrh na zvolenie člena predstavenstva musí obsahovať súhlas navrhovanej
osoby a jeho prílohou musia byť všetky dokumenty, ktoré vyžaduje Národná banka Slovenska
pri prerokovávaní udelenia predchádzajúceho súhlasu. V prípade, ak je počet členov
predstavenstva úplný a žiadnemu členovi nemá uplynúť funkčné obdobie, spolu s návrhom
na voľbu člena predstavenstva, musí byť zároveň podaný návrh na odvolanie niektorého člena
predstavenstva. Dozorná rada postúpi návrh predstavenstvu, ktoré zabezpečí predchádzajúci
súhlas Národnej banky Slovenska.
Voľba člena alebo členov predstavenstva sa uskutoční nasledovne:
predseda dozornej rady určí, koľko členov predstavenstva sa bude voliť,
a) predseda dozornej rady dá hlasovať jednotlivo o navrhovaných kandidátoch, a to v
abecednom poradí,
b) za členov predstavenstva sú zvolení kandidáti, ktorí obdržia najväčší počet hlasov
prítomných členov dozornej rady, minimálne však nadpolovičnú väčšinu hlasov.
V prípade, ak dvaja alebo viacerí kandidáti na členstvo v predstavenstve obdržia zhodný počet
hlasov, vykoná sa opakovaná voľba iba za účasti týchto kandidátov.
Za člena predstavenstva môže byť zvolená jedine osoba, ktorá spĺňa kritéria, v zmysle
príslušných ustanovení zákona o bankách prípadne aj zákona o cenných papieroch a
investičných službách, predovšetkým kritériá bezúhonnosti, vzdelania, dĺžky praxe a riadiacej
praxe v bankovníctve alebo inej finančnej oblasti a nezlučiteľnosti funkcií. Na zmeny členov
a zvolenie nových členov predstavenstva je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska, inak je takáto zmena alebo zvolenie neplatné
Pravidlá zmeny stanov
Návrh zmeny stanov je oprávnené vypracovať predstavenstvo spoločnosti, ľubovoľný
akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady spoločnosti. Príslušné návrhy sa
predkladajú predstavenstvu spoločnosti.
Predstavenstvo spoločnosti je povinné dbať na to, aby stanovy spoločnosti boli v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade nesúladu návrhu upozorní na to
navrhovateľa a vyzve ho na uskutočnenie opravy návrhu. Predstavenstvo je oprávnené návrh
doplniť, pričom na valnom zhromaždení upozorní akcionárov na ním vykonané doplnenie.
Akcionárom, spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, je zaslaný aj návrh zmien stanov.
V prípade, ak na valnom zhromaždení budú podané protinávrhy alebo doplnenia pôvodného
návrhu, hlasuje sa najprv o týchto protinávrhoch a doplneniach, a to jednotlivo, podľa poradia
ich predloženia. Na schválenie protinávrhu alebo doplnenia je potrebná dvojtretinová väčšina
hlasov prítomných akcionárov. Na záver sa hlasuje o pôvodnom návrhu, v znení schválených
protinávrhov a doplnení, na schválenie zmeny stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov
prítomných akcionárov. Pri rozhodovaní o zmene stanov musí byť prítomný notár a uznesenie
o zmene stanov musí byť zapísané do notárskej zápisnice. Na účinnosť zmien stanov je
potrebný súhlas Národnej banky Slovenska.

Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť, bez zbytočného odkladu, úplné
znenie stanov, za správnosť ktorého zodpovedá. Podmienkou pre platnosť a účinnosť zmeny
stanov banky je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Každá zmena stanov a úplné
znenie stanov musia byť uložené do Zbierky listín obchodného registra, v Národnej banke
Slovenska, a u ďalších osôb, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy
Predstavenstvo po predložení návrhu spolu so všetkými prílohami zašle návrh na vyjadrenie
sa Národnej banke Slovenska. Po získaní potrebných súhlasov predloží skompletizovaný
návrh dozornej rade.
i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní
akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Právomoci štatutárneho orgánu sú v súlade so stanovami banky a obchodným zákonníkom.
Predstavenstvo je v zmysle ust. § 210 Obchodného zákonníka poverené Valným
zhromaždením zvýšiť základné imanie spoločnosti vydaním nových akcií - peňažnými
vkladmi svojím rozhodnutím za podmienok stanovených valným zhromaždením. Toto
oprávnenie predstavenstva je zapísané v Obchodnom registri.
j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s
výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní,
ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi
Uvedené dohody sú pre banku irelevantné, nakoľko nenastala situácia v súvislosti s ponukou
na prevzatie banky.
k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca,
ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Súčasní členovia predstavenstva majú nasledovný nárok:
V prípade skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva, patrí členovi predstavenstva
kompenzácia vo výške ročnej hrubej platby (bez bonusu) obdržanej počas posledného roku
zmluvného obdobia. Kompenzácia bude splatná spolu s poslednou odmenou (mzdou), ktorú
člen predstavenstva obdrží. Kompenzácia bude členovi predstavenstva uhradená len
v prípade, ak:
a)
bude táto zmluva ukončená skôr ako uplynutím funkčného obdobia člena
predstavenstva,
b)
táto zmluva bude ukončená zo strany banky (nie v prípade rezignácie člena
predstavenstva),
c)
člen predstavenstva nebude pokračovať v pracovnej činnosti pre banku alebo iný
subjekt patriaci do skupiny Dexia v každom prípade.
Ostatní členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov nemajú v zmluvách o výkone
funkcie uvedené žiadne výhody pri ukončení zamestnania, alebo príslušné negatívne
vyhlásenie.

V súlade s ust. § 35 ods. 2 písm. a) zákona o BCPB, banka týmto vyhlasuje, že polročná
finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom.
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II. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
1. 1 Základné informácie
Názov spoločnosti: Dexia banka Slovensko a.s. (ďalej len Dexia banka)
Identifikačné číslo: IČO: 31 575 951
DIČ: 2020372541
Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L

Sídlo:

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Vznik spoločnosti:

Dátum založenia 14.5.1992
Dátum vzniku 1.1.1993

Audítorská spoločnosť:

Mazars Slovensko, s.r.o.
Strakova 1, Bratislava
Licencia SKAU č. 236

1. 2 Štatutárne a riadiace orgány spoločnosti
Dozorná rada

Predseda:
Marc Lawers
Podpredseda: Stefaan Decraene
Členovia:
Michal Sýkora
Patrick Galland
Zmeny v Dozornej rade v priebehu druhého štvrťroka 2009:
Francois Durollet – člen dozornej rady, skončenie funkcie 21. 4. 2009
Patrick Galland - člen a podpredseda dozornej rady od 22.4.2009
Predstavenstvo
Predseda:
Stefaan Depaepe
Člen:
Erwin Ruymaekers Dr.
Ing. Markéta Kubíková
Ing. Katarína Vršanská
Ing. Peter Chovanec
Prokuristi
Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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Ing. Milan Rozbora
V zmysle zápisu do obchodného registra zo dňa 13. apríla 2007 konajú prokuristi spoločne,
alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, pričom prokurista pripojí svoj podpis
s dodatkom označujúcim prokúru.
1. 3 Predmet činnosti
Dexia banka vykonáva svoju činnosť len na území Slovenskej republiky podľa bankového
povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS).
Dexia banka vykonáva nasledovné bankové činnosti:
1. prijímanie vkladov;
2. poskytovanie úverov;
3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
(platobný styk a zúčtovanie);
4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o
cenných papieroch v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných
nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a
súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s
jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky
zapojený do tohto obchodu
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a
poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo
rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním
investičných služieb,
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy
všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných
papierov na vlastný účet;
5. obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane
zmenárenskej činnosti,
Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a súbormi obehových mincí;
6. správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva;
7. finančný lízing;
8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov;
9. vydávanie a správu platobných prostriedkov;
10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania;
11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb;
12. finančné sprostredkovanie;
13. uloženie vecí;
14. prenájom bezpečnostných schránok;
15. poskytovanie bankových informácií;
16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách;
17. funkciu depozitára;
18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
K 30. júnu 2009 vykonáva Dexia banka všetky činnosti v súlade s povolením NBS. V uvedenom
období neboli Dexia banke príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené
žiadne povolené činnosti, nebolo jej právoplatné uložené žiadne opatrenie na nápravu a nebola
jej uložená žiadna pokuta.
1. 4 Základné informácie o materskej spoločnosti, kapitáli a štruktúre akcionárov
Materská spoločnosť: Dexia Kommunalkredit Bank, akciová spoločnosť
Turkenstrasse 9
1092 Viedeň, Rakúsko
Hlavná materská spoločnosť zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku:
Dexia SA
Place Rogier 11
1210 Brusel
www.dexia.com
Zloženie základného imania
Druh
: Kmeňové akcie
ISIN
: SK 1110001270
Forma
: na meno
Podoba
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
Počet
: 100 200 ks
Menovitá hodnota
: 399,- EUR
Druh
ISIN
Forma
Podoba

: Kmeňové akcie
: SK 110013671
: na meno
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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Počet
Menovitá hodnota

: 100 200 ks
: 67,- EUR

Druh
ISIN
Forma
Podoba
Počet
Menovitá hodnota

: Kmeňové akcie
: SK 1110014927
: na meno
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
: 701 400 ks
: 5,- EUR

Spoločnosť môže vydávať len zaknihované akcie na meno. Ich prevod sa uskutočňuje v zmysle
zákona o cenných papieroch u centrálneho depozitára, ktorý vedie zoznam akcionárov.
Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
Zvýšenie základného imania


Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Dexia banka v januári 2009 zvýšila základné
imanie o 3 507 tis. Eur na 50 200 tis. Eur. Zvýšenie základného imania prebehlo formou
vydania a upísania nových akcií Dexia banky v menovitej hodnote 5 Eur, s emisným kurzom
15,- Eur za akciu, v celkovom počte 701 400 ks akcií. Upisovanie novoemitovaných akcií
bolo ukončené 16. februára 2009, keď boli vklady upisovateľov splatené v plnej výške.



Zvýšenie základného imania bolo zapísané do Obchodného registra 3. marca 2009.

Opis práv a povinností akcionárov:


Akcionár nesmie vykonávať svoje práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionárov.



Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať
na ňom informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na
ňom návrhy.



Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie,
podľa výsledku hospodárenia, určilo na rozdelenie. Tento podiel je pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.



Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5%
základného imania, môžu, s uvedením dôvodov, písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.

Premena menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty cenných papierov – akcií
Dexia banky na menu Euro
Predstavenstvo Dexia banky, záväzne, v súlade s platnými a aktuálnymi Stanovami Dexia
banky, a zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny Euro v Slovenskej republike prijalo
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty základného imania Dexia banky a premene menovitej
hodnoty cenných papierov – akcií Dexia banky nasledovne:

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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Rozdiel medzi novým základným imaním v eurách a pôvodným základným imaním v Sk
predstavuje sumu 128 770,60 EUR (3 879 343,20 Sk). Táto suma bola v zmysle rozhodnutia
predstavenstva zaúčtovaná oproti nerozdelenému zisku minulých rokov.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol Obchodný register Slovenskej republiky
o zápise tejto zmeny v Obchodnom registri SR ku dňu 13. januára 2009.
1. 5 Štruktúra akcionárov Dexia banky

1. 6 Počet zamestnancov, členov riadiacich orgánov banky

V marci 2009 otvorila Dexia banka novú pobočku v Galante, ktorá ponúka komplexné bankové
služby. K 30. júnu 2009 ponúkala Dexia banka svoje služby prostredníctvom 55 pobočiek
(30.06.2008: 54 pobočiek).

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky
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2. VÝCHODISKÁ PRÍPRAVY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
2.1 Základ na prípravu finančných výkazov
Vyhlásenie o zhode
Dexia banka pripravila individuálnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodným účtovným
štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou a podľa
§ 17a Zákona o účtovníctva č. 431/2002 v platnom znení.
Dexia banka aplikovala v tejto účtovnej závierke revidované štandardy, ktoré vydala Rada pre
medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v znení prijatom Európskou úniou. Ide o štandardy
IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia.
K dátumu zostavenia účtovnej závierky boli vydané a revidované nasledovné štandardy, ktoré
nadobudli účinnosť 1. januára 2009:
IFRS 2 Platby na základe podielov
IFRS 8 Prevádzkové segmenty- nahrádza IAS 14 Vykazovanie segmentov
IAS 1 (revidovaný) Prezentácia účtovnej závierky
IAS 23 (revidovaný) Náklady na prijaté úvery a pôžičky
IAS 32 (dodatok) Nástroje obsahujúce právo predať
Medzinárodné účtovné štandardy, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2009:
IFRS 3 Podnikové kombinácie
IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Prechod na menu Euro
K 1.1.2009 boli okrem pokladničných hodnôt slovenských bankoviek a slovenských mincí
všetky aktíva, záväzky a podsúvahové účty vykazované v SKK konvertované na menu EUR
v zmysle generálneho zákona o zavedení meny euro v SR č. 659/2007 Z. z. a to konverzným
kurzom 1 Euro = 30,126 SKK.
Rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura Dexia
banka vykazuje na samostatných nákladových a výnosových účtoch. Ku dňu 31.3.2009 je to
kurzová strata vo výške 10 tis. Eur.
Pri premene menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá postupovala
Dexia banka v zmysle § 11 ods.2 generálneho zákona o zavedení meny euro v SR č. 659/2007
Z. z.. Zaokrúhlenie akcie bolo smerom nahor a na túto premenu menovitej hodnoty použila
Dexia banka prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období.
Výsledok premeny základného imania je nasledujúci:
emisia 1 - 12 000 SKK / akcia - po konverzii: 399 EUR / akcia
počet kusov 100.200 ks ........................ 39.979.800,- EUR
emisia 1 - 2 000 SKK / akcia - po konverzii: 67 EUR / akcia
počet kusov 100.200 ks ....................... 6.713.400,- EUR
základné imanie: 46 693 200 EUR
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Rozdiel medzi novým základným imaním a pôvodným predstavuje sumu 128 770,60 EUR ( 3
879 343,20 SKK). Táto suma bola v zmysle rozhodnutia predstavenstva zaúčtovaná oproti
nerozdelenému zisku minulých rokov.
Prezentácia účtovnej závierky
Individuálna účtovná závierka je vypracovaná na základe historických obstarávacích cien po
zohľadnení precenenia určitých finančných nástrojov na reálnu hodnotu.
Všetky údaje sú uvedené v Eurách (EUR). Mernou jednotkou sú tisíce, ak nie je uvedené inak.
Údaje uvedené v zátvorkách predstavujú záporné hodnoty.
V súvislosti so zavedením meny Euro v Slovenskej republike od 1.1.2009 boli v tejto účtovnej
závierke údaje za porovnateľné obdobie prepočítané konverzným kurzom 1 EUR/30,126 SKK.
Ak to bolo potrebné, údaje za porovnateľné obdobie boli preklasifikované, za účelom
zabezpečenia porovnateľnosti prezentovaných údajov.
Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu, že Dexia banka bude
v dohľadnej budúcnosti schopná pokračovať v nepretržitej činnosti.
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3. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ POSTUPY
a) Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji finančných aktív, ktorými sú cenné
papiere a deriváty, je deň dohodnutia obchodu, kedy je obchod zaúčtovaný do podsúvahovej
evidencie. V deň finančného vyrovnania obchodu je podsúvahový zápis zrušený a zaúčtovaný na
súvahové účty.
b) Operácie v cudzej mene
Operácie uskutočnené v cudzej mene sú prepočítané na menu euro výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu a potom denne. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané v
deň účtovnej závierky na menu euro kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky - k
30.06.2009. Kurzové rozdiely, ktoré denne vznikajú pri preceňovaní aktív a pasív v cudzej mene,
sa denne účtujú na súvahový účet Usporiadací účet kurzových rozdielov s tým, že ku dňu
zostavenia mesačnej účtovnej uzávierky sú kurzové zisky alebo straty preúčtované na účet
Výnosy/Náklady z devízových operácií.
c) Úrokové výnosy a úrokové náklady
Finančné aktíva a finančné záväzky sú po prvotnom zaúčtovaní postupne zvyšované o úrokové
výnosy a náklady na dennej báze, pričom dosiahnuté úrokové výnosy/náklady sú súčasťou
účtových skupín, v ktorých sa finančné aktíva a finančné záväzky účtujú.
Finančné aktíva s identifikovaným znehodnotením sú vrátane úrokov preúčtované na samostatné
účty a následne sú zvyšované o úrokové výnosy na dennej báze.
d) Poplatky a provízie
Prijaté a platené poplatky a provízie sú vykázané vo výkaze ziskov a strát podľa princípu vecnej
a časovej súvislosti. Poplatky súvisiace s poskytnutím úveru sú časovo rozlišované počas doby
trvania úveru.
e) Pokladničná hotovosť a jej ekvivalenty
Pokladničnú hotovosť a jej ekvivalenty tvoria položky pokladne, aktívne zostatky na
korešpondenčných účtoch a vklady v NBS, ktoré sa považujú za likvidné, okrem povinných
minimálnych rezerv v hotovosti držaných v NBS, ktorých výber je obmedzený.
f) Štátne pokladničné poukážky
Štátne pokladničné poukážky predstavujú druh krátkodobého, nekupónového a zaknihovaného
cenného papiera, ktoré emituje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a sú predávané
prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
g) Zmluvy o predaji a spätnom nákupe („Repo“ obchody)
Repo operácia je poskytnutie úveru so zaisťovacím prevodom cenných papierov.
Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom nákupe sa účtujú a vykazujú
v účtovnej skupine Úvery a cenné papiere oceňované v reálnej hodnote alebo držané do
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splatnosti. Prijatá úhrada sa podľa povahy záväzku vykáže v účtovnej skupine Úvery a vklady od
ostatných bánk alebo Vklady klientov.
Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji sa účtujú a vykazujú
v účtovnej skupine Úvery a vklady v ostatných bankách alebo Úvery poskytnuté klientom.
Prijaté zabezpečenie – kolaterál – ktorým je cenný papier, je odo dňa vyrovnania obchodu do
dňa splatnosti obchodu účtovaný v podsúvahovej evidencii.
Počas doby trvania „repo“ obchodov sa úroky časovo rozlišujú.
h) Úvery
Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru je v deň uzatvorenia obchodu zaúčtované potvrdenie
o otvorení úveru do podsúvahy. V deň čerpania peňažných prostriedkov dlžníkom je úver
zaúčtovaný na súvahových účtoch.
Úvery poskytnuté klientom a iným bankám sú uvedené vo výške nezaplatenej čiastky istiny a
znížené o opravné položky. Opravné položky sa tvoria samostatne pre konkrétne úvery na
základe stavu splácania úveru, finančnej situácie dlžníka a s ohľadom na hodnotu zabezpečenia.
Tvorba opravných položiek
Dexia banka člení všetky pohľadávky voči klientom na významné a nevýznamné. Opravné
položky k významným položkám majetku sa tvoria individuálne. Rozhodnutiu o tvorbe opravnej
položky predchádza posúdenie, či uvedená položka majetku spĺňa niektorú z podmienok, ktorá je
dôkazom možného znehodnotenia pohľadávky. Opravné položky sa tvoria na základe výpočtu
výšky očakávanej straty, ktorá sa určí ako rozdiel čistej súčasnej hodnoty pôvodných peňažných
tokov pohľadávky, vyjadrenej v pôvodnej efektívnej sadzbe, a jej čistej súčasnej hodnoty z
modifikovaných očakávaných peňažných tokov, ktorá sa určí ako súčet jednotlivých
očakávaných splátok od klienta, diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.
K nevýznamným položkám majetku Dexia banka tvorí opravné položky na základe expertne
stanoveného skóringového mechanizmu.
Pri pohľadávkach, ktoré sú v omeškaní viac ako 365 dní, sa tvorí špecifická opravná položka vo
výške 100% z istiny.
Opravné položky sa tvoria do nákladov ako „Tvorba špecifických opravných položiek“. Ak
pominul dôvod na vykazovanie opravnej položky alebo výška opravnej položky nie je
primeraná, nadbytočné opravné položky sa rozpustia do výnosov ako „Použitie špecifických
opravných položiek“.
K položkám majetku, ktoré nespĺňajú podmienky na tvorbu špecifickej opravnej položky a nie sú
účtované v reálnej hodnote tvorí banka všeobecné opravné položky na základe kalkulácie
rizikových parametrov pre danú skupinu aktív. Metodika stanovenia všeobecných opravných
položiek a rezerv na očakávané straty plynúce z úverového rizika bola prijatá na úrovni skupiny
Dexia v súlade s plnením požiadaviek pre Basel II.
Základom výpočtu sú údaje o istinách evidovaných v súvahe ako pohľadávky voči klientom
a objemy podsúvahových záväzkov klientov so zahrnutím zlyhaných expozícií (expozícií v
defaulte). Stanovenie výšky expozície pre výpočet opravných položiek závisí od zaručenia
daných pohľadávok štátom a bankami. Pre výpočet očakávaných strát sú použité
pravdepodobnostné hodnoty zlyhania pohľadávky, pravdepodobná strata plynúca zo zlyhania
pohľadávky a hodnota expozície podľa parametrov rizika Skupiny Dexia.
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Zdroje na zníženie ocenenia štandardného portfólia sú presne rozvrhnuté podľa druhu
pohľadávky a kvality klienta tak, aby zreálnili skutočnú hodnotu poskytnutých pohľadávok z
hľadiska kreditného rizika obsiahnutého v príslušnej pohľadávke. Metodicky je tento proces
koordinovaný s bankami v skupine Dexia.
Odpisovanie pohľadávok
Vznik nevymožiteľných pohľadávok je spojený s podnikateľským rizikom, ktoré je v rôznej
miere súčasťou všetkých vykonávaných bankových činností. V prípade, že niektorá pohľadávka
splní podmienky pre odpis, odpíše Dexia banka pohľadávku priamo do nákladov ako „Stratu
z odpisu pohľadávky“ a súčasne použije vytvorené opravné položky. Pohľadávky, u ktorých
nezaniklo právo na ich vymáhanie, zostávajú evidované v podsúvahe. O spôsobe odpísania
konkrétnej pohľadávky rozhoduje komisia pre problémové úvery. V prípade splatenia odpísanej
pohľadávky sa výnos zaúčtuje ako „Výnos z odpisu pohľadávky“.
i) Operácie s cennými papiermi
Dexia banka člení cenné papiere v portfóliu podľa zámeru, s ktorým boli obstarané. Všetky
cenné papiere nakúpené do portfólia Dexia banky sú zaúčtované v deň finančného vyrovnania
v obstarávacej cene.
Cenné papiere určené na obchodovanie – „trading“
Cenné papiere určené na obchodovanie sú nakupované za účelom zisku z rozdielu cien nástroja v
krátkodobom časovom horizonte.
Cenné papiere určené v reálnej hodnote proti zisku/strate – „5th portfolio“
„Piate portfólio“- (IAS 39, ALM portfólio, FVO). Nachádzajú sa v ňom nástroje bežne
obchodované na trhu s kótovanými cenami, ktoré však slúžia na účely riadenia pozičných rizík,
najmä rizika likvidity a menového rizika v záujme harmonizácie pozícií obchodnej a bankovej
knihy, pričom pôvodný zámer ich kúpy bola investícia do portfólia Dexia banky.
Cenné papiere určené na predaj – „available for sale“
Cenné papiere na predaj (AFS portfólio) sú cenné papiere, ktorých predaj realizuje Dexia banka
za typicky trhových podmienok alebo pre účely riadenia rizík v bankovej knihe.
Toto portfólio zahŕňa aj podiely v súkromne vlastnených spoločnostiach, pri ktorých neexistuje
žiadny trh alebo v ktorých je účasť povinná (SWIFT Belgicko, Visa Europe Londýn). Dexia
banka neočakáva, že v blízkej budúcnosti uvedené účasti predá alebo inak vyradí.
Všetky nakúpené cenné papiere do predchádzajúcich troch portfólií, ktoré majú aktívny trh
kotácií, sú po prvotnom zaúčtovaní oceňované reálnou hodnotou na dennej báze. Ak trhové
ceny neexistujú použijú sa teoretické ceny, ktoré sú určené pomocou výnosovej krivky a
rizikovej prirážky stanovenej pre príslušný rating a splatnosť expozície.
Zmeny reálnej hodnoty u cenných papierov určených na obchodovanie a určených v reálnej
hodnote proti zisku/strate sú účtované na ťarchu nákladov v prípade straty z precenenia a v
prospech výnosov v prípade zisku z precenenia cenných papierov.
Zmeny reálnej hodnoty u cenných papierov určených na predaj
ťarchu/v prospech súvahového účtu oceňovacie rozdiely do kapitálu.
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Cenné papiere držané do splatnosti – „Held to maturity“
Je to portfólio nakúpených dlhopisov za účelom držania týchto nástrojov do splatnosti. Pri
nákupe sú ocenené obstarávacou cenou, ktorá obsahuje nominálnu hodnotu, úrok a
diskont/prémiu. Úroky a diskont/prémia sú rozlišované na lineárnom princípe.
j) Finančné deriváty
Finančné deriváty Dexia banky zahrňujú menové a úrokové swapy, forwardy a opcie. Deriváty
sú určené na obchodovanie alebo na účely zabezpečenia rizika. V súvahe sú vykázané v reálnej
hodnote ako „Deriváty“. Podkladový finančný nástroj derivátu sa v deň dohodnutia obchodu
zaúčtuje do podsúvahovej evidencie. Z podsúvahovej evidencie sa odúčtuje v deň ukončenia
derivátu.
Na bilančných účtoch súvzťažne s nákladovými/výnosovými účtami sa účtujú zmeny reálnej
hodnoty derivátov tak, že kladná reálna hodnota derivátov je aktívom a záporná reálna hodnota
je záväzkom s protistranou vo výnosoch a nákladoch.
Preceňovanie IRS a derivátov obchodnej knihy sa uskutočňuje princípom diskontovaných
peňažných tokov pomocou trhových kriviek, denne, s priamym vplyvom na výnosy a náklady. U
položiek bankovej knihy a nástrojov hedgingu prebieha oceňovanie raz za mesiac rovnakým
spôsobom. V prípade existencie zabudovaných derivátov sa tieto oceňujú ako samostatné len
v prípade, že majú priamy vplyv na reálnu hodnotu vlastného kontraktu.
V položke obchodných derivátov sú deriváty účtované v piatom portfóliu a deriváty kupované na
zabezpečenie portfólia nástrojov s veľkou cenovou volatilitou. Dexia banka prijala jednotnú
politiku Skupiny Dexia pre oceňovanie zabezpečovacích finančných nástrojov a zabezpečených
finančných nástrojov. Zmyslom zjednotenia oceňovania je prevzatie ocenenia zabezpečovacieho
nástroja a použitie tohto ocenenia na precenenie zabezpečovaného nástroja v prípade perfect
hedge, t. j. parametre zabezpečovacieho finančného nástroja sú identické s parametrami
zabezpečovaného finančného nástroja.
k) Hedging
Dexia banka sa zabezpečuje proti riziku zmien reálnych hodnôt (Fair Value Hedge) vykazovaného majetku, ktoré súvisí s rizikom zmeny úrokových sadzieb (úrokové riziko), a ktoré môže
mať vplyv na zisk alebo stratu.
Nástrojom hedgingu sú:

- cenné papiere v AFS portfóliu,
- dlhodobé úvery so štruktúrovanou úrokovou sadzbou,
- termínované depozity,
- hypotekárne záložné listy.

Zisk alebo strata z ocenenia nástroja hedgingu v reálnej hodnote je vykázaná v zisku/strate; zisk
alebo strata z hedgovanej položky priraditeľná k hedgovanému riziku je vykázaná v zisku alebo
strate, pričom dopad zmien reálnych hodnôt nástroja a položky hedgingu na P/L je nulový - vo
všetkých prípadoch hedgingu reálnych hodnôt sa jedná o tzv. Perfect Hedge (efektivita hedgingu
je 100%).
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l) Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Dexia banka vykonáva rovnomerné odpisovanie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku.
Jednotlivý majetok je rozdelený do odpisovej skupiny podľa doby odpisovania. Sadzby
účtovných odpisov a spôsoby odpisovania určuje banka s prihliadnutím na predpokladanú dobu
použiteľnosti majetku s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce daňovému odpisovaniu
majetku. Dexia banka začína účtovne odpisovať majetok v tom mesiaci, v ktorom ho začala
používať.
Dlhodobý hmotný majetok do 1 700 Eur a dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 Eur s dobou
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok je odpísaný v roku zaradenia do užívania.
Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú. Nehmotný majetok sa odpisuje do piatich rokov s
prihliadnutím na dobu použiteľnosti majetku.
Pri odpisovaní majetku používa Dexia banka nasledovné doby odpisovania:

m) Daň z príjmu
Daň z príjmu obsahuje splatnú a odloženú daň.
Splatná daň príjmov je vypočítaná zo zdaniteľného zisku, ktorý Dexia banka vykázala v súlade
so slovenskými daňovými predpismi. Daňová povinnosť sa stanoví podľa daňových sadzieb
platných ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Na výpočet odloženej dane používa Dexia banka údaje z prírastkov a úbytkov dočasných
rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a pasív a ich daňovým ocenením.
Odložený daňový záväzok, ktorý sa vzťahuje na zdaniteľné dočasné rozdiely, predstavuje
čiastku dane k úhrade v budúcich zdaňovacích obdobiach. Odložená daňová pohľadávka sa
vzťahuje na odpočítateľné dočasné rozdiely, na možnosť umorovať daňovú stratu a možnosť
previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky.
Odložená daň sa účtuje vo výkaze ziskov a strát okrem prípadov, ak sa odložená daň týka
položiek, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale účtujú a vykazujú sa vo vlastnom imaní.
V takomto prípade sa aj odložená daň účtuje na ťarchu alebo v prospech vlastného imania.
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vykazujú samostatne. Ak sa
vzťahujú na odloženú daň z príjmov u toho istého daňovníka, a ak ide o ten istý daňový úrad,
voči ktorému sa vysporadúva splatná daň, môže sa vykázať len výsledný zostatok na bilančnom
účte.
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4. POZNÁMKY K FINANČNÝM VÝKAZOM
1. Pokladničná hotovosť

2. Vklady v Národnej banke Slovenska

Peňažné rezervy v NBS predstavujú povinné minimálne rezervy, ktoré je banka povinná
udržiavať v hotovosti na účte v NBS. Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa systém
tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv riadi predpismi Európskeho spoločenstva
a Európskej centrálnej banky.
3. Úvery a vklady v ostatných bankách

K 31. decembru 2008 boli medzi úvery a vklady ostatných bánk zaradené aj reklasifikované
dlhové cenné papiere z portfólia na predaj a z portfólia na obchodovanie.
Prehľad úverov a vkladov v ostatných bankách podľa ich zostatkovej splatnosti je uvedený
v kapitole 7 Ostatné poznámky, bod 6.
a/ geografické členenie úverov a vkladov v ostatných bankách
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Pre účely výkazu peňažných tokov sú súčasťou peňažných ekvivalentov tieto položky so
splatnosťou menej ako 3 mesiace:

4. Úvery a ostatné pohľadávky voči klientom
a/ podľa klientskych skupín

b/ podľa zmluvnej splatnosti

Prehľad úverov a ostaných pohľadávok podľa ich zostatkovej splatnosti je uvedený v kapitole 7
Ostatné poznámky, bod 6.
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c/ podľa geografického členenia

d/ kategorizácia pohľadávok

Pohľadávky oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia a oceňované na
portfóliovom základe sú pohľadávky, pri ktorých neexistuje objektívny dôkaz, že došlo k vzniku
straty. Zlyhané pohľadávky - bez ohľadu na kategóriu ocenenia, sú pohľadávky, ktoré sú
v omeškaní viac ako 90 dní.
e/ pohľadávky s identifikovaným znehodnotením podľa sektorov
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f/ Opravné položky a rezervy
Tvorba a použitie opravných položiek a rezerv k 30.06.2009:

Tvorba a použitie opravných položiek a rezerv k 31.12.2008:

K pohľadávkam oceňovaným na individuálnom základe bez identifikovaného znehodnotenia a k
pohľadávkam oceňovaným na portfóliovom základe tvorí Dexia banka skupinové opravné
položky. K pohľadávkam s identifikovaným znehodnotením Dexia banka vytvára špecifické
opravné položky.
V kategórii skupinové opravné položky – významní klienti sú zahrnuté aj banky.
5a. Úvery a cenné papiere na obchodovanie
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5b. Úvery a cenné papiere oceňované v reálnej hodnote

5c. Úvery a cenné papiere na predaj

V októbri 2005 založila Dexia banka dcérsku spoločnosť – MUNICIPALIA, a.s. Základné
imanie tejto spoločnosti je 33,194 tis. Eur. Banka vlastní 60%, t.j. 19,92 tis. Eur.
Ostatné cenné papiere – akcie, podielové listy a ostatné podiely

V máji 2009 odpredala Dexia banka 131 kusov akcií Komunálnej poisťovne a. s. Banská
Bystrica v nominálnej hodnote 435 tis. Eur.
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5d. Úvery a cenné papiere držané do splatnosti

6. Deriváty – kladná reálna hodnota

Zostatková splatnosť derivátov v menovitej hodnote je uvedená v kapitole 7 Ostatné poznámky.
7. Dlhodobý hmotný majetok
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Prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku

8. Dlhodobý nehmotný majetok

Prírastky a úbytky dlhodobého nehmotného majetku

9. Daňové pohľadávky
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10. Ostatné aktíva

11. Úvery a vklady od ostatných bánk

a/ podľa geografického členenia

12. Vklady klientov
a/ podľa klientských skupín
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b/ podľa typu produktu

c/ podľa meny

d/ podľa geografického členenia

e/ prijaté úvery v členení podľa jednotlivých klientov

13. Vklady oceňované v reálnej hodnote

V kategórii „Vklady oceňované v reálnej hodnote“ sú vykázané štruktúrované vklady so
splatnosťou 2 roky, ktoré sú ponúkané klientom formou jednotlivých emisií počas upisovacieho
obdobia.
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14. Emitované cenné papiere

K 30. júnu 2009 emitovala Dexia banka cenné papiere uvedené v nasledujúcom prehľade:

Emitované hypoterkárne záložné listy Dexia banky (HZL DBS) sú na meno, v zaknihovanej
podobe. Dlhopisy sú voľne prevoditeľné, nie je s nimi spojené žiadne predkupné alebo výmenné
právo.
Emitované fixné zmenky sú vlastné obchodné zmenky Dexia banky, v listinnej odobe, nie na
rad, s vylúčenou možnosťou postúpiť pohľadávku z takejto zmenky na tretiu osobu Majiteľ
zmenky má právo na výplatu zmenkovej sumy v deň splatnosti zmenky .
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15. Deriváty – záporná reálna hodnota

Zostatková splatnosť derivátov v menovitej hodnote je uvedená v kapitole 7 Ostatné poznámky.
16. Daňové záväzky

17. Ostatné pasíva

Sociálny fond
V súlade s platnými zákonmi o sociálnom fonde, o dani z príjmov a kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa uzatvorenou medzi Slovenskou bankovou asociáciou a Odborovým zväzom
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pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva v Slovenskej republike tvorí Dexia banka sociálny
fond. Sociálny fond využíva Dexia banka na financovanie vlastnej sociálnej politiky.
Sociálny fond sa tvorí v priebehu roka ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% (pri dosiahnutí
zisku a splnení odvodových a daňových povinností) z objemu hrubých miezd skutočne
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Pre daňové účely sú tieto prídely súčasťou
nákladov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
Od roku 2006 v zmysle IAS 19 je financovanie sociálnej politiky v podmienkach Dexia banky
považované za krátkodobé zamestnanecké požitky, ktoré sa účtujú a vykazujú ako náklady
bežného roka.
K 30.6.2009 bol zostatok sociálneho fondu 456 tis. Eur. V prvom polroku 2009 boli prostriedky
sociálneho fondu použité formou príspevkov na stravovanie a sociálnu výpomoc pre
zamestnancov v celkovej výške 57 tis. Eur.

18. Ostatné záväzky voči zamestnancom a rezervy

Doplnkové dôchodkové poistenie
V súlade s platnými zákonmi o doplnkovom poistení, o dani z príjmov a zamestnávateľskými
zmluvami uzatvorenými s jednotlivými doplnkovými dôchodkovými poisťovňami, prispieva
Dexia banka všetkým zamestnancom zaradeným v systéme doplnkového dôchodkového
poistenia. Zamestnancom prispieva banka mesačne pevne stanovenou sumou podľa interne
stanovených kritérií. V zmysle IAS 19 majú príspevky banky charakter krátkodobých
zamestnaneckých požitkov, ktoré sa účtujú a vykazujú ako náklady bežného roka.

Rezervy na súdne spory
Dexia banka je v rámci svojej riadnej činnosti účastníkom súdnych sporov. Vedenie banky je
presvedčené, že konečná výška záväzkov, ktoré pre banku prípadne vyplynú zo súdnych sporov,
nebudú mať významný nepriaznivý dopad na finančnú situáciu banky.
19. Podriadený dlh
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Prehľad jednotlivých prijatých podriadených dlhov je nasledovný:

Podmienky podriadenosti:
Obidve strany súhlasia a zaväzujú sa, že v prípade bankrotu dlžníka alebo jeho likvidácie
pohľadávka veriteľa podľa tejto zmluvy bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok
ostatných veriteľov.
20. Vlastné imanie
Základné imanie

Emisné ážio

Zákonný rezervný fond

V zmysle Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike sú všetky spoločnosti
povinné vytvoriť pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného
imania. Tento fond sú povinné každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej
však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia
výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.
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Ostatné kapitálové fondy

Súčasťou ostatných kapitálových fondov je fond na krytie bankových rizík, ktorý zriadila Dexia
banka v roku 2004 z rozdelenia zisku. Účelom fondu je krytie bankových rizík vznikajúcich pri
výkone podnikateľskej činnosti banky. O použití fondu rozhoduje predstavenstvo Dexia banky
jednohlasne, pričom má povinnosť podať správu o tejto skutočnosti na riadnom valnom
zhromaždení. Fond je možné zrušiť rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene stanov.
Ďalšou položkou ostatných kapitálových fondov je peňažný vklad vo výške 90 mil. Eur, ktoré
vložil majoritný akcionár do ostatných kapitálových fondov banky na konci roka 2008. Tento
peňažný vklad nemá vplyv na výšku základného imania, ani výšku akcionárskeho podielu, či
akcionársku štruktúru
Rezervy na precenenie

Rezervy na precenenie zahŕňajú nerealizované precenenie cenných papierov na predaj vrátane
odloženej dane.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2008 v Eur

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2008 bol schválený valným zhromaždením
21. apríla 2009.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 v Eur
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Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 bolo schválené valným zhromaždením 7. mája
2008.
Dividendy na akciu

21. Podsúvahové položky

Vydané záruky a ručenia
Vydané záruky a ručenia vystavené klientom predstavujú záväzky, že Dexia banka vykoná
platby v prípadoch, keď klient nie je schopný plniť svoje záväzky voči tretím osobám.
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Úverové prísľuby a nevyčerpané úverové limity
Úverové prísľuby a nevyčerpané úverové limity zahŕňajú schválené, ale nevyčerpané časti
úverov a kontokorentných úverov
Vydané akreditívy
Vydané akreditívy predstavujú písomný záväzok Dexia banky, ktorá koná na základe inštrukcií
kupujúceho, zaplatiť určitú sumu predávajúcemu oproti predloženiu dokumentov, ktoré spĺňajú
podmienky akreditívu.
22. Čistý úrokový výnos

23. Čistý výnos z poplatkov a provízií

V zmysle platnej legislatívy má Dexia banka povinnosť prispievať do Fondu ochrany vkladov
pre účely výplaty náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankovom sektore
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Slovenskej republiky. Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje Fond ochrany vkladov
rovnako pre všetky banky v Slovenskej republike. V roku 2008 bola výška ročného príspevku
0,2% z hodnoty zákonom chránených vkladov. Výška ročného príspevku zostala nezmenená aj
pre rok 2009.
24. Čistý výnos z obchodovania

25. Čistý výnos z investícií
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26. Ostatné náklady/výnosy

27. Všeobecné prevádzkové náklady

* Vrátane miezd a odmien členom predstavenstva a dozornej rady. Samostatne sú mzdy a odmeny vyplatené členom
predstavenstva a dozornej rady vyčíslené v kapitole 7 poznámok k účtovnej závierke.
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28. Čistá tvorba rezerv a opravných položiek

29. Daň z príjmu

30. Čistý zisk (strata)
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5. POPIS RIZÍK FINANČNÝCH NÁSTROJOV
V rámci svojej činnosti identifikuje Dexia banka tieto rozhodujúce druhy rizík:
1) Kreditné riziko
a) Informácie o politike , cieľoch a riadení kreditného rizika banky
Základný cieľ pri stanovení stratégie riadenia kreditného rizika v Dexia banke je optimalizovať
výšku prijímaných rizík v súlade s výškou kapitálového krytia a cieľom dlhodobo udržateľnej
tvorby zisku.
Pre identifikáciu, meranie, sledovanie a minimalizáciu kreditného rizika má Dexia banka
vytvorený samostatný organizačný útvar nezávislý od zjednávania a vyrovnávania obchodov na
Divízii riadenia rizík. Celý proces je podriadený schválenej Stratégii riadenia rizík, ktorá je
pravidelne prehodnocovaná v súlade so zmenami v Skupine Dexia a zmenami na slovenskom
bankovom trhu. Poskytovanie úverov je podriadené pravidlám vyplývajúcim z tejto stratégie
pričom parametre rizika a limity na poskytovanie nových úverov sú prísne rešpektované členmi
úverových schvaľovacích orgánov, vedením banky a Skupinou Dexia na základe pravidelného
reportingu. Dáta o klientoch sú permanentne monitorované, hodnotené a úroveň kreditných rizík
je oceňovaná v súlade s pravidlami Skupiny Dexia.
Za účelom správneho monitoringu a systému kvantifikácie, reportingu a riadenia kreditných rizík
sú klienti zadelení do rizikových segmentov v súlade s požiadavkami Basel II AIRB prístupu,
ktorý Dexia banky systematicky implementuje do svojich procedúr v záujme úspešného procesu
validácie materskou spoločnosťou a orgánmi dohľadu v nasledujúcich rokoch.
Na takto stanovené segmenty sú stanovené aj limity angažovanosti nielen voči segmentu, ale aj
voči jednotlivým klientom. Pre proces prideľovania limitov voči klientom sú títo rozdelení do
dvoch skupín, klienti v zodpovednosti Dexia Group a klienti v zodpovednosti Dexia banky,
presne v súlade s pridelenými kompetenciami v Skupine Dexia. Za segmenty v
plnej zodpovednosti Skupiny Dexia považujeme Štáty, Banky, Veľké podniky a v ostatných
segmentoch len v prípade objemu úveru presahujúceho kompetenčný limit.
Ostatné rozhodovacie kompetencie sú na úverových orgánoch Dexia banky.
b) Popis metód používaných na meranie a sledovanie kreditného rizika
Kreditné riziko je základným a najvýznamnejším bankovým rizikom a jeho riadenie má
rozhodujúci význam na výsledky Dexia banky. Za účelom minimalizovania kreditného rizika
Dexia banka využíva rôzne nástroje zabezpečovania úverových obchodov a zameriava sa na
činnosti spojené s identifikáciou a ošetrovaním rizík, ktoré vznikajú pri zmierňovaní kreditného
rizika. Internými postupmi Dexia banka stanovuje činnosti realizované pri oceňovaní a prijímaní
zabezpečovacích nástrojov. Tieto pravidlá sú v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami Basel II
a pravidlami Skupiny Dexia.
Pri hodnotení bonity dlžníka používa Dexia banka vlastný ratingový (skóringový) systém, ktorý
vychádza z hodnotenia finančných aj nefinančných výsledkov klienta. Dexia banka má
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vypracovaný osobitný systém pre hodnotenie podnikateľských subjektov, komunálnej klientely,
občanov a SZČO.
Na základe presne stanovených kritických hodnôt sú klientom v jednotlivých kategóriách
priradené body a po ich sčítaní je klient zaradený do jednej zo sedemnástich rizikových skupín.
Tie sú raz ročne preverované a v prípade potreby zreálnené na základe rozhodnutia Ratingového
výboru.
Dexia banka pri ohodnocovaní kreditného rizika každej protistrany sleduje charakteristiky:
angažovanosť pri defaulte (EAD - Exposure at default), pravdepodobnosť defaultu (PD –
probability of default)), straty z defaultu (LGD - loss given default), splatnosť (M - maturity).
Dexia banka vytvára postupy pre meranie kreditného rizika v súlade s pravidlami Basel II a
metodikou Skupiny Dexia.
Nástroje slúžiace k minimalizácii kreditného rizika stanovila Dexia banka nasledovne:
1. aktívny monitoring,
2. včasná identifikácia problémových úverov,
3. ratingové stupnice - vyjadrujúce pravdepodobnosť neplnenia si záväzkov zo strany
dlžníka,
4. písomné procedúry a postupy na poskytovanie úverov,
5. zabezpečenie úverov (stanovenie bankovej ceny),
6. vnútorná kontrola,
7. systém úverových limitov,
8. black list, watch list a informácie z úverového registra.
c) Sledovanie rizika - stanovenie limitov
Dexia banka denne sleduje a vyhodnocuje limity pre protistranu a ich využívanie. Dodržiavaniee
limitov, resp. ich prekročenie, Dexia banka prehodnocuje a rozhoduje o ďalšom postupe podľa
interných pravidiel. Limity sa stanovujú podľa segmentov, odvetví, produktov a kolaterálov.
Limit pre protistranu: osoba, skupina hospodársky spojených osôb alebo štát a centrálne banky
v zmysle zákona, je stanovený maximálne do výšky 25% súčtu základných, dodatkových
a doplnkových vlastných zdrojov banky znížených o príslušné odpočítateľné položky.
Limit pre protistranu: materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, skupina hospodársky spojených
osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti a skupinu hospodársky
spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky, je stanovený maximálne do výšky 20%
súčtu základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov banky znížených o príslušné
odpočítateľné položky.

d) Riziko koncentrácie kreditného rizika - postupy a metódy používané pre zabezpečenie
koncentrácie kreditného rizika
Pre účely stratégie riadenia kreditného rizika banky a nadväzujúcich bankových pokynov chápe
Dexia banka riziko koncentrácie ako riziko vyplývajúce z koncentrácie obchodov banky voči
osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu
odvetviu .
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Keďže v prípade kreditných rizík ide o najzávažnejšie riziká v bankovom podnikaní, všetky
limity sú vyjadrené ako podiel na vlastných zdrojoch banky, ktoré objemovo limitujú výšku
expozícií vo väzbe na veľkosť banky.
Voči položkám bankovej a obchodnej knihy pristupuje Dexia banka pri sledovaní majetkovej
angažovanosti bez rozdielu, čo vyplýva z konštrukcie vlastných zdrojov banky. Riešenie
majetkovej angažovanosti bankovej knihy je rovnaké pre všetky typy protistrán v súlade
s politikou Skupiny Dexia.
Riešenie majetkovej angažovanosti obchodnej knihy je rozdielne podľa typov protistrán, či sa
jedná o banku alebo nebankový subjekt. Hornou hranicou celkovej expozície z bankovej
a obchodnej knihy sú limity vymedzené Zákonom o bankách a Opatrením NBS. Súčet
významných koncentrácií kreditného rizika nesmie prekročiť 800% kapitálu Dexia banky.
e) Popis zásad a postupov identifikácie majetku so zníženou hodnotou, najmä pohľadávok
Dexia banka má zásady a postupy pre identifikáciu majetku so zníženou hodnotou zadefinované
v interných pokynoch. Majetkom sa rozumejú: pohľadávky, finančné nástroje držané do
splatnosti oceňované v obstarávacej cene a finančné nástroje oceňované na reálnu hodnotu.
Zásady pre identifikáciu majetku so zníženou hodnotou vychádzajú z pravidiel v zmysle
Opatrení NBS, súvisiacich interných predpisov a tiež v zmysle medzinárodných účtovných
štandardov (IAS/IFRS). Dexia banka identifikuje pohľadávky oceňované individuálne bez
identifikovaného znehodnotenia, oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením
a oceňované na portfóliovom základe.

f) Popis postupov a pravidiel pre prijímanie akceptovateľného zabezpečenia a o postupoch

pre oceňovanie zabezpečenia
Postupy a pravidlá pre prijímanie zabezpečenia a postupy oceňovania prijatého zabezpečenia má
Dexia banka rozpracované v interných pokynoch. Prijímaním zabezpečovacích prostriedkov
banka minimalizuje svoje kreditné riziko. Zabezpečovacie prostriedky slúžia ako sekundárny
zdroj splácania úveru a majú garantovať splatenie pohľadávok banky z týchto obchodov
v prípadoch, keď v dôsledku zhoršenia finančnej situácie dôjde k platobnej neschopnosti dlžníka.
Ide o zabezpečenie financovanou aj nefinancovanou formou.
Pod financovanou formou zabezpečenia pohľadávok sa rozumie: zabezpečenie záložným právom
(na nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, pohľadávky, finančný kolaterál, cenné papiere
a pod.). Banka akceptuje rôzne formy kolaterálov a to v závislosti od bonity dlžníka a bonity
kolaterálu. Na základe expertných skúseností a historických výsledkov stanovuje Dexia banka
hodnoty akceptovateľnosti jednotlivých kolaterálov.
Záložné právo Dexia banky k zabezpečovacím prostriedkom sa zriaďuje písomnou zmluvou,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Zmluva obsahuje podmienky, realizáciu
a zánik záložného práva.
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Pod nefinancovaným zabezpečením sa rozumie zabezpečenie formou ručiteľských záväzkov zo
strany tretích osôb (štátna záruka, banková záruka, firemná záruka, osobné ručenie). Podmienkou
účinnosti tohto zabezpečenia je záväzok bezpodmienečného prevzatia dlhu v prípade zlyhania
pôvodného dlžníka čo je ustanovené v písomnom kontrakte s ručiteľom.

Iné nástroje, ktoré Dexia banka používa na riadenie kreditného rizika sú: notárska zápisnica,
vlastná zmenka, poistenie, patronátne vyhlásenie.
Bankou prijaté zabezpečovacie prostriedky musia byť v súlade s právnymi predpismi súdne
vymožiteľné, bonitné a musia spĺňať požiadavky čo najvyššej likvidity, aby výnos z ich
realizácie v čo najvyššej miere postačoval na krytie záväzkov klienta z poskytnutého úverového
produktu.
Prehľad prijatých zabezpečovacích prostriedkov je uvedený v poznámke č. 21.
Pri oceňovaní zabezpečovacích prostriedkov vychádza Dexia banka zo všeobecnej hodnoty
zabezpečovacieho prostriedku stanovenej súdnym znalcom v znaleckom posudku (nehnuteľný
majetok, hnuteľný majetok), z účtovnej hodnoty vedenej v účtovníctve klienta (pohľadávky,
zásoby, nový hnuteľný majetok) a z trhovej hodnoty (cenné papiere).
V procese prijímania a oceňovania zabezpečenia sú implementované nasledovné princípy:
• Kolaterál je považovaný vždy ako sekundárny zdroj splácania úveru.
• Výška/Hodnota kolaterálu je požadovaná podľa úrovne akceptovaného kreditného rizika.
Nezabezpečené úvery sú typicky využívané iba pre prevádzkové financovanie.
• Fyzická návšteva/obhliadka zabezpečenia je vykonávaná zamestnancom front-office - najmä
pri komerčných nehnuteľnostiach, s povinnosťou vykonať záznam z obhliadky.
•Ocenenie kolaterálov – nehnuteľností je vykonávané znalcom a prehodnocované bankovým
supervízorom. Hodnoty/monitoring nehnuteľností bytov a rodinných domov sú bankovým
supervízorom prehodnocované, a to hromadne, podľa vybraných lokalít/miest.
• Proces preceňovania nehnuteľností závisí od vývoja na trhu nehnuteľností na Slovensku.
V prípade významných zmien vo vývoji realitného trhu Dexia banka reaguje precenením
zabezpečenia (preceňuje prijaté zabezpečenia).
• Predmet financovania je obvykle požadovaný ako zabezpečenie.
g) Popis vplyvu použitého zabezpečenia reálnej hodnoty pohľadávok
V zmysle platných interných postupov musí byť štandardne výška pohľadávky krytá výškou
prijatých zabezpečovacích prostriedkov za poskytnutý úver. Výška požadovaného krytia je
závislá na účele poskytovaného úverového produktu a posúdení kreditnej kvality dlžníka a závisí
tiež od druhu zabezpečovacieho prostriedku a od akceptovateľnej hodnoty predmetného
zabezpečovacieho prostriedku.
Pre zabezpečenie finančných operácií sprostredkovaných klientom banky sa používa forma
peňažných kolaterálov najmä blokácie na bežnom účte v požadovanom objeme závislom na
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výške pohľadávky voči klientovi aktualizovaná denne. V zmysle zmluvy o sprostredkovaní
s klientom sa podpisuje aj klauzula o zápočte derivátových pozícií klienta, čím dochádza ku
reálnemu vyjadreniu skutočnej pozície klienta voči banke. Výsledná pozícia pre účely riadenia
rizika je vyjadrená ako netto pozícia znížená o kolaterál. Z dôvodu obmedzenej vymožiteľnosti
tohto kolaterálu v slovenskom právnom prostredí nepoužíva Dexia banka peňažný kolaterál za
finančné operácie na účely vykazovania voči NBS ani na účely výpočtu primeranosti vlastných
zdrojov banky.

2) Trhové riziko
Informácie o politike a riadení trhového rizika
V podmienkach Dexia banky je pojem trhové riziko zúžený na úrokové a menové riziko.
Akciové a komoditné riziko nie je brané do úvahy, nakoľko schválená stratégia Dexia banky
nedovoľuje, z dôvodu vysokej rizikovosti, nákup týchto nástrojov do svojho portfólia.
Expozície v akciách, ktoré Dexia banka zahŕňa do bankovej knihy nie sú materiálneho
charakteru a nie sú držané na účely kapitálových ziskov. Na ocenenie týchto expozícií používa
Dexia banka equity metódu, resp. ich eviduje v nominálnej hodnote.
Systém riadenia trhového rizika v Dexia banke vychádza z ustanovení Zákona o bankách a na
neho nadväzujúcich Opatrení NBS z oblasti obozretného podnikania bánk, riadenia rizík
a riadenia likvidity bánk.
Hlavným zdrojom upravujúcim pravidlá riadenia trhového rizika v Dexia banke je súbor
vnútorných dokumentov, ktoré sú schválené štatutárnym orgánom a ktoré obsahujú hlavné
ciele, zásady a postupy používané pri riadení hore uvedeného rizika. Za systém riadenia trhových
rizík je zodpovedný ALCO výbor, ktorý na základe relevantných podkladov príslušných odborov
vykonáva potrebné rozhodnutia.
Dexia banka prijala jednotnú koncernovú politiku oceňovania zabezpečovacích finančných
nástrojov a zabezpečených finančných nástrojov. Zmyslom ujednotenia oceňovania je prevzatie
ocenenia zabezpečovacieho nástoja a použitie tohto ocenenia na precenenie zabezpečovacieho
nástroja v prípade perfect hedge, t. j. parametre zabezpečovacieho finančného nástroja sú
identické s parametrami zabezpečovaného finančného nástroja (istina, mena, obdobie, dátum
začatia a ukončenia, úroková sadzba, dátum a obdobie zmeny úrokovej sadzby, splátky istiny aj
úrokov).
Pre účely riadenia obchodnej a bankovej knihy a na meranie a sledovanie trhového rizika
používa Dexia banka metódu Value at Risk (ďalej VaR), stanovenie Stop loss limitov, metódu
gapovej analýzy a výpočet Net Present Value (ďalej NPV), resp. zmien NPV pri paralelnom
posune výnosových kriviek.
Na účely vykazovania a vyčíslenia regulatórneho kapitálu používa Dexia banka štandardnú
metódu podľa platných opatrení NBS.
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b) Úrokové riziko
Riadenie úrokového rizika uskutočňuje Dexia banka v závislosti od aktuálnej a predpokladanej
situácie na trhu prispôsobovaním štruktúry aktív a pasív z hľadiska typu úrokovej sadzby
a splatnosti nových obchodov. Úrokové riziko je riadené samostatne za obchodnú knihu
a samostatne za bankovú knihu.
Dexia banka pri riadení úrokového rizika jednotlivých finančných nástrojov (napr. cenné
papiere, úvery) využíva systém účtovného mikro-hedgingu prostredníctvom úrokových swapov
– IRS a zároveň pri riadení celkovej úrokovej pozície využíva aj možnosť nákupu IRS do
piateho portfólia.
Na meranie úrokového rizika obchodnej knihy na účely riadenia používa Dexia banka metódu
VaR na dennom základe pri 99% konfidencii. Model pre odhad VaR pre pozície obchodnej
knihy bol vytvorený v spolupráci s materskou firmou Dexia Kommunalkredit Bank Viedeň
(ďalej DKB).
Stanovené VaR za všetky pozície sa spočítajú a predstavujú rizikovú hodnotu zmeny trhovej
ceny nástrojov počas jedného pracovného dňa. Dexia banka denne, na základe spätného
testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnou zmenou trhovej hodnoty nástrojov. Objem
otvorenej pozície je však nemateriálny a jej vplyv na hospodársky výsledok je nízky.
Na meranie úrokového rizika bankovej knihy používa metódu VaR na mesačnom základe pri
99% konfidencii. Nástroj na meranie úrokového rizika bankovej knihy bol vytvorený
v spolupráci s DKB a je založený na odhade zmien NPV pozícií v bankovej knihe zapríčinených
zmenami trhových úrokových sadzieb. Nástroj vychádza z gapovej analýzy pozícií v bankovej
knihe. Nástroj tiež poskytuje výpočet predpokladanej zmeny NPV pozícií v bankovej knihe pri
paralelnom posune výnosových kriviek p +/- 100, +/- 200 a tiež o +/- 300 bázických bodov
a zvlášť pozícií v piatom portfóliu (v zmysle IAS 39) pri paralelnom posune výnosových kriviek
p +/- 100.
Dexia banka mesačne, na základe spätného testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnými
zmenami NPV pozícií zapríčinenými pohybmi trhových úrokových sadzieb a jedenkrát ročne
vyhodnocuje výsledky spätného testovania.
Citlivosť finančných nástrojov na zmeny úrokových mier sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšila,
nakoľko sa zvýšil podiel položiek s revizibilnou úrokovou sadzbou (sadzba odvíjajúca sa napr.
od EURIBOR, LIBOR atď.), resp. položiek s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou do 1 roka,
na úkor položiek úročených variabilnými úrokovými sadzbami, ktoré má Dexia banka právo
kedykoľvek zmeniť podľa aktuálnej situácie na trhu.
c) Riziko likvidity
Dexia banka sleduje riziko likvidity prostredníctvom externých a interných ukazovateľov
likvidity. „Opatrenie NBS o likvidite bánk ...“ stanovuje dva záväzné ukazovatele likvidity pre
banky. Prvý je ukazovateľ stálych a nelikvidných aktív, ktorého hodnota nesmie prekročiť
hodnotu 1 a druhý ukazovateľ likvidných aktív, ktorý nesmie klesnúť pod hodnotu 1. Medzi
interné ukazovatele likvidity patria napr.:
- ukazovateľ sedemdňovej likvidity,
- limity pre čisté pozície likvidity pre časové obdobia nad sedem dní,
- denný resp. týždenný pokles zdrojov
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- týždenný resp. mesačný prírastok poskytnutých úverov a iné.
Metóda na meranie rizika likvidity je založená na meraní a sledovaní čistých a kumulovaných
peňažných tokov v jednotlivých časových pásmach za všetky súvahové a vybrané podsúvahové
položky celkovo v EUR a za jednotlivé hlavné meny.
Dexia banka má pre riadenie likvidity zostavený základný scenár, alternatívne scenáre a krízové
scenáre. Prostredníctvom dodržiavania stanovených limitov likvidity a riadenia štruktúry
bilancie si Dexia banka zabezpečuje zdravý a udržateľný rast.
d) Menové riziko
Na meranie menového rizika bankovej knihy a obchodnej knihy používa Dexia banka metódu
VaR na dennom princípe pri konfidencii 99% a tiež sleduje interné limity pre VaR a Stop-LossLimity. Dexia banka denne, na základe spätného testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnou
zmenou trhovej hodnoty nástrojov a jedenkrát ročne vyhodnocuje výsledky spätného testovania.
Koncom roku 2008 začala Dexia banka používať nástroj vytvorený Dexia Credit Local Paríž,
spoločnosti Skupiny Dexia, prostredníctvom ktorého môže kvantifikovať VaR a tiež môže
vykonávať stresové testovanie na jednotlivých klientov zvlášť.
Okrem hore uvedenej VaR metódy Dexia banka používa pre riadenie devízovej pozície bankovej
knihy aj metódu gapovej analýzy, t. j. individuálne limity podľa jednotlivých mien v absolútnom
vyjadrení, ktoré sú denne porovnávané s aktuálnymi otvorenými devízovými pozíciami.
V prípade obchodnej knihy DBS drží túto úplne uzatvorenú.
Na riadenie devízovej pozície banky využíva Dexia banka mikro- a makro-uzatváranie pozícií.
Využíva pri tom spotové, ale aj derivátové obchody na medzibankovom trhu.
Dexia banka nevykonáva žiadne špekulatívne obchody pre klientov a prijala zásadnú
podmienku, na základe ktorej je možné vykonávať derivátové obchody len za účelom
zabezpečenia ich menového rizika. Banka zároveň sprísnila podmienky pre vykonávanie týchto
operácií a to stanovením FX kreditných liniek a zmenou podmienok pre prijímanie
a uplatňovanie kolaterálov.
Devízová pozícia Dexia banky k 30.6.2009, resp. k 31.12.2008:
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e) Nové finančné nástroje
Dexia banka naďalej uvažuje o štruktúrovaných depozitoch a aktívnych obchodoch so
štruktúrovanou sadzbou pre klientov. Týmto sa snaží reagovať na značný nárast konkurencie na
bankovom trhu. Tieto obchody boli najmä v roku 2008 rozšírené o nové kombinácie a štruktúry
dovoľujúce rozšírenie ponúkaných stratégií.
Takto boli rozvinuté napr. aj aktívne obchody - úvery so štruktúrovanou sadzbou, kedy klient
platí fixnú alebo inak štruktúrovanú sadzbu v závislosti od trhových sadzieb. Dexia banka je
zároveň zabezpečená proti úrokovému riziku predajom a nákupom štruktúrovaného nástroja.
Tieto obchody sú poskytované len na dlhé expozície a len vybranej klientele.
Dexia banka najmä v roku 2008 pokračovala v tvorbe sofistikovaných depozitných produktov a
rozšírila svoju ponuku o štruktúrovaný depozit pre retailových klientov, ktorý predávala
prostredníctvom pobočkovej siete. Štruktúrovaný MM depozit nazvaný BONUS VKLAD so
splatnosťou dlhšou ako 1 rok je ponúkaný formou jednotlivých emisií počas upisovacieho
obdobia. Skladá sa z vkladu klienta so štruktúrovanou sadzbou a zabezpečovacieho
štruktúrovaného úrokového swapu.

3) Operačné riziko (OR)
Riadenie operačného rizika sa v Dexia banke realizuje v súlade so stratégiou riadenia
operačného rizika, ktorá bola schválená v roku 2005 predstavenstvom banky a každý rok je
aktualizovaná. Stratégia je vypracovaná v súlade s požiadavkami národného regulátora a skupiny
Dexia.
Stratégia riadenia operačného rizika obsahuje nasledovné hlavné zásady a časti:
1. Definícia operačného rizika v Dexia banke:
Riziko finančných i nefinančných dopadov v dôsledku:
o neadekvátneho alebo chýbajúceho vnútorného procesu/
systému
o externých udalostí.

konania zamestnancov/

Definícia zahŕňa riziko právne a nezahŕňa riziko strategické. Banka sa v rámci riadenia
operačného rizika zameriava aj na udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na reputáciu banky.
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2. Typy udalostí OR, príčiny a následky OR, zatrieďovanie do obchodných línií
Banka zaraďuje udalosti operačného rizika do nasledovných kategórií: Interný podvod, Externý
podvod, Pracovno-právne nedostatky a nedostatky v bezpečnosti pri práci, Klienti, produkty
a obchodné postupy, Škody na hmotnom majetku, Výpadok činností a zlyhanie systémov
a infraštruktúry, Výkon činností, dodávky a procesný manažment.
Banka rozoznáva pri identifikácii operačného rizika nasledovné príčiny a následky:
Príčiny: Ľudia (zamestnanci), Procesy , Systémy, Externé prostredie
Následky: Finančné dopady vrátane škody na hmotnom majetku, Nefinančné dopady - Právna
zodpovednosť, Dopad na pracovné prostredie/ človeka, Nedodržanie zákona/ zásah regulátora,
Výpadok činností, Ohrozenie dobrej povesti banky, Dopad na ďalšie riziká (napr. úverové,
trhové).
Banka zatrieďuje udalosti do obchodných línií stanovených regulátorom a zároveň do interných
obchodných línií stanovených skupinou Dexia. Riziká identifikované v rámci Risk and Control
Selfassessment zatrieďuje do interných obchodných línií. Hrubý výnos (Gross income) pre účely
výpočtu kapitálu na OR rozdeľuje do obchodných línií stanovených regulátorom.
3. Riadenie OR - základné ciele a spôsoby
Riadenie OR pozostáva z jeho identifikácie, hodnotenia, monitorovania a voľby spôsobu jeho
riadenia/zmierňovania.
Cieľom riadenia OR je optimalizácia rizikového profilu banky za primerané náklady.
Banka stanovuje akceptovateľnú mieru vystavenia sa operačnému riziku a permanentne sleduje a
vyhodnocuje tento ukazovateľ.
OR banka riadi nasledovnými spôsobmi: Presun na iný subjekt , Redukovanie rizika
zmierňovaním následkov, Vyhnutie sa riziku, Akceptovanie rizika.
4. Organizácia riadenia OR - základné faktory a zodpovednosti
o Stratégia riadenia – zodpovednosť predstavenstva banky
o Implementácia stratégie - zodpovednosť senior manažmentu, stredného manažmentu,
odboru operačného rizika
o Silná kultúra riadenia – zodpovednosť všetkých vedúcich/ riadiacich zamestnancov
o Silná kultúra operačného rizika – zodpovednosť každého zamestnanca banky
o Identifikácia, hodnotenie a riadenie rizika vo všetkých produktoch, procesoch
a systémoch:
o nové produkty/procesy/ systémy, resp. ich zmeny - zodpovednosť vlastníkov
procesov a systémov
o zber udalostí operačného rizika v internej databáze banky - riadiaci zamestnanci
na všetkých úrovniach
o tvorba a vyhodnocovanie
kľúčových rizikových indikátorov - odbor
operačného rizika a vlastníci indikátorov
o výkon Risk and Control Selfasessmentu - vlastníci procesov, segmentoví
manažéri, a odbor operačného rizika
o implementácia akčných plánov
o Výpočet a alokácia kapitálu pre operačné riziko - zodpovednosť odboru operačného
rizika
o Pravidelný reporting o vystavení banky OR - zodpovednosť odboru operačného rizika
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o Dodržiavanie zásad riadenia pri materiálnom outsourcingu - vlastník outsourcingu
o Tvorba plánov kontinuity činností (BCP) - Odbor bezpečnosti v spolupráci s vlastníkmi
procesov a IT
o Nezávislosť vnútorného auditu od systému riadenia operačného rizika - útvar
vnútorného auditu a kontroly nemá zodpovednosti v systéme riadenia OR
5. Identifikácia a riadenie OR v roku 2009
V roku 2009 Dexia banka identifikuje operačné riziko najmä nasledovnými spôsobmi:
o analýza rizík v štádiu prípravy nových produktov jednotlivými odbormi centrály banky
i ďalšími stanovenými odborníkmi,
o analýza rizík v štádiu prípravy nových procesov/zmeny procesov a pri
pripomienkovaní interných predpisov zodpovednými útvarmi banky,
o analýza rizík v štádiu prípravy neštandardných obchodov,
o analýzy rizík v štádiu implementácie nových informačných technológií/informačných
zdrojov,
o analýza rizík počas riadenia projektov,
o analýza rizík počas plánovania kontinuity činností,
o definovanie kľúčových rizikových indikátorov, ich sledovanie a analýza,
o analýza reziduálnych rizík prostredníctvom Risk and Control Selfassessment (RCSA)
o zber strát a udalostí súvisiacich s operačným rizikom a ich analýza,
o analýza výpadkov systémov a incidentov v informačnej bezpečnosti
o analýza pasívnych právnych sporov banky
o analýza sťažností klientov
o sledovanie mediálne dostupných externých udalostí,
o výkon vnútorného auditu a kontroly a analýza záverov.
6. Zmierňovanie operačného rizika
Na základe vyššie uvedených zistení a analýz kompetentné orgány banky rozhodujú o riadení
rizík a ich eliminácii napríklad zabezpečením dostatočných kontrolných mechanizmov,
zjednodušením/zmenou procesov, automatizáciou, záložnými systémami, plánmi kontinuity
činností, outsourcingom, poistením, organizačnými zmenami, tréningami a pod. K interným i
externým udalostiam operačného rizika, na základe vývoja indikátorov a na základe RCSA sa
podľa potreby realizujú akčné plány pre zabránenie opätovného výskytu danej udalosti, resp.
eliminácii následkov.
7. Systém vykazovania operačného rizika
Za vykazovanie je zodpovedný odbor operačného rizika, ktorý za týmto účelom:
o vypracúva hlásenia v štvrťročnej frekvencii a predkladá ich predstavenstvu banky,
útvaru vnútorného auditu a kontrole, útvarom materskej spoločnosti, ďalším útvarom
banky v zmysle stratégie
o ročne vypracuje hlásenie pre regulátora
o ročne vypracuje analýzu rizík ako výsledok Risk and Control Selfassessment a
predkladá ju predstavenstvu banky a materskej spoločnosti.
o Po každej udalosti informuje vlastníkov procesu a ďalšie stanovené osoby (napr.
členov predstavenstva, compliance managera ...) v závislosti od typu a závažnosti
udalosti.
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o Po každej udalosti presahujúcej limit stanovený skupinou Dexia informuje materskú
spoločnosť prostredníctvom databázy skupiny Dexia.
8. Výpočet kapitálu na operačné riziko
Banka využíva na výpočet kapitálovej požiadavky na operačné riziko štandardizovaný prístup.
Na rok 2009 je kapitálová požiadavka na operačné riziko vo výške 9 795 tis. EUR a banka túto
požiadavku plne kryje vlastnými zdrojmi.
Na výpočet vnútorného kapitálu používa ako základ metódu štandardizovaného výpočtu
upravenú o očakávané straty.
Dexia banka uvažuje v budúcnosti na meranie operačného rizika využiť prístup „Advanced
measurement approach“, na ktorý sa pripravuje budovaním databázy strát/udalostí z operačného
rizika a výkonom Risk and control Selfassessmentu i v spolupráci so skupinou Dexia.
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6 RIADENIE KAPITÁLU
1) Vlastné zdroje
Regulatórny kapitál predstavuje vlastné zdroje banky určené na krytie prípadných strát
z finančných rizík. Je vypočítaný v súlade s platným opatrením NBS a slúži na výpočet
primeranosti vlastných zdrojov financovania banky v zmysle Opatrenia NBS.
V zmysle príslušného opatrenia NBS musí regulatórny kapitál pokryť jednotlivé kapitálové
požiadavky na kreditné riziko z obchodnej a bankovej knihy, trhové riziko z bankovej
a obchodnej knihy (riziko úrokové a devízové) a operačné riziko. NBS požaduje, aby banka
spĺňala pomer celkového kapitálu k rizikovo váženým aktívam minimálne na úrovni 8%.
Vlastné zdroje tvorí súčet základných a dodatkových vlastných zdrojov, znížený o odpočítateľné
položky. Základné vlastné zdroje tvoria splatené základné imanie, emisné ážio, fondy tvorené zo
zisku po zdanení a nerozdelený zisk minulých rokov. Základné vlastné zdroje znižuje čistá
účtovná hodnota softvéru a výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní, ak je ním strata.
Dodatkové vlastné zdroje sú tvorené prijatými podriadenými dlhmi*. Dexia banka netvorí
doplnkové vlastné zdroje.
Vlastné zdroje Dexia banky k 30.6.2009, resp. k 31.12.2008 sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:

* Pre detaily o podriadenom dlhu pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie, časť II. Poznámky k
účtovnej závierke, poznámka 19.
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2) Aplikácia požiadaviek BASEL II v podmienkach Dexia banky
Nová Bazilejská dohoda o kapitáli (NBCA), známa pod pojmom Basel II, predstavuje nový
koncept, ktorý vedie k zmene výpočtu kapitálových požiadaviek smerom k rizikovo citlivejším
prístupom a k zvýšeniu požiadaviek na meranie jednotlivých druhov rizík v bankách.
Rok 2008 bol v Dexia banke rokom prechodu na vykazovanie a riadenie kapitálovej primeranosti
v zmysle pravidiel Basel II, teda prechodu ma zmeny kvantitatívne aj zmeny kvalitatívne
v oblasti riadenia rizík ako celku.
Riadenie kapitálovej primeranosti v Dexia banke má proaktívny charakter, teda ide nielen o
pravidelný monitoring dosiahnutých parametrov kapitálovej primeranosti za dané obdobie, ale na
pravidelných ALCO výboroch sú uskutočňované presné simulácie vývoja tohto parametra a
nastavené výstražné hranice pre prípad potreby získania ďalších dodatkových zdrojov, respektíve
pre organizáciu nového navýšenia základných vlastných zdrojov v súlade s plánovanými
obchodnými aktivitami.
Takýmto spôsobom Dexia banka plynulo prešla z požiadaviek na kapitál podľa Basel I pravidielteda len na úverové a trhové riziká, ku požiadavkám podľa Basel II - aj vrátane trhových rizík,
bez akýchkoľvek problémov. Tento prístup zabezpečil stabilitu kapitálového vybavenia Dexia
banky aj počas značných výkyvov finančných pozícií banky v poslednom štvrťroku až do
súčasnosti. Dexia banka dodržiavala regulatórne požiadavky v súlade s Opatrením NBS
v priebehu celého prvého polroka 2009. K 30.6.2009 dosiahla kapitálová primeranosť banky
10,13%.
Výška vlastných zdrojov banky a požiadaviek na jej vnútorný kapitál k 30. 6. 2009, resp.
k 31.12.2008 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
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Okrem toho v roku 2008 Dexia banka implementovala aj prechod na novú kvalitatívnu formu
riadenia rizík a príslušnej kapitálovej požiadavky v rámci procesu Riadenia vnútorného kapitálu
(ICAAP), ktorý bude postihovať krytie všetkých materiálnych rizík v Dexia banke, a detailne
bude zabezpečovať ich riadenie a testovanie v súlade s plánovanými druhmi obchodov. Tempo
implementácie sa v poslednom štvrťroku 2008 zmiernilo v súvislosti s projektom EURO a prvé
spoľahlivé výstupy v kvantifikácii Interného kapitálu a jeho alokácie na jednotlivé riziká
v podobe Ekonomického kapitálu bude mať Dexia banka v súlade so požiadavkami Skupiny
Dexia v prvej polovici roka 2009 .
Dexia banka aplikuje od roku 2008 pravidlá merania kapitálovej požiadavky na riziká podľa
pravidiel Basel II nasledovne:
• Pilier I – reporting
• Kreditné riziko – štandardizovaný prístup
• Trhové riziko - štandardizovaný prístup
• Operačné riziko - štandardizovaný prístup
• Pilier II – riadenie interného kapitálu
• Kreditné riziko – modifikovaný AIRB prístup
• Trhové riziko – vnútorné modely
• Operačné riziko - štandardizovaný prístup
• Úrokové riziko bankovej knihy – metóda VAR
• Riziko likvidity a predčasného splatenia – vnútorné modely
• Ostatné riziká – v súlade s metodikou Skupiny Dexia
• Pilier III – zverejňovanie v zmysle opatrenia NBS o zverejňovaní
Banka má vyvinuté samostatné informačné technológie na zber a spracovanie historických dát na
účely reportingu spätného testovania a stresového testovania.
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7. OSTATNÉ POZNÁMKY
1) Reálna hodnota finančných nástrojov
Reálna hodnota je cena, za ktorú by sa finančný nástroj mohol vymeniť za obvyklých
podmienok na trhu. V čase zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.3.2009 je odhadovaná
reálna hodnota finančných nástrojov uvedená v nasledujúcom prehľade:

2) Hodnoty prevzaté do úschovy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy nie sú majetkom banky. Z uvedeného dôvodu nie
sú súčasťou aktív banky. Výnosy z úschovy cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov
a strát v položke „Výnosy z poplatkov a provízií“ .
3) Transakcie so spriaznenými osobami
V zmysle IAS 24 Údaje o spriaznených osobách je spriaznenou osobou protistrana, ktorá
predstavuje:
a) podnik, ktorý priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých
sprostredkovateľov, kontroluje účtovnú jednotku, alebo je s ňou pod spoločnou
kontrolou (vrátane materských, dcérskych a sesterských spoločností)
b) je pridruženým podnikom
c) je spoločným podnikom
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d) je členom kľúčového managementu účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti
e) je blízkym príbuzným niektorej fyzickej osoby uvedenej v písmene a) alebo d).
Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa pozornosť upriamuje na podstatu
vzťahu, nielen na jej právnu formu. Transakcie so spriaznenými osobami sa realizovali za
bežných podmienok a za trhových cien.
Súčasťou aktív, pasív, vlastného imania, nákladov, výnosov a podsúvahových položiek sú
tieto účtovné zostatky s materskou spoločnosťou Dexia Kommunalkredit Bank AG Viedeň
(DKB), ostatnými spoločnosťami v skupine Dexia , členmi dozornej rady a predstavenstva
a ostatných spriaznených osôb v zmysle IAS 24.
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Prehľad prijatých podriadených úverov od DKB Viedeň je uvedený v bode 19 poznámok
k účtovnej závierke.

Okrem úrokových výnosov a nákladov sú významnou súčasťou výnosov a nákladov
z transakcií s bankami v skupine Dexia aj precenenia derivátov (úrokových swapov)
k štruktúrovaným úverom, hypotekárnym záložným listom a niektorým cenným papierom.
V položke náklady na zamestnancov sú zahrnuté mzdy a odmeny vyplatené členom dozornej
rady a predstavenstva k 31.3.2009, resp. k 31.3.2008. Tieto náklady predstavovali krátkodobé
zamestnanecké požitky.
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4) Zostatková splatnosť aktív a pasív
Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 30.6.2009:
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Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 31.12.2008:
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Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 31.12.2008 - pokračovanie:

5) Zostatková splatnosť derivátov
Všetky deriváty sú obchodované na mimoburzovom trhu. Prehľad derivátov s kladnou
reálnou hodnotou je uvedený v poznámke 6 a prehľad derivátov so zápornou reálnou
hodnotou je uvedený v poznámke 15.
V nasledujúcom prehľade je uvedená zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov
k 30.6.2009:
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Zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov k 30.6.2009 – pokračovanie:

V nasledujúcom prehľade je uvedená zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov
k 31.12.2008:
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6) Analýza rizika zmeny úrokovej sadzby
Aktíva a pasíva s pevnou úrokovou sadzbou sú zaradené podľa dátumu splatnosti. Aktíva
a pasíva s pohyblivou úrokovou sadzbou sú zaradené podľa dátumu predpokladanej najbližšej
možnej zmeny úrokovej sadzby. Tie aktíva a pasíva, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý dátum
splatnosti, alebo ktoré nie sú úročené, sú zaradené v kategórii „Nešpecifikované položky“.
Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 30.6.2009:

Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 31.12.2008:
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Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 31.12.2008 – pokračovanie:

7) Aktíva a pasíva podľa cudzích mien
V nasledujúcom prehľade uvádzame aktíva a pasíva podľa vybraných cudzích mien. Zvyšné
meny sú uvedené v kategórii ostatné.
Aktíva a pasíva podľa cudzích mien k 30. 6. 2009:

Aktíva a pasíva podľa cudzích mien k 31.12.2008:
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8) Vykazovanie segmentov
Zdrojom tvorby hospodárskeho výsledku boli predovšetkým bankové služby v Slovenskej
republike. Z tohto dôvodu Dexia banka nevykazuje žiadny ďalší významný segment
z hľadiska druhu činnosti alebo geografickej oblasti.
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9 UDALOSTI PO DÁTUME ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po dátume účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by si vyžadovali
dodatočné vykázanie alebo úpravu individuálnej priebežnej účtovnej závierky k 30. júnu
2009.
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I. FINANČNÉ VÝKAZY
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA (v tis. Eur)

* číslo poznámky z individuálnej účtovnej závierky Dexia banky Slovensko a.s., resp. Prehľad priraďovacích, upravovacích a
vyraďovacích operácií
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Eur)

* číslo poznámky z individuálnej účtovnej závierky Dexia banky Slovensko a.s., resp. Prehľad priraďovacích, upravovacích a
vyraďovacích operácií
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV (v tis. Eur)
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV (v tis. Eur) pokračovanie

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ (v tis. Eur)

* číslo poznámky z individuálnej účtovnej závierky Dexia banky Slovensko a.s., resp. Prehľad priraďovacích, upravovacích a
vyraďovacích operácií
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II. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI , KTORÁ ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU
1. 1 Základné informácie
Názov spoločnosti:
Identifikačné číslo:

Dexia banka Slovensko a.s. (ďalej len Dexia banka)
IČO: 31 575 951
DIČ: 2020372541

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

Sídlo:

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Vznik spoločnosti:

Dátum založenia 14.5.1992
Dátum vzniku 1.1.1993

Audítorská spoločnosť:

Mazars Slovensko, s.r.o.
Strakova 1, Bratislava
Licencia SKAU č. 236

1. 2 Štatutárne a riadiace orgány spoločnosti
Dozorná rada

Predseda:
Marc Lawers
Podpredseda: Stefaan Decraene
Členovia:
Michal Sýkora
Patrick Galland
Zmeny v Dozornej rade v priebehu druhého štvrťroka 2009:
Francois Durollet – člen dozornej rady, skončenie funkcie 21. 4. 2009
Patrick Galland - člen a podpredseda dozornej rady od 22.4.2009
Predstavenstvo
Predseda:
Stefaan Depaepe
Člen:
Erwin Ruymaekers Dr.
Ing. Markéta Kubíková
Ing. Katarína Vršanská
Ing. Peter Chovanec
Prokuristi
Ing. Milan Rozbora
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V zmysle zápisu do obchodného registra zo dňa 13. apríla 2007 konajú prokuristi spoločne,
alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, pričom prokurista pripojí svoj podpis
s dodatkom označujúcim prokúru.
1. 3 Predmet činnosti
Dexia banka vykonáva svoju činnosť len na území Slovenskej republiky podľa bankového
povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS).
Dexia banka vykonáva nasledovné bankové činnosti:
1. prijímanie vkladov;
2. poskytovanie úverov;
3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
(platobný styk a zúčtovanie);
4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o
cenných papieroch v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných
nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
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d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo
výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho
investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a
súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami
kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s
jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky
zapojený do tohto obchodu
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a
poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo
rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním
investičných služieb,
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy
všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných
papierov na vlastný účet;
5. obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane
zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
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c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami
bankoviek a súbormi obehových mincí;
6. správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva;
7. finančný lízing;
8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov;
9. vydávanie a správu platobných prostriedkov;
10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania;
11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb;
12. finančné sprostredkovanie;
13. uloženie vecí;
14. prenájom bezpečnostných schránok;
15. poskytovanie bankových informácií;
16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách;
17. funkciu depozitára;
18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
K 30. júnu 2009 vykonáva Dexia banka všetky činnosti v súlade s povolením NBS. V uvedenom
období neboli Dexia banke príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené
žiadne povolené činnosti, nebolo jej právoplatné uložené žiadne opatrenie na nápravu a nebola
jej uložená žiadna pokuta.
1. 4 Základné informácie o materskej spoločnosti, kapitáli a štruktúre akcionárov
Materská spoločnosť: Dexia Kommunalkredit Bank, akciová spoločnosť
Turkenstrasse 9
1092 Viedeň, Rakúsko
Hlavná materská spoločnosť zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku:
Dexia SA
Place Rogier 11
1210 Brusel
www.dexia.com
Zloženie základného imania
Druh
: Kmeňové akcie
ISIN
: SK 1110001270
Forma
: na meno
Podoba
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
Počet
: 100 200 ks
Menovitá hodnota
: 399,- EUR
Druh
ISIN
Forma
Podoba

: Kmeňové akcie
: SK 110013671
: na meno
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
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Počet
Menovitá hodnota

: 100 200 ks
: 67,- EUR

Druh
ISIN
Forma
Podoba
Počet
Menovitá hodnota

: Kmeňové akcie
: SK 1110014927
: na meno
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
: 701 400 ks
: 5,- EUR

Spoločnosť môže vydávať len zaknihované akcie na meno. Ich prevod sa uskutočňuje v zmysle
zákona o cenných papieroch u centrálneho depozitára, ktorý vedie zoznam akcionárov.
Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
Zvýšenie základného imania


Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Dexia banka v januári 2009 zvýšila základné
imanie o 3 507 tis. Eur na 50 200 tis. Eur. Zvýšenie základného imania prebehlo formou
vydania a upísania nových akcií Dexia banky v menovitej hodnote 5 Eur, s emisným kurzom
15,- Eur za akciu, v celkovom počte 701 400 ks akcií. Upisovanie novoemitovaných akcií
bolo ukončené 16. februára 2009, keď boli vklady upisovateľov splatené v plnej výške.



Zvýšenie základného imania bolo zapísané do Obchodného registra 3. marca 2009.

Opis práv a povinností akcionárov:


Akcionár nesmie vykonávať svoje práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionárov.



Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať
na ňom informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na
ňom návrhy.



Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie,
podľa výsledku hospodárenia, určilo na rozdelenie. Tento podiel je pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.



Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5%
základného imania, môžu, s uvedením dôvodov, písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.

Premena menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty cenných papierov – akcií
Dexia banky na menu Euro
Predstavenstvo Dexia banky, záväzne, v súlade s platnými a aktuálnymi Stanovami Dexia
banky, a zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny Euro v Slovenskej republike prijalo
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty základného imania Dexia banky a premene menovitej
hodnoty cenných papierov – akcií Dexia banky nasledovne:
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Rozdiel medzi novým základným imaním v eurách a pôvodným základným imaním v Sk
predstavuje sumu 128 770,60 EUR (3 879 343,20 Sk). Táto suma bola v zmysle rozhodnutia
predstavenstva zaúčtovaná oproti nerozdelenému zisku minulých rokov.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol Obchodný register Slovenskej republiky
o zápise tejto zmeny v Obchodnom registri SR ku dňu 13. januára 2009.

1. 5 Štruktúra akcionárov Dexia banky

1. 6 Počet zamestnancov, členov riadiacich orgánov banky

V marci 2009 otvorila Dexia banka novú pobočku v Galante, ktorá ponúka komplexné bankové
služby. K 30. júnu 2009 ponúkala Dexia banka svoje služby prostredníctvom 55 pobočiek
(30.06.2008: 54 pobočiek).
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2. KONSOLIDAĆNÝ CELOK DEXIA BANKY SLOVENSKO A.S.
2.1 Základné informácie
Názov spoločnosti: MUNICIPALIA, a.s.
Identifikačné číslo: IČO: 36436160
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10500/L
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
Právna forma: Akciová spoločnosť
Vznik spoločnosti: Dátum založenia 10. októbra 2005
2. 2 Štatutárne a riadiace orgány spoločnosti
Dozorná rada:

Ing. Peter Chovanec, vznik funkcie: 1.2.2009
Ing. Ľubor Labanič , vznik funkcie 1.2.2009
Ing. Milan Muška

Predstavenstvo: Ing. Ján Kirnág, MBA
K 31.1.2009 ukončili svoje funkčné obdobie v dozornej rade: Ing. Pavol Ďuriník a Ing. Ján
Sládeček.
2. 3 Predmet činnosti
Municipalia a. s. vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Municipalia a. s.
vykonáva nasledujúce činnosti:
• spracovanie údajov,
• podnikateľské poradenstvo,
• vydavateľská činnosť,
• poskytovanie dátových služieb,
• služby súvisiace s databázami,
• poradenská služba a dodávanie programového vybavenia,
• organizovanie spoločenských podujatí,
• organizovanie kurzov, školení a seminárov.
2. 4 Základné informácie o kapitáli a štruktúre akcionárov
Základné imanie
Druh
ISIN

: Kmeňové akcie
: SK 1110011584
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Forma
Podoba
Počet
Menovitá hodnota

: na meno
: zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
: 10 ks
: 100 000 Sk

Akcie boli emitované pri založení spoločnosti a sú splatené v plnom rozsahu.
2. 5 Štruktúra akcionárov

Výška podielu na základnom imaní zodpovedá výške hlasovacích práv.
2. 6 Počet zamestnancov spoločnosti Municipalia, a.s.
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3. VÝCHODISKÁ PRÍPRAVY KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY
2.1 Základ na prípravu finančných výkazov
Vyhlásenie o zhode
Dexia banka pripravila konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodným účtovným
štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou a podľa
§ 17a Zákona o účtovníctva č. 431/2002 v platnom znení.
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená z účtovnej závierky spoločnosti Dexia
banka Slovensko a. s. a jej dcérskej spoločnosti MUNICIPALIA a.s. (spolu: „skupina“).
Dexia banka aplikovala v tejto účtovnej závierke revidované štandardy, ktoré vydala Rada pre
medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v znení prijatom Európskou úniou. Ide o štandardy
IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia.
K dátumu zostavenia účtovnej závierky boli vydané a revidované nasledovné štandardy, ktoré
nadobudli účinnosť 1. januára 2009:
IFRS 2 Platby na základe podielov
IFRS 8 Prevádzkové segmenty- nahrádza IAS 14 Vykazovanie segmentov
IAS 1 (revidovaný) Prezentácia účtovnej závierky
IAS 23 (revidovaný) Náklady na prijaté úvery a pôžičky
IAS 32 (dodatok) Nástroje obsahujúce právo predať
Medzinárodné účtovné štandardy, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2009:
IFRS 3 Podnikové kombinácie
IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka je vypracovaná na základe historických obstarávacích cien po
zohľadnení precenenia určitých finančných nástrojov na reálnu hodnotu.
Dcérska spoločnosť je spoločnosť, v ktorej banka – priamo alebo nepriamo – vlastní
nadpolovičný podiel na hlasovacích právach alebo inak uplatňuje svoj rozhodujúci vplyv na jej
činnosť a ktorá sa konsolidovala metódou úplnej konsolidácie. Konsolidácia takejto spoločnosti
sa začína dátumom, kedy sa na banku previedla kontrola, a končí dátumom jej predaja. Všetky
významné transakcie medzi spoločnosťami v rámci skupiny – zostatky a nerealizovaný zisk a
strata z transakcií medzi konsolidovanými spoločnosťami sa eliminovali.
Všetky údaje sú uvedené v Eurách (EUR). Mernou jednotkou sú tisíce, ak nie je uvedené inak.
Údaje uvedené v zátvorkách predstavujú záporné hodnoty.
V súvislosti so zavedením meny Euro v Slovenskej republike od 1.1.2009 boli v tejto účtovnej
závierke údaje za porovnateľné obdobie prepočítané konverzným kurzom 1 EUR/30,126 SKK.
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Ak to bolo potrebné, údaje za porovnateľné obdobie boli preklasifikované, za účelom
zabezpečenia porovnateľnosti prezentovaných údajov.
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu, že skupina bude
v dohľadnej budúcnosti schopná pokračovať v nepretržitej činnosti.
Prechod na menu Euro
K 1.1.2009 boli okrem pokladničných hodnôt slovenských bankoviek a slovenských mincí
všetky aktíva, záväzky a podsúvahové účty vykazované v SKK konvertované na menu EUR
v zmysle generálneho zákona o zavedení meny euro v SR č. 659/2007 Z. z. a to konverzným
kurzom 1 Euro = 30,126 SKK.
Rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura Dexia
banka vykazuje na samostatných nákladových a výnosových účtoch. Ku dňu 31.3.2009 je to
kurzová strata vo výške 10 tis. Eur.
Pri premene menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá postupovala
Dexia banka v zmysle § 11 ods.2 generálneho zákona o zavedení meny euro v SR č. 659/2007
Z. z.. Zaokrúhlenie akcie bolo smerom nahor a na túto premenu menovitej hodnoty použila
Dexia banka prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období.
Výsledok premeny základného imania je nasledujúci:
emisia 1 - 12 000 SKK / akcia - po konverzii: 399 EUR / akcia
počet kusov 100.200 ks ........................ 39.979.800,- EUR
emisia 1 - 2 000 SKK / akcia - po konverzii: 67 EUR / akcia
počet kusov 100.200 ks ....................... 6.713.400,- EUR
základné imanie: 46 693 200 EUR
Rozdiel medzi novým základným imaním a pôvodným predstavuje sumu 128 770,60 EUR ( 3
879 343,20 SKK). Táto suma bola v zmysle rozhodnutia predstavenstva zaúčtovaná oproti
nerozdelenému zisku minulých rokov.
Prezentácia účtovnej závierky
Prezentácia konsolidovanej účtovnej závierky pozostáva z týchto konsolidovaných finančných
výkazov: súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu zmien vo vlastnom imaní, výkazu peňažných
tokov a poznámok ku konsolidovaným finančným výkazom. Údaje za porovnateľné obdobie boli
preklasifikované, keď to bolo potrebné, za účelom zabezpečenia porovnateľnosti prezentovaných
údajov.
Z účtovnej závierky konsolidovaných spoločností vyplýva, že vplyv spoločnosti Municipalia,
a.s. na celkové finančné údaje konsolidačného poľa je nevýznamný. Na základe rozhodnutia
Národnej banky Slovenska v zmysle príslušných ustanovení platného zákona o bankách nie je
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spoločnosť Municipalia, a.s. zahrnutá do konsolidovaného celku Dexia banky Slovensko, a.s. pre
účely výkonu bankového dohľadu na konsolidovanom základe.
S ohľadom na výšku vplyvu finančných výkazov spoločnosti Municipalia, a.s. na konsolidované
finančné výkazy prezentujeme poznámky k individuálnej účtovnej závierke Dexia banky
Slovensko, a.s.. Tieto poznámky spolu s prehľadom použitých priraďovacích, upravovacích
a vyraďovacích operácií poskytujú dostatočný základ na prezentáciu konsolidovanej účtovnej
závierky.
Účtovná závierka Dexia banky Slovensko a.s. je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky
banky Dexia Kommunalkredit Bank, a.s. Jej podiel na Dexia banke Slovensko a.s. je vo výške
85,47%.
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4. PREHĽAD POUŽITÝCH PRIRAĎOVACÍCH, UPRAVOVACÍCH
A VYRAĎOVACÍCH OPERÁCIÍ
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA (tis. Eur)

* číslo poznámky z individuálnej účtovnej závierky Dexia banky Slovensko a.s., resp. Prehľad priraďovacích, upravovacích a
vyraďovacích operácií
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. Eur)
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5. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ POSTUPY
a) Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe a predaji finančných aktív, ktorými sú cenné
papiere a deriváty, je deň dohodnutia obchodu, kedy je obchod zaúčtovaný do podsúvahovej
evidencie. V deň finančného vyrovnania obchodu je podsúvahový zápis zrušený a zaúčtovaný na
súvahové účty.
b) Operácie v cudzej mene
Operácie uskutočnené v cudzej mene sú prepočítané na menu euro výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu a potom denne. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané v
deň účtovnej závierky na menu euro kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky - k
30.06.2009. Kurzové rozdiely, ktoré denne vznikajú pri preceňovaní aktív a pasív v cudzej mene,
sa denne účtujú na súvahový účet Usporiadací účet kurzových rozdielov s tým, že ku dňu
zostavenia mesačnej účtovnej uzávierky sú kurzové zisky alebo straty preúčtované na účet
Výnosy/Náklady z devízových operácií.
c) Úrokové výnosy a úrokové náklady
Finančné aktíva a finančné záväzky sú po prvotnom zaúčtovaní postupne zvyšované o úrokové
výnosy a náklady na dennej báze, pričom dosiahnuté úrokové výnosy/náklady sú súčasťou
účtových skupín, v ktorých sa finančné aktíva a finančné záväzky účtujú.
Finančné aktíva s identifikovaným znehodnotením sú vrátane úrokov preúčtované na samostatné
účty a následne sú zvyšované o úrokové výnosy na dennej báze.
d) Poplatky a provízie
Prijaté a platené poplatky a provízie sú vykázané vo výkaze ziskov a strát podľa princípu vecnej
a časovej súvislosti. Poplatky súvisiace s poskytnutím úveru sú časovo rozlišované počas doby
trvania úveru.
e) Pokladničná hotovosť a jej ekvivalenty
Pokladničnú hotovosť a jej ekvivalenty tvoria položky pokladne, aktívne zostatky na
korešpondenčných účtoch a vklady v NBS, ktoré sa považujú za likvidné, okrem povinných
minimálnych rezerv v hotovosti držaných v NBS, ktorých výber je obmedzený.
f)Štátne pokladničné poukážky
Štátne pokladničné poukážky predstavujú druh krátkodobého, nekupónového a zaknihovaného
cenného papiera, ktoré emituje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a sú predávané
prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
g) Zmluvy o predaji a spätnom nákupe („Repo“ obchody)
Repo operácia je poskytnutie úveru so zaisťovacím prevodom cenných papierov.
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Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom nákupe sa účtujú a vykazujú
v účtovnej skupine Úvery a cenné papiere oceňované v reálnej hodnote alebo držané do
splatnosti. Prijatá úhrada sa podľa povahy záväzku vykáže v účtovnej skupine Úvery a vklady od
ostatných bánk alebo Vklady klientov.
Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji sa účtujú a vykazujú
v účtovnej skupine Úvery a vklady v ostatných bankách alebo Úvery poskytnuté klientom.
Prijaté zabezpečenie – kolaterál – ktorým je cenný papier, je odo dňa vyrovnania obchodu do
dňa splatnosti obchodu účtovaný v podsúvahovej evidencii.
Počas doby trvania „repo“ obchodov sa úroky časovo rozlišujú.
h) Úvery
Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru je v deň uzatvorenia obchodu zaúčtované potvrdenie
o otvorení úveru do podsúvahy. V deň čerpania peňažných prostriedkov dlžníkom je úver
zaúčtovaný na súvahových účtoch.
Úvery poskytnuté klientom a iným bankám sú uvedené vo výške nezaplatenej čiastky istiny a
znížené o opravné položky. Opravné položky sa tvoria samostatne pre konkrétne úvery na
základe stavu splácania úveru, finančnej situácie dlžníka a s ohľadom na hodnotu zabezpečenia.
Tvorba opravných položiek
Dexia banka člení všetky pohľadávky voči klientom na významné a nevýznamné. Opravné
položky k významným položkám majetku sa tvoria individuálne. Rozhodnutiu o tvorbe opravnej
položky predchádza posúdenie, či uvedená položka majetku spĺňa niektorú z podmienok, ktorá je
dôkazom možného znehodnotenia pohľadávky. Opravné položky sa tvoria na základe výpočtu
výšky očakávanej straty, ktorá sa určí ako rozdiel čistej súčasnej hodnoty pôvodných peňažných
tokov pohľadávky, vyjadrenej v pôvodnej efektívnej sadzbe, a jej čistej súčasnej hodnoty z
modifikovaných očakávaných peňažných tokov, ktorá sa určí ako súčet jednotlivých
očakávaných splátok od klienta, diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.
K nevýznamným položkám majetku Dexia banka tvorí opravné položky na základe expertne
stanoveného skóringového mechanizmu.
Pri pohľadávkach, ktoré sú v omeškaní viac ako 365 dní, sa tvorí špecifická opravná položka vo
výške 100% z istiny.
Opravné položky sa tvoria do nákladov ako „Tvorba špecifických opravných položiek“. Ak
pominul dôvod na vykazovanie opravnej položky alebo výška opravnej položky nie je
primeraná, nadbytočné opravné položky sa rozpustia do výnosov ako „Použitie špecifických
opravných položiek“.
K položkám majetku, ktoré nespĺňajú podmienky na tvorbu špecifickej opravnej položky a nie sú
účtované v reálnej hodnote tvorí banka všeobecné opravné položky na základe kalkulácie
rizikových parametrov pre danú skupinu aktív. Metodika stanovenia všeobecných opravných
položiek a rezerv na očakávané straty plynúce z úverového rizika bola prijatá na úrovni skupiny
Dexia v súlade s plnením požiadaviek pre Basel II.
Základom výpočtu sú údaje o istinách evidovaných v súvahe ako pohľadávky voči klientom
a objemy podsúvahových záväzkov klientov so zahrnutím zlyhaných expozícií (expozícií v
defaulte). Stanovenie výšky expozície pre výpočet opravných položiek závisí od zaručenia
daných pohľadávok štátom a bankami. Pre výpočet očakávaných strát sú použité
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pravdepodobnostné hodnoty zlyhania pohľadávky, pravdepodobná strata plynúca zo zlyhania
pohľadávky a hodnota expozície podľa parametrov rizika Skupiny Dexia.
Zdroje na zníženie ocenenia štandardného portfólia sú presne rozvrhnuté podľa druhu
pohľadávky a kvality klienta tak, aby zreálnili skutočnú hodnotu poskytnutých pohľadávok z
hľadiska kreditného rizika obsiahnutého v príslušnej pohľadávke. Metodicky je tento proces
koordinovaný s bankami v skupine Dexia.
Odpisovanie pohľadávok
Vznik nevymožiteľných pohľadávok je spojený s podnikateľským rizikom, ktoré je v rôznej
miere súčasťou všetkých vykonávaných bankových činností. V prípade, že niektorá pohľadávka
splní podmienky pre odpis, odpíše Dexia banka pohľadávku priamo do nákladov ako „Stratu
z odpisu pohľadávky“ a súčasne použije vytvorené opravné položky. Pohľadávky, u ktorých
nezaniklo právo na ich vymáhanie, zostávajú evidované v podsúvahe. O spôsobe odpísania
konkrétnej pohľadávky rozhoduje komisia pre problémové úvery. V prípade splatenia odpísanej
pohľadávky sa výnos zaúčtuje ako „Výnos z odpisu pohľadávky“.
i) Operácie s cennými papiermi
Dexia banka člení cenné papiere v portfóliu podľa zámeru, s ktorým boli obstarané. Všetky
cenné papiere nakúpené do portfólia Dexia banky sú zaúčtované v deň finančného vyrovnania
v obstarávacej cene.
Cenné papiere určené na obchodovanie – „trading“
Cenné papiere určené na obchodovanie sú nakupované za účelom zisku z rozdielu cien nástroja v
krátkodobom časovom horizonte.
Cenné papiere určené v reálnej hodnote proti zisku/strate – „5th portfolio“
„Piate portfólio“- (IAS 39, ALM portfólio, FVO). Nachádzajú sa v ňom nástroje bežne
obchodované na trhu s kótovanými cenami, ktoré však slúžia na účely riadenia pozičných rizík,
najmä rizika likvidity a menového rizika v záujme harmonizácie pozícií obchodnej a bankovej
knihy, pričom pôvodný zámer ich kúpy bola investícia do portfólia Dexia banky.
Cenné papiere určené na predaj – „available for sale“
Cenné papiere na predaj (AFS portfólio) sú cenné papiere, ktorých predaj realizuje Dexia banka
za typicky trhových podmienok alebo pre účely riadenia rizík v bankovej knihe.
Toto portfólio zahŕňa aj podiely v súkromne vlastnených spoločnostiach, pri ktorých neexistuje
žiadny trh alebo v ktorých je účasť povinná (SWIFT Belgicko, Visa Europe Londýn). Dexia
banka neočakáva, že v blízkej budúcnosti uvedené účasti predá alebo inak vyradí.
Všetky nakúpené cenné papiere do predchádzajúcich troch portfólií, ktoré majú aktívny trh
kotácií, sú po prvotnom zaúčtovaní oceňované reálnou hodnotou na dennej báze. Ak trhové
ceny neexistujú použijú sa teoretické ceny, ktoré sú určené pomocou výnosovej krivky a
rizikovej prirážky stanovenej pre príslušný rating a splatnosť expozície.
Zmeny reálnej hodnoty u cenných papierov určených na obchodovanie a určených v reálnej
hodnote proti zisku/strate sú účtované na ťarchu nákladov v prípade straty z precenenia a v
prospech výnosov v prípade zisku z precenenia cenných papierov.
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Zmeny reálnej hodnoty u cenných papierov určených na predaj
ťarchu/v prospech súvahového účtu oceňovacie rozdiely do kapitálu.

sú

účtované

na

Cenné papiere držané do splatnosti – „Held to maturity“
Je to portfólio nakúpených dlhopisov za účelom držania týchto nástrojov do splatnosti. Pri
nákupe sú ocenené obstarávacou cenou, ktorá obsahuje nominálnu hodnotu, úrok a
diskont/prémiu. Úroky a diskont/prémia sú rozlišované na lineárnom princípe.
j) Finančné deriváty
Finančné deriváty Dexia banky zahrňujú menové a úrokové swapy, forwardy a opcie. Deriváty
sú určené na obchodovanie alebo na účely zabezpečenia rizika. V súvahe sú vykázané v reálnej
hodnote ako „Deriváty“. Podkladový finančný nástroj derivátu sa v deň dohodnutia obchodu
zaúčtuje do podsúvahovej evidencie. Z podsúvahovej evidencie sa odúčtuje v deň ukončenia
derivátu.
Na bilančných účtoch súvzťažne s nákladovými/výnosovými účtami sa účtujú zmeny reálnej
hodnoty derivátov tak, že kladná reálna hodnota derivátov je aktívom a záporná reálna hodnota
je záväzkom s protistranou vo výnosoch a nákladoch.
Preceňovanie IRS a derivátov obchodnej knihy sa uskutočňuje princípom diskontovaných
peňažných tokov pomocou trhových kriviek, denne, s priamym vplyvom na výnosy a náklady. U
položiek bankovej knihy a nástrojov hedgingu prebieha oceňovanie raz za mesiac rovnakým
spôsobom. V prípade existencie zabudovaných derivátov sa tieto oceňujú ako samostatné len
v prípade, že majú priamy vplyv na reálnu hodnotu vlastného kontraktu.
V položke obchodných derivátov sú deriváty účtované v piatom portfóliu a deriváty kupované na
zabezpečenie portfólia nástrojov s veľkou cenovou volatilitou. Dexia banka prijala jednotnú
politiku Skupiny Dexia pre oceňovanie zabezpečovacích finančných nástrojov a zabezpečených
finančných nástrojov. Zmyslom zjednotenia oceňovania je prevzatie ocenenia zabezpečovacieho
nástroja a použitie tohto ocenenia na precenenie zabezpečovaného nástroja v prípade perfect
hedge, t. j. parametre zabezpečovacieho finančného nástroja sú identické s parametrami
zabezpečovaného finančného nástroja.
k) Hedging
Dexia banka sa zabezpečuje proti riziku zmien reálnych hodnôt (Fair Value Hedge) vykazovaného majetku, ktoré súvisí s rizikom zmeny úrokových sadzieb (úrokové riziko), a ktoré môže
mať vplyv na zisk alebo stratu.
Nástrojom hedgingu sú:

- cenné papiere v AFS portfóliu,
- dlhodobé úvery so štruktúrovanou úrokovou sadzbou,
- termínované depozity,
- hypotekárne záložné listy.

Zisk alebo strata z ocenenia nástroja hedgingu v reálnej hodnote je vykázaná v zisku/strate; zisk
alebo strata z hedgovanej položky priraditeľná k hedgovanému riziku je vykázaná v zisku alebo
strate, pričom dopad zmien reálnych hodnôt nástroja a položky hedgingu na P/L je nulový - vo
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všetkých prípadoch hedgingu reálnych hodnôt sa jedná o tzv. Perfect Hedge (efektivita hedgingu
je 100%).
l) Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Dexia banka vykonáva rovnomerné odpisovanie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku.
Jednotlivý majetok je rozdelený do odpisovej skupiny podľa doby odpisovania. Sadzby
účtovných odpisov a spôsoby odpisovania určuje banka s prihliadnutím na predpokladanú dobu
použiteľnosti majetku s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce daňovému odpisovaniu
majetku. Dexia banka začína účtovne odpisovať majetok v tom mesiaci, v ktorom ho začala
používať.
Dlhodobý hmotný majetok do 1 700 Eur a dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 Eur s dobou
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok je odpísaný v roku zaradenia do užívania.
Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú. Nehmotný majetok sa odpisuje do piatich rokov s
prihliadnutím na dobu použiteľnosti majetku.
Pri odpisovaní majetku používa Dexia banka nasledovné doby odpisovania:

m) Daň z príjmu
Daň z príjmu obsahuje splatnú a odloženú daň.
Splatná daň príjmov je vypočítaná zo zdaniteľného zisku, ktorý Dexia banka vykázala v súlade
so slovenskými daňovými predpismi. Daňová povinnosť sa stanoví podľa daňových sadzieb
platných ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Na výpočet odloženej dane používa Dexia banka údaje z prírastkov a úbytkov dočasných
rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a pasív a ich daňovým ocenením.
Odložený daňový záväzok, ktorý sa vzťahuje na zdaniteľné dočasné rozdiely, predstavuje
čiastku dane k úhrade v budúcich zdaňovacích obdobiach. Odložená daňová pohľadávka sa
vzťahuje na odpočítateľné dočasné rozdiely, na možnosť umorovať daňovú stratu a možnosť
previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky.
Odložená daň sa účtuje vo výkaze ziskov a strát okrem prípadov, ak sa odložená daň týka
položiek, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale účtujú a vykazujú sa vo vlastnom imaní.
V takomto prípade sa aj odložená daň účtuje na ťarchu alebo v prospech vlastného imania.
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vykazujú samostatne. Ak sa
vzťahujú na odloženú daň z príjmov u toho istého daňovníka, a ak ide o ten istý daňový úrad,
voči ktorému sa vysporadúva splatná daň, môže sa vykázať len výsledný zostatok na bilančnom
účte.
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4. POZNÁMKY K FINANČNÝM VÝKAZOM
1. Pokladničná hotovosť

2. Vklady v Národnej banke Slovenska

Peňažné rezervy v NBS predstavujú povinné minimálne rezervy, ktoré je banka povinná
udržiavať v hotovosti na účte v NBS. Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa systém
tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv riadi predpismi Európskeho spoločenstva
a Európskej centrálnej banky.
3. Úvery a vklady v ostatných bankách

K 31. decembru 2008 boli medzi úvery a vklady ostatných bánk zaradené aj reklasifikované
dlhové cenné papiere z portfólia na predaj a z portfólia na obchodovanie.
Prehľad úverov a vkladov v ostatných bankách podľa ich zostatkovej splatnosti je uvedený
v kapitole 7 Ostatné poznámky, bod 6.
a/ geografické členenie úverov a vkladov v ostatných bankách
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Pre účely výkazu peňažných tokov sú súčasťou peňažných ekvivalentov tieto položky so
splatnosťou menej ako 3 mesiace:

4. Úvery a ostatné pohľadávky voči klientom
a/ podľa klientskych skupín

b/ podľa zmluvnej splatnosti

Prehľad úverov a ostaných pohľadávok podľa ich zostatkovej splatnosti je uvedený v kapitole 7
Ostatné poznámky, bod 6.
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c/ podľa geografického členenia

d/ kategorizácia pohľadávok

Pohľadávky oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia a oceňované na
portfóliovom základe sú pohľadávky, pri ktorých neexistuje objektívny dôkaz, že došlo k vzniku
straty. Zlyhané pohľadávky - bez ohľadu na kategóriu ocenenia, sú pohľadávky, ktoré sú
v omeškaní viac ako 90 dní.

e/ pohľadávky s identifikovaným znehodnotením podľa sektorov

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky

101

Dexia banka Slovensko a.s.
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade
s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009

f/ Opravné položky a rezervy
Tvorba a použitie opravných položiek a rezerv k 30.06.2009:

Tvorba a použitie opravných položiek a rezerv k 31.12.2008:

K pohľadávkam oceňovaným na individuálnom základe bez identifikovaného znehodnotenia a k
pohľadávkam oceňovaným na portfóliovom základe tvorí Dexia banka skupinové opravné
položky. K pohľadávkam s identifikovaným znehodnotením Dexia banka vytvára špecifické
opravné položky.
V kategórii skupinové opravné položky – významní klienti sú zahrnuté aj banky.
5a. Úvery a cenné papiere na obchodovanie
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5b. Úvery a cenné papiere oceňované v reálnej hodnote

5c. Úvery a cenné papiere na predaj

V októbri 2005 založila Dexia banka dcérsku spoločnosť – MUNICIPALIA, a.s. Základné
imanie tejto spoločnosti je 33,194 tis. Eur. Banka vlastní 60%, t.j. 19,92 tis. Eur.
Ostatné cenné papiere – akcie, podielové listy a ostatné podiely

V máji 2009 odpredala Dexia banka 131 kusov akcií Komunálnej poisťovne a. s. Banská
Bystrica v nominálnej hodnote 435 tis. Eur.
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5d. Úvery a cenné papiere držané do splatnosti

6. Deriváty – kladná reálna hodnota

Zostatková splatnosť derivátov v menovitej hodnote je uvedená v kapitole 7 Ostatné poznámky.
7. Dlhodobý hmotný majetok
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Prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku

8. Dlhodobý nehmotný majetok

Prírastky a úbytky dlhodobého nehmotného majetku

9. Daňové pohľadávky
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10. Ostatné aktíva

11. Úvery a vklady od ostatných bánk

a/ podľa geografického členenia

12. Vklady klientov
a/ podľa klientských skupín
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b/ podľa typu produktu

c/ podľa meny

d/ podľa geografického členenia

e/ prijaté úvery v členení podľa jednotlivých klientov

13. Vklady oceňované v reálnej hodnote

V kategórii „Vklady oceňované v reálnej hodnote“ sú vykázané štruktúrované vklady so
splatnosťou 2 roky, ktoré sú ponúkané klientom formou jednotlivých emisií počas upisovacieho
obdobia.
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14. Emitované cenné papiere

K 30. júnu 2009 emitovala Dexia banka cenné papiere uvedené v nasledujúcom prehľade:

Emitované hypoterkárne záložné listy Dexia banky (HZL DBS) sú na meno, v zaknihovanej
podobe. Dlhopisy sú voľne prevoditeľné, nie je s nimi spojené žiadne predkupné alebo výmenné
právo.
Emitované fixné zmenky sú vlastné obchodné zmenky Dexia banky, v listinnej odobe, nie na
rad, s vylúčenou možnosťou postúpiť pohľadávku z takejto zmenky na tretiu osobu Majiteľ
zmenky má právo na výplatu zmenkovej sumy v deň splatnosti zmenky .
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15. Deriváty – záporná reálna hodnota

Zostatková splatnosť derivátov v menovitej hodnote je uvedená v kapitole 7 Ostatné poznámky.

16. Daňové záväzky

17. Ostatné pasíva

Sociálny fond
V súlade s platnými zákonmi o sociálnom fonde, o dani z príjmov a kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa uzatvorenou medzi Slovenskou bankovou asociáciou a Odborovým zväzom
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pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva v Slovenskej republike tvorí Dexia banka sociálny
fond. Sociálny fond využíva Dexia banka na financovanie vlastnej sociálnej politiky.
Sociálny fond sa tvorí v priebehu roka ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% (pri dosiahnutí
zisku a splnení odvodových a daňových povinností) z objemu hrubých miezd skutočne
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Pre daňové účely sú tieto prídely súčasťou
nákladov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
Od roku 2006 v zmysle IAS 19 je financovanie sociálnej politiky v podmienkach Dexia banky
považované za krátkodobé zamestnanecké požitky, ktoré sa účtujú a vykazujú ako náklady
bežného roka.
K 30.6.2009 bol zostatok sociálneho fondu 456 tis. Eur. V prvom polroku 2009 boli prostriedky
sociálneho fondu použité formou príspevkov na stravovanie a sociálnu výpomoc pre
zamestnancov v celkovej výške 57 tis. Eur.

18. Ostatné záväzky voči zamestnancom a rezervy

Doplnkové dôchodkové poistenie
V súlade s platnými zákonmi o doplnkovom poistení, o dani z príjmov a zamestnávateľskými
zmluvami uzatvorenými s jednotlivými doplnkovými dôchodkovými poisťovňami, prispieva
Dexia banka všetkým zamestnancom zaradeným v systéme doplnkového dôchodkového
poistenia. Zamestnancom prispieva banka mesačne pevne stanovenou sumou podľa interne
stanovených kritérií. V zmysle IAS 19 majú príspevky banky charakter krátkodobých
zamestnaneckých požitkov, ktoré sa účtujú a vykazujú ako náklady bežného roka.
Rezervy na súdne spory
Dexia banka je v rámci svojej riadnej činnosti účastníkom súdnych sporov. Vedenie banky je
presvedčené, že konečná výška záväzkov, ktoré pre banku prípadne vyplynú zo súdnych sporov,
nebudú mať významný nepriaznivý dopad na finančnú situáciu banky.
19. Podriadený dlh
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Prehľad jednotlivých prijatých podriadených dlhov je nasledovný:

Podmienky podriadenosti:
Obidve strany súhlasia a zaväzujú sa, že v prípade bankrotu dlžníka alebo jeho likvidácie
pohľadávka veriteľa podľa tejto zmluvy bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok
ostatných veriteľov.
20. Vlastné imanie
Základné imanie

Emisné ážio

Zákonný rezervný fond

V zmysle Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike sú všetky spoločnosti
povinné vytvoriť pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného
imania. Tento fond sú povinné každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej
však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia
výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.
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Ostatné kapitálové fondy

Súčasťou ostatných kapitálových fondov je fond na krytie bankových rizík, ktorý zriadila Dexia
banka v roku 2004 z rozdelenia zisku. Účelom fondu je krytie bankových rizík vznikajúcich pri
výkone podnikateľskej činnosti banky. O použití fondu rozhoduje predstavenstvo Dexia banky
jednohlasne, pričom má povinnosť podať správu o tejto skutočnosti na riadnom valnom
zhromaždení. Fond je možné zrušiť rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene stanov.
Ďalšou položkou ostatných kapitálových fondov je peňažný vklad vo výške 90 mil. Eur, ktoré
vložil majoritný akcionár do ostatných kapitálových fondov banky na konci roka 2008. Tento
peňažný vklad nemá vplyv na výšku základného imania, ani výšku akcionárskeho podielu, či
akcionársku štruktúru
Rezervy na precenenie

Rezervy na precenenie zahŕňajú nerealizované precenenie cenných papierov na predaj vrátane
odloženej dane.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2008 v Eur

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2008 bol schválený valným zhromaždením
21. apríla 2009.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 v Eur
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Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 bolo schválené valným zhromaždením 7. mája
2008.
Dividendy na akciu

21. Podsúvahové položky

Vydané záruky a ručenia
Vydané záruky a ručenia vystavené klientom predstavujú záväzky, že Dexia banka vykoná
platby v prípadoch, keď klient nie je schopný plniť svoje záväzky voči tretím osobám.
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Úverové prísľuby a nevyčerpané úverové limity
Úverové prísľuby a nevyčerpané úverové limity zahŕňajú schválené, ale nevyčerpané časti
úverov a kontokorentných úverov
Vydané akreditívy
Vydané akreditívy predstavujú písomný záväzok Dexia banky, ktorá koná na základe inštrukcií
kupujúceho, zaplatiť určitú sumu predávajúcemu oproti predloženiu dokumentov, ktoré spĺňajú
podmienky akreditívu.
22. Čistý úrokový výnos

23. Čistý výnos z poplatkov a provízií

V zmysle platnej legislatívy má Dexia banka povinnosť prispievať do Fondu ochrany vkladov
pre účely výplaty náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankovom sektore
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Slovenskej republiky. Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje Fond ochrany vkladov
rovnako pre všetky banky v Slovenskej republike. V roku 2008 bola výška ročného príspevku
0,2% z hodnoty zákonom chránených vkladov. Výška ročného príspevku zostala nezmenená aj
pre rok 2009.

24. Čistý výnos z obchodovania

25. Čistý výnos z investícií
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26. Ostatné náklady/výnosy

27. Všeobecné prevádzkové náklady

* Vrátane miezd a odmien členom predstavenstva a dozornej rady. Samostatne sú mzdy a odmeny vyplatené členom
predstavenstva a dozornej rady vyčíslené v kapitole 7 poznámok k účtovnej závierke.
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28. Čistá tvorba rezerv a opravných položiek

29. Daň z príjmu

30. Čistý zisk (strata)
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5. POPIS RIZÍK FINANČNÝCH NÁSTROJOV
V rámci svojej činnosti identifikuje Dexia banka tieto rozhodujúce druhy rizík:
1) Kreditné riziko
a) Informácie o politike , cieľoch a riadení kreditného rizika banky
Základný cieľ pri stanovení stratégie riadenia kreditného rizika v Dexia banke je optimalizovať
výšku prijímaných rizík v súlade s výškou kapitálového krytia a cieľom dlhodobo udržateľnej
tvorby zisku.
Pre identifikáciu, meranie, sledovanie a minimalizáciu kreditného rizika má Dexia banka
vytvorený samostatný organizačný útvar nezávislý od zjednávania a vyrovnávania obchodov na
Divízii riadenia rizík. Celý proces je podriadený schválenej Stratégii riadenia rizík, ktorá je
pravidelne prehodnocovaná v súlade so zmenami v Skupine Dexia a zmenami na slovenskom
bankovom trhu. Poskytovanie úverov je podriadené pravidlám vyplývajúcim z tejto stratégie
pričom parametre rizika a limity na poskytovanie nových úverov sú prísne rešpektované členmi
úverových schvaľovacích orgánov, vedením banky a Skupinou Dexia na základe pravidelného
reportingu. Dáta o klientoch sú permanentne monitorované, hodnotené a úroveň kreditných rizík
je oceňovaná v súlade s pravidlami Skupiny Dexia.
Za účelom správneho monitoringu a systému kvantifikácie, reportingu a riadenia kreditných rizík
sú klienti zadelení do rizikových segmentov v súlade s požiadavkami Basel II AIRB prístupu,
ktorý Dexia banky systematicky implementuje do svojich procedúr v záujme úspešného procesu
validácie materskou spoločnosťou a orgánmi dohľadu v nasledujúcich rokoch.
Na takto stanovené segmenty sú stanovené aj limity angažovanosti nielen voči segmentu, ale aj
voči jednotlivým klientom. Pre proces prideľovania limitov voči klientom sú títo rozdelení do
dvoch skupín, klienti v zodpovednosti Dexia Group a klienti v zodpovednosti Dexia banky,
presne v súlade s pridelenými kompetenciami v Skupine Dexia. Za segmenty v
plnej zodpovednosti Skupiny Dexia považujeme Štáty, Banky, Veľké podniky a v ostatných
segmentoch len v prípade objemu úveru presahujúceho kompetenčný limit.
Ostatné rozhodovacie kompetencie sú na úverových orgánoch Dexia banky.
b) Popis metód používaných na meranie a sledovanie kreditného rizika
Kreditné riziko je základným a najvýznamnejším bankovým rizikom a jeho riadenie má
rozhodujúci význam na výsledky Dexia banky. Za účelom minimalizovania kreditného rizika
Dexia banka využíva rôzne nástroje zabezpečovania úverových obchodov a zameriava sa na
činnosti spojené s identifikáciou a ošetrovaním rizík, ktoré vznikajú pri zmierňovaní kreditného
rizika. Internými postupmi Dexia banka stanovuje činnosti realizované pri oceňovaní a prijímaní
zabezpečovacích nástrojov. Tieto pravidlá sú v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami Basel II
a pravidlami Skupiny Dexia.
Pri hodnotení bonity dlžníka používa Dexia banka vlastný ratingový (skóringový) systém, ktorý
vychádza z hodnotenia finančných aj nefinančných výsledkov klienta. Dexia banka má
vypracovaný osobitný systém pre hodnotenie podnikateľských subjektov, komunálnej klientely,
občanov a SZČO.
Na základe presne stanovených kritických hodnôt sú klientom v jednotlivých kategóriách
priradené body a po ich sčítaní je klient zaradený do jednej zo sedemnástich rizikových skupín.
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Tie sú raz ročne preverované a v prípade potreby zreálnené na základe rozhodnutia Ratingového
výboru.
Dexia banka pri ohodnocovaní kreditného rizika každej protistrany sleduje charakteristiky:
angažovanosť pri defaulte (EAD - Exposure at default), pravdepodobnosť defaultu (PD –
probability of default)), straty z defaultu (LGD - loss given default), splatnosť (M - maturity).
Dexia banka vytvára postupy pre meranie kreditného rizika v súlade s pravidlami Basel II a
metodikou Skupiny Dexia.
Nástroje slúžiace k minimalizácii kreditného rizika stanovila Dexia banka nasledovne:
1. aktívny monitoring,
2. včasná identifikácia problémových úverov,
3. ratingové stupnice - vyjadrujúce pravdepodobnosť neplnenia si záväzkov zo strany
dlžníka,
4. písomné procedúry a postupy na poskytovanie úverov,
5. zabezpečenie úverov (stanovenie bankovej ceny),
6. vnútorná kontrola,
7. systém úverových limitov,
8. black list, watch list a informácie z úverového registra.
c) Sledovanie rizika - stanovenie limitov
Dexia banka denne sleduje a vyhodnocuje limity pre protistranu a ich využívanie. Dodržiavanie
limitov, resp. ich prekročenie, Dexia banka prehodnocuje a rozhoduje o ďalšom postupe podľa
interných pravidiel. Limity sa stanovujú podľa segmentov, odvetví, produktov a kolaterálov.
Limit pre protistranu: osoba, skupina hospodársky spojených osôb alebo štát a centrálne banky
v zmysle zákona, je stanovený maximálne do výšky 25% súčtu základných, dodatkových
a doplnkových vlastných zdrojov banky znížených o príslušné odpočítateľné položky.
Limit pre protistranu: materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, skupina hospodársky spojených
osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti a skupinu hospodársky
spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky, je stanovený maximálne do výšky 20%
súčtu základných, dodatkových a doplnkových vlastných zdrojov banky znížených o príslušné
odpočítateľné položky.
d) Riziko koncentrácie kreditného rizika - postupy a metódy používané pre zabezpečenie
koncentrácie kreditného rizika
Pre účely stratégie riadenia kreditného rizika banky a nadväzujúcich bankových pokynov chápe
Dexia banka riziko koncentrácie ako riziko vyplývajúce z koncentrácie obchodov banky voči
osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu
odvetviu .
Keďže v prípade kreditných rizík ide o najzávažnejšie riziká v bankovom podnikaní, všetky
limity sú vyjadrené ako podiel na vlastných zdrojoch banky, ktoré objemovo limitujú výšku
expozícií vo väzbe na veľkosť banky.
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Voči položkám bankovej a obchodnej knihy pristupuje Dexia banka pri sledovaní majetkovej
angažovanosti bez rozdielu, čo vyplýva z konštrukcie vlastných zdrojov banky. Riešenie
majetkovej angažovanosti bankovej knihy je rovnaké pre všetky typy protistrán v súlade
s politikou Skupiny Dexia.
Riešenie majetkovej angažovanosti obchodnej knihy je rozdielne podľa typov protistrán, či sa
jedná o banku alebo nebankový subjekt. Hornou hranicou celkovej expozície z bankovej
a obchodnej knihy sú limity vymedzené Zákonom o bankách a Opatrením NBS. Súčet
významných koncentrácií kreditného rizika nesmie prekročiť 800% kapitálu Dexia banky.
e) Popis zásad a postupov identifikácie majetku so zníženou hodnotou, najmä pohľadávok
Dexia banka má zásady a postupy pre identifikáciu majetku so zníženou hodnotou zadefinované
v interných pokynoch. Majetkom sa rozumejú: pohľadávky, finančné nástroje držané do
splatnosti oceňované v obstarávacej cene a finančné nástroje oceňované na reálnu hodnotu.
Zásady pre identifikáciu majetku so zníženou hodnotou vychádzajú z pravidiel v zmysle
Opatrení NBS, súvisiacich interných predpisov a tiež v zmysle medzinárodných účtovných
štandardov (IAS/IFRS). Dexia banka identifikuje pohľadávky oceňované individuálne bez
identifikovaného znehodnotenia, oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením
a oceňované na portfóliovom základe.
f) Popis postupov a pravidiel pre prijímanie akceptovateľného zabezpečenia a o postupoch
pre oceňovanie zabezpečenia
Postupy a pravidlá pre prijímanie zabezpečenia a postupy oceňovania prijatého zabezpečenia má
Dexia banka rozpracované v interných pokynoch. Prijímaním zabezpečovacích prostriedkov
banka minimalizuje svoje kreditné riziko. Zabezpečovacie prostriedky slúžia ako sekundárny
zdroj splácania úveru a majú garantovať splatenie pohľadávok banky z týchto obchodov
v prípadoch, keď v dôsledku zhoršenia finančnej situácie dôjde k platobnej neschopnosti dlžníka.
Ide o zabezpečenie financovanou aj nefinancovanou formou.
Pod financovanou formou zabezpečenia pohľadávok sa rozumie: zabezpečenie záložným právom
(na nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, pohľadávky, finančný kolaterál, cenné papiere
a pod.). Banka akceptuje rôzne formy kolaterálov a to v závislosti od bonity dlžníka a bonity
kolaterálu. Na základe expertných skúseností a historických výsledkov stanovuje Dexia banka
hodnoty akceptovateľnosti jednotlivých kolaterálov.
Záložné právo Dexia banky k zabezpečovacím prostriedkom sa zriaďuje písomnou zmluvou,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy. Zmluva obsahuje podmienky, realizáciu
a zánik záložného práva.
Pod nefinancovaným zabezpečením sa rozumie zabezpečenie formou ručiteľských záväzkov zo
strany tretích osôb (štátna záruka, banková záruka, firemná záruka, osobné ručenie). Podmienkou
účinnosti tohto zabezpečenia je záväzok bezpodmienečného prevzatia dlhu v prípade zlyhania
pôvodného dlžníka čo je ustanovené v písomnom kontrakte s ručiteľom.
Iné nástroje, ktoré Dexia banka používa na riadenie kreditného rizika sú: notárska zápisnica,
vlastná zmenka, poistenie, patronátne vyhlásenie.
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Bankou prijaté zabezpečovacie prostriedky musia byť v súlade s právnymi predpismi súdne
vymožiteľné, bonitné a musia spĺňať požiadavky čo najvyššej likvidity, aby výnos z ich
realizácie v čo najvyššej miere postačoval na krytie záväzkov klienta z poskytnutého úverového
produktu.
Prehľad prijatých zabezpečovacích prostriedkov je uvedený v poznámke č. 21.
Pri oceňovaní zabezpečovacích prostriedkov vychádza Dexia banka zo všeobecnej hodnoty
zabezpečovacieho prostriedku stanovenej súdnym znalcom v znaleckom posudku (nehnuteľný
majetok, hnuteľný majetok), z účtovnej hodnoty vedenej v účtovníctve klienta (pohľadávky,
zásoby, nový hnuteľný majetok) a z trhovej hodnoty (cenné papiere).
V procese prijímania a oceňovania zabezpečenia sú implementované nasledovné princípy:
• Kolaterál je považovaný vždy ako sekundárny zdroj splácania úveru.
• Výška/Hodnota kolaterálu je požadovaná podľa úrovne akceptovaného kreditného rizika.
Nezabezpečené úvery sú typicky využívané iba pre prevádzkové financovanie.
• Fyzická návšteva/obhliadka zabezpečenia je vykonávaná zamestnancom front-office - najmä
pri komerčných nehnuteľnostiach, s povinnosťou vykonať záznam z obhliadky.
•Ocenenie kolaterálov – nehnuteľností je vykonávané znalcom a prehodnocované bankovým
supervízorom. Hodnoty/monitoring nehnuteľností bytov a rodinných domov sú bankovým
supervízorom prehodnocované, a to hromadne, podľa vybraných lokalít/miest.
• Proces preceňovania nehnuteľností závisí od vývoja na trhu nehnuteľností na Slovensku.
V prípade významných zmien vo vývoji realitného trhu Dexia banka reaguje precenením
zabezpečenia (preceňuje prijaté zabezpečenia).
• Predmet financovania je obvykle požadovaný ako zabezpečenie.
g) Popis vplyvu použitého zabezpečenia reálnej hodnoty pohľadávok

V zmysle platných interných postupov musí byť štandardne výška pohľadávky krytá výškou
prijatých zabezpečovacích prostriedkov za poskytnutý úver. Výška požadovaného krytia je
závislá na účele poskytovaného úverového produktu a posúdení kreditnej kvality dlžníka a závisí
tiež od druhu zabezpečovacieho prostriedku a od akceptovateľnej hodnoty predmetného
zabezpečovacieho prostriedku.
Pre zabezpečenie finančných operácií sprostredkovaných klientom banky sa používa forma
peňažných kolaterálov najmä blokácie na bežnom účte v požadovanom objeme závislom na
výške pohľadávky voči klientovi aktualizovaná denne. V zmysle zmluvy o sprostredkovaní
s klientom sa podpisuje aj klauzula o zápočte derivátových pozícií klienta, čím dochádza ku
reálnemu vyjadreniu skutočnej pozície klienta voči banke. Výsledná pozícia pre účely riadenia
rizika je vyjadrená ako netto pozícia znížená o kolaterál. Z dôvodu obmedzenej vymožiteľnosti
tohto kolaterálu v slovenskom právnom prostredí nepoužíva Dexia banka peňažný kolaterál za
finančné operácie na účely vykazovania voči NBS ani na účely výpočtu primeranosti vlastných
zdrojov banky.
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2) Trhové riziko
a) Informácie o politike a riadení trhového rizika
V podmienkach Dexia banky je pojem trhové riziko zúžený na úrokové a menové riziko.
Akciové a komoditné riziko nie je brané do úvahy, nakoľko schválená stratégia Dexia banky
nedovoľuje, z dôvodu vysokej rizikovosti, nákup týchto nástrojov do svojho portfólia.
Expozície v akciách, ktoré Dexia banka zahŕňa do bankovej knihy nie sú materiálneho
charakteru a nie sú držané na účely kapitálových ziskov. Na ocenenie týchto expozícií používa
Dexia banka equity metódu, resp. ich eviduje v nominálnej hodnote.
Systém riadenia trhového rizika v Dexia banke vychádza z ustanovení Zákona o bankách a na
neho nadväzujúcich Opatrení NBS z oblasti obozretného podnikania bánk, riadenia rizík
a riadenia likvidity bánk.
Hlavným zdrojom upravujúcim pravidlá riadenia trhového rizika v Dexia banke je súbor
vnútorných dokumentov, ktoré sú schválené štatutárnym orgánom a ktoré obsahujú hlavné
ciele, zásady a postupy používané pri riadení hore uvedeného rizika. Za systém riadenia trhových
rizík je zodpovedný ALCO výbor, ktorý na základe relevantných podkladov príslušných odborov
vykonáva potrebné rozhodnutia.
Dexia banka prijala jednotnú koncernovú politiku oceňovania zabezpečovacích finančných
nástrojov a zabezpečených finančných nástrojov. Zmyslom ujednotenia oceňovania je prevzatie
ocenenia zabezpečovacieho nástoja a použitie tohto ocenenia na precenenie zabezpečovacieho
nástroja v prípade perfect hedge, t. j. parametre zabezpečovacieho finančného nástroja sú
identické s parametrami zabezpečovaného finančného nástroja (istina, mena, obdobie, dátum
začatia a ukončenia, úroková sadzba, dátum a obdobie zmeny úrokovej sadzby, splátky istiny aj
úrokov).
Pre účely riadenia obchodnej a bankovej knihy a na meranie a sledovanie trhového rizika
používa Dexia banka metódu Value at Risk (ďalej VaR), stanovenie Stop loss limitov, metódu
gapovej analýzy a výpočet Net Present Value (ďalej NPV), resp. zmien NPV pri paralelnom
posune výnosových kriviek.
Na účely vykazovania a vyčíslenia regulatórneho kapitálu používa Dexia banka štandardnú
metódu podľa platných opatrení NBS.
b) Úrokové riziko
Riadenie úrokového rizika uskutočňuje Dexia banka v závislosti od aktuálnej a predpokladanej
situácie na trhu prispôsobovaním štruktúry aktív a pasív z hľadiska typu úrokovej sadzby
a splatnosti nových obchodov. Úrokové riziko je riadené samostatne za obchodnú knihu
a samostatne za bankovú knihu.
Dexia banka pri riadení úrokového rizika jednotlivých finančných nástrojov (napr. cenné
papiere, úvery) využíva systém účtovného mikro-hedgingu prostredníctvom úrokových swapov
– IRS a zároveň pri riadení celkovej úrokovej pozície využíva aj možnosť nákupu IRS do
piateho portfólia.
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Na meranie úrokového rizika obchodnej knihy na účely riadenia používa Dexia banka metódu
VaR na dennom základe pri 99% konfidencii. Model pre odhad VaR pre pozície obchodnej
knihy bol vytvorený v spolupráci s materskou firmou Dexia Kommunalkredit Bank Viedeň
(ďalej DKB).
Stanovené VaR za všetky pozície sa spočítajú a predstavujú rizikovú hodnotu zmeny trhovej
ceny nástrojov počas jedného pracovného dňa. Dexia banka denne, na základe spätného
testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnou zmenou trhovej hodnoty nástrojov. Objem
otvorenej pozície je však nemateriálny a jej vplyv na hospodársky výsledok je nízky.
Na meranie úrokového rizika bankovej knihy používa metódu VaR na mesačnom základe pri
99% konfidencii. Nástroj na meranie úrokového rizika bankovej knihy bol vytvorený
v spolupráci s DKB a je založený na odhade zmien NPV pozícií v bankovej knihe zapríčinených
zmenami trhových úrokových sadzieb. Nástroj vychádza z gapovej analýzy pozícií v bankovej
knihe. Nástroj tiež poskytuje výpočet predpokladanej zmeny NPV pozícií v bankovej knihe pri
paralelnom posune výnosových kriviek p +/- 100, +/- 200 a tiež o +/- 300 bázických bodov
a zvlášť pozícií v piatom portfóliu (v zmysle IAS 39) pri paralelnom posune výnosových kriviek
p +/- 100.
Dexia banka mesačne, na základe spätného testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnými
zmenami NPV pozícií zapríčinenými pohybmi trhových úrokových sadzieb a jedenkrát ročne
vyhodnocuje výsledky spätného testovania.
Citlivosť finančných nástrojov na zmeny úrokových mier sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšila,
nakoľko sa zvýšil podiel položiek s revizibilnou úrokovou sadzbou (sadzba odvíjajúca sa napr.
od EURIBOR, LIBOR atď.), resp. položiek s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou do 1 roka,
na úkor položiek úročených variabilnými úrokovými sadzbami, ktoré má Dexia banka právo
kedykoľvek zmeniť podľa aktuálnej situácie na trhu.
c) Riziko likvidity
Dexia banka sleduje riziko likvidity prostredníctvom externých a interných ukazovateľov
likvidity. „Opatrenie NBS o likvidite bánk ...“ stanovuje dva záväzné ukazovatele likvidity pre
banky. Prvý je ukazovateľ stálych a nelikvidných aktív, ktorého hodnota nesmie prekročiť
hodnotu 1 a druhý ukazovateľ likvidných aktív, ktorý nesmie klesnúť pod hodnotu 1. Medzi
interné ukazovatele likvidity patria napr.:
- ukazovateľ sedemdňovej likvidity,
- limity pre čisté pozície likvidity pre časové obdobia nad sedem dní,
- denný resp. týždenný pokles zdrojov
- týždenný resp. mesačný prírastok poskytnutých úverov a iné.
Metóda na meranie rizika likvidity je založená na meraní a sledovaní čistých a kumulovaných
peňažných tokov v jednotlivých časových pásmach za všetky súvahové a vybrané podsúvahové
položky celkovo v EUR a za jednotlivé hlavné meny.
Dexia banka má pre riadenie likvidity zostavený základný scenár, alternatívne scenáre a krízové
scenáre. Prostredníctvom dodržiavania stanovených limitov likvidity a riadenia štruktúry
bilancie si Dexia banka zabezpečuje zdravý a udržateľný rast.
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d) Menové riziko
Na meranie menového rizika bankovej knihy a obchodnej knihy používa Dexia banka metódu
VaR na dennom princípe pri konfidencii 99% a tiež sleduje interné limity pre VaR a Stop-LossLimity. Dexia banka denne, na základe spätného testovania, porovnáva odhad VaR so skutočnou
zmenou trhovej hodnoty nástrojov a jedenkrát ročne vyhodnocuje výsledky spätného testovania.
Koncom roku 2008 začala Dexia banka používať nástroj vytvorený Dexia Credit Local Paríž,
spoločnosti Skupiny Dexia, prostredníctvom ktorého môže kvantifikovať VaR a tiež môže
vykonávať stresové testovanie na jednotlivých klientov zvlášť.
Okrem hore uvedenej VaR metódy Dexia banka používa pre riadenie devízovej pozície bankovej
knihy aj metódu gapovej analýzy, t. j. individuálne limity podľa jednotlivých mien v absolútnom
vyjadrení, ktoré sú denne porovnávané s aktuálnymi otvorenými devízovými pozíciami.
V prípade obchodnej knihy DBS drží túto úplne uzatvorenú.
Na riadenie devízovej pozície banky využíva Dexia banka mikro- a makro-uzatváranie pozícií.
Využíva pri tom spotové, ale aj derivátové obchody na medzibankovom trhu.
Dexia banka nevykonáva žiadne špekulatívne obchody pre klientov a prijala zásadnú
podmienku, na základe ktorej je možné vykonávať derivátové obchody len za účelom
zabezpečenia ich menového rizika. Banka zároveň sprísnila podmienky pre vykonávanie týchto
operácií a to stanovením FX kreditných liniek a zmenou podmienok pre prijímanie
a uplatňovanie kolaterálov.
Devízová pozícia Dexia banky k 30.6.2009, resp. k 31.12.2008:
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e) Nové finančné nástroje
Dexia banka naďalej uvažuje o štruktúrovaných depozitoch a aktívnych obchodoch so
štruktúrovanou sadzbou pre klientov. Týmto sa snaží reagovať na značný nárast konkurencie na
bankovom trhu. Tieto obchody boli najmä v roku 2008 rozšírené o nové kombinácie a štruktúry
dovoľujúce rozšírenie ponúkaných stratégií.
Takto boli rozvinuté napr. aj aktívne obchody - úvery so štruktúrovanou sadzbou, kedy klient
platí fixnú alebo inak štruktúrovanú sadzbu v závislosti od trhových sadzieb. Dexia banka je
zároveň zabezpečená proti úrokovému riziku predajom a nákupom štruktúrovaného nástroja.
Tieto obchody sú poskytované len na dlhé expozície a len vybranej klientele.
Dexia banka najmä v roku 2008 pokračovala v tvorbe sofistikovaných depozitných produktov a
rozšírila svoju ponuku o štruktúrovaný depozit pre retailových klientov, ktorý predávala
prostredníctvom pobočkovej siete. Štruktúrovaný MM depozit nazvaný BONUS VKLAD so
splatnosťou dlhšou ako 1 rok je ponúkaný formou jednotlivých emisií počas upisovacieho
obdobia. Skladá sa z vkladu klienta so štruktúrovanou sadzbou a zabezpečovacieho
štruktúrovaného úrokového swapu.

3) Operačné riziko (OR)
Riadenie operačného rizika sa v Dexia banke realizuje v súlade so stratégiou riadenia
operačného rizika, ktorá bola schválená v roku 2005 predstavenstvom banky a každý rok je
aktualizovaná. Stratégia je vypracovaná v súlade s požiadavkami národného regulátora a skupiny
Dexia.
Stratégia riadenia operačného rizika obsahuje nasledovné hlavné zásady a časti:
1. Definícia operačného rizika v Dexia banke:
Riziko finančných i nefinančných dopadov v dôsledku:
o neadekvátneho alebo chýbajúceho vnútorného procesu/
systému
o externých udalostí.

konania zamestnancov/

Definícia zahŕňa riziko právne a nezahŕňa riziko strategické. Banka sa v rámci riadenia
operačného rizika zameriava aj na udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na reputáciu banky.
2. Typy udalostí OR, príčiny a následky OR, zatrieďovanie do obchodných línií
Banka zaraďuje udalosti operačného rizika do nasledovných kategórií: Interný podvod, Externý
podvod, Pracovno-právne nedostatky a nedostatky v bezpečnosti pri práci, Klienti, produkty
a obchodné postupy, Škody na hmotnom majetku, Výpadok činností a zlyhanie systémov
a infraštruktúry, Výkon činností, dodávky a procesný manažment.
Banka rozoznáva pri identifikácii operačného rizika nasledovné príčiny a následky:
Príčiny: Ľudia (zamestnanci), Procesy , Systémy, Externé prostredie
Následky: Finančné dopady vrátane škody na hmotnom majetku, Nefinančné dopady - Právna
zodpovednosť, Dopad na pracovné prostredie/ človeka, Nedodržanie zákona/ zásah regulátora,
Výpadok činností, Ohrozenie dobrej povesti banky, Dopad na ďalšie riziká (napr. úverové,
trhové).
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Banka zatrieďuje udalosti do obchodných línií stanovených regulátorom a zároveň do interných
obchodných línií stanovených skupinou Dexia. Riziká identifikované v rámci Risk and Control
Selfassessment zatrieďuje do interných obchodných línií. Hrubý výnos (Gross income) pre účely
výpočtu kapitálu na OR rozdeľuje do obchodných línií stanovených regulátorom.
3. Riadenie OR - základné ciele a spôsoby
Riadenie OR pozostáva z jeho identifikácie, hodnotenia, monitorovania a voľby spôsobu jeho
riadenia/zmierňovania.
Cieľom riadenia OR je optimalizácia rizikového profilu banky za primerané náklady.
Banka stanovuje akceptovateľnú mieru vystavenia sa operačnému riziku a permanentne sleduje a
vyhodnocuje tento ukazovateľ.
OR banka riadi nasledovnými spôsobmi: Presun na iný subjekt , Redukovanie rizika
zmierňovaním následkov, Vyhnutie sa riziku, Akceptovanie rizika
4. Organizácia riadenia OR - základné faktory a zodpovednosti
o Stratégia riadenia – zodpovednosť predstavenstva banky
o Implementácia stratégie - zodpovednosť senior manažmentu, stredného manažmentu,
odboru operačného rizika
o Silná kultúra riadenia – zodpovednosť všetkých vedúcich/ riadiacich zamestnancov
o Silná kultúra operačného rizika – zodpovednosť každého zamestnanca banky
o Identifikácia, hodnotenie a riadenie rizika vo všetkých produktoch, procesoch
a systémoch:
o nové produkty/procesy/ systémy, resp. ich zmeny - zodpovednosť vlastníkov
procesov a systémov
o zber udalostí operačného rizika v internej databáze banky - riadiaci zamestnanci
na všetkých úrovniach
o tvorba a vyhodnocovanie
kľúčových rizikových indikátorov - odbor
operačného rizika a vlastníci indikátorov
o výkon Risk and Control Selfasessmentu - vlastníci procesov, segmentoví
manažéri, a odbor operačného rizika
o implementácia akčných plánov
o Výpočet a alokácia kapitálu pre operačné riziko - zodpovednosť odboru operačného
rizika
o Pravidelný reporting o vystavení banky OR - zodpovednosť odboru operačného rizika
o Dodržiavanie zásad riadenia pri materiálnom outsourcingu - vlastník outsourcingu
o Tvorba plánov kontinuity činností (BCP) - Odbor bezpečnosti v spolupráci s vlastníkmi
procesov a IT
o Nezávislosť vnútorného auditu od systému riadenia operačného rizika - útvar
vnútorného auditu a kontroly nemá zodpovednosti v systéme riadenia OR
5. Identifikácia a riadenie OR v roku 2009
V roku 2009 Dexia banka identifikuje operačné riziko najmä nasledovnými spôsobmi:
o analýza rizík v štádiu prípravy nových produktov jednotlivými odbormi centrály banky
i ďalšími stanovenými odborníkmi,
o analýza rizík v štádiu prípravy nových procesov/zmeny procesov a pri
pripomienkovaní interných predpisov zodpovednými útvarmi banky,
Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky

126

Dexia banka Slovensko a.s.
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade
s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie v znení prijatom Európskou úniou
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2009

o analýza rizík v štádiu prípravy neštandardných obchodov,
o analýzy rizík v štádiu implementácie nových informačných technológií/informačných
zdrojov,
o analýza rizík počas riadenia projektov,
o analýza rizík počas plánovania kontinuity činností,
o definovanie kľúčových rizikových indikátorov, ich sledovanie a analýza,
o analýza reziduálnych rizík prostredníctvom Risk and Control Selfassessment (RCSA)
o zber strát a udalostí súvisiacich s operačným rizikom a ich analýza,
o analýza výpadkov systémov a incidentov v informačnej bezpečnosti
o analýza pasívnych právnych sporov banky
o analýza sťažností klientov
o sledovanie mediálne dostupných externých udalostí,
o výkon vnútorného auditu a kontroly a analýza záverov.
6. Zmierňovanie operačného rizika
Na základe vyššie uvedených zistení a analýz kompetentné orgány banky rozhodujú o riadení
rizík a ich eliminácii napríklad zabezpečením dostatočných kontrolných mechanizmov,
zjednodušením/zmenou procesov, automatizáciou, záložnými systémami, plánmi kontinuity
činností, outsourcingom, poistením, organizačnými zmenami, tréningami a pod. K interným i
externým udalostiam operačného rizika, na základe vývoja indikátorov a na základe RCSA sa
podľa potreby realizujú akčné plány pre zabránenie opätovného výskytu danej udalosti, resp.
eliminácii následkov.
7. Systém vykazovania operačného rizika
Za vykazovanie je zodpovedný odbor operačného rizika, ktorý za týmto účelom:
o vypracúva hlásenia v štvrťročnej frekvencii a predkladá ich predstavenstvu banky,
útvaru vnútorného auditu a kontrole, útvarom materskej spoločnosti, ďalším útvarom
banky v zmysle stratégie
o ročne vypracuje hlásenie pre regulátora
o ročne vypracuje analýzu rizík ako výsledok Risk and Control Selfassessment a
predkladá ju predstavenstvu banky a materskej spoločnosti.
o Po každej udalosti informuje vlastníkov procesu a ďalšie stanovené osoby (napr.
členov predstavenstva, compliance managera ...) v závislosti od typu a závažnosti
udalosti.
o Po každej udalosti presahujúcej limit stanovený skupinou Dexia informuje materskú
spoločnosť prostredníctvom databázy skupiny Dexia.
8. Výpočet kapitálu na operačné riziko
Banka využíva na výpočet kapitálovej požiadavky na operačné riziko štandardizovaný prístup.
Na rok 2009 je kapitálová požiadavka na operačné riziko vo výške 9 795 tis. EUR a banka túto
požiadavku plne kryje vlastnými zdrojmi.
Na výpočet vnútorného kapitálu používa ako základ metódu štandardizovaného výpočtu
upravenú o očakávané straty.
Dexia banka uvažuje v budúcnosti na meranie operačného rizika využiť prístup „Advanced
measurement approach“, na ktorý sa pripravuje budovaním databázy strát/udalostí z operačného
rizika a výkonom Risk and control Selfassessmentu i v spolupráci so skupinou Dexia.
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6 RIADENIE KAPITÁLU
1) Vlastné zdroje
Regulatórny kapitál predstavuje vlastné zdroje banky určené na krytie prípadných strát
z finančných rizík. Je vypočítaný v súlade s platným opatrením NBS a slúži na výpočet
primeranosti vlastných zdrojov financovania banky v zmysle Opatrenia NBS.
V zmysle príslušného opatrenia NBS musí regulatórny kapitál pokryť jednotlivé kapitálové
požiadavky na kreditné riziko z obchodnej a bankovej knihy, trhové riziko z bankovej
a obchodnej knihy (riziko úrokové a devízové) a operačné riziko. NBS požaduje, aby banka
spĺňala pomer celkového kapitálu k rizikovo váženým aktívam minimálne na úrovni 8%.
Vlastné zdroje tvorí súčet základných a dodatkových vlastných zdrojov, znížený o odpočítateľné
položky. Základné vlastné zdroje tvoria splatené základné imanie, emisné ážio, fondy tvorené zo
zisku po zdanení a nerozdelený zisk minulých rokov. Základné vlastné zdroje znižuje čistá
účtovná hodnota softvéru a výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní, ak je ním strata.
Dodatkové vlastné zdroje sú tvorené prijatými podriadenými dlhmi*. Dexia banka netvorí
doplnkové vlastné zdroje.
Vlastné zdroje Dexia banky k 30.6.2009, resp. k 31.12.2008 sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:

* Pre detaily o podriadenom dlhu pozri: Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2009
zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie, časť II. Poznámky k
účtovnej závierke, poznámka 19.
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2) Aplikácia požiadaviek BASEL II v podmienkach Dexia banky
Nová Bazilejská dohoda o kapitáli (NBCA), známa pod pojmom Basel II, predstavuje nový
koncept, ktorý vedie k zmene výpočtu kapitálových požiadaviek smerom k rizikovo citlivejším
prístupom a k zvýšeniu požiadaviek na meranie jednotlivých druhov rizík v bankách.
Rok 2008 bol v Dexia banke rokom prechodu na vykazovanie a riadenie kapitálovej primeranosti
v zmysle pravidiel Basel II, teda prechodu ma zmeny kvantitatívne aj zmeny kvalitatívne
v oblasti riadenia rizík ako celku.
Riadenie kapitálovej primeranosti v Dexia banke má proaktívny charakter, teda ide nielen o
pravidelný monitoring dosiahnutých parametrov kapitálovej primeranosti za dané obdobie, ale na
pravidelných ALCO výboroch sú uskutočňované presné simulácie vývoja tohto parametra a
nastavené výstražné hranice pre prípad potreby získania ďalších dodatkových zdrojov, respektíve
pre organizáciu nového navýšenia základných vlastných zdrojov v súlade s plánovanými
obchodnými aktivitami.
Takýmto spôsobom Dexia banka plynulo prešla z požiadaviek na kapitál podľa Basel I pravidielteda len na úverové a trhové riziká, ku požiadavkám podľa Basel II - aj vrátane trhových rizík,
bez akýchkoľvek problémov. Tento prístup zabezpečil stabilitu kapitálového vybavenia Dexia
banky aj počas značných výkyvov finančných pozícií banky v poslednom štvrťroku až do
súčasnosti. Dexia banka dodržiavala regulatórne požiadavky v súlade s Opatrením NBS
v priebehu celého prvého polroka 2009. K 30.6.2009 dosiahla kapitálová primeranosť banky
10,13%.
Výška vlastných zdrojov banky a požiadaviek na jej vnútorný kapitál k 30. 6. 2009, resp.
k 31.12.2008 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Okrem toho v roku 2008 Dexia banka implementovala aj prechod na novú kvalitatívnu formu
riadenia rizík a príslušnej kapitálovej požiadavky v rámci procesu Riadenia vnútorného kapitálu
(ICAAP), ktorý bude postihovať krytie všetkých materiálnych rizík v Dexia banke, a detailne
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bude zabezpečovať ich riadenie a testovanie v súlade s plánovanými druhmi obchodov. Tempo
implementácie sa v poslednom štvrťroku 2008 zmiernilo v súvislosti s projektom EURO a prvé
spoľahlivé výstupy v kvantifikácii Interného kapitálu a jeho alokácie na jednotlivé riziká
v podobe Ekonomického kapitálu bude mať Dexia banka v súlade so požiadavkami Skupiny
Dexia v prvej polovici roka 2009 .
Dexia banka aplikuje od roku 2008 pravidlá merania kapitálovej požiadavky na riziká podľa
pravidiel Basel II nasledovne:
• Pilier I – reporting
Kreditné riziko – štandardizovaný prístup
Trhové riziko - štandardizovaný prístup
Operačné riziko - štandardizovaný prístup
• Pilier II – riadenie interného kapitálu
Kreditné riziko – modifikovaný AIRB prístup
Trhové riziko – vnútorné modely
Operačné riziko - štandardizovaný prístup
Úrokové riziko bankovej knihy – metóda VAR
Riziko likvidity a predčasného splatenia – vnútorné modely
Ostatné riziká – v súlade s metodikou Skupiny Dexia
• Pilier III – zverejňovanie v zmysle opatrenia NBS o zverejňovaní
Banka má vyvinuté samostatné informačné technológie na zber a spracovanie historických dát na
účely reportingu spätného testovania a stresového testovania.
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7. OSTATNÉ POZNÁMKY
1) Reálna hodnota finančných nástrojov

Reálna hodnota je cena, za ktorú by sa finančný nástroj mohol vymeniť za obvyklých
podmienok na trhu. V čase zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.3.2009 je odhadovaná
reálna hodnota finančných nástrojov uvedená v nasledujúcom prehľade:

2) Hodnoty prevzaté do úschovy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy nie sú majetkom banky. Z uvedeného dôvodu nie
sú súčasťou aktív banky. Výnosy z úschovy cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov
a strát v položke „Výnosy z poplatkov a provízií“ .
3) Transakcie so spriaznenými osobami

V zmysle IAS 24 Údaje o spriaznených osobách je spriaznenou osobou protistrana, ktorá
predstavuje:
a) podnik, ktorý priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých
sprostredkovateľov, kontroluje účtovnú jednotku, alebo je s ňou pod spoločnou kontrolou
(vrátane materských, dcérskych a sesterských spoločností);
b) je pridruženým podnikom;
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c) je spoločným podnikom;
d) je členom kľúčového managementu účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti;
e) je blízkym príbuzným niektorej fyzickej osoby uvedenej v písmene a) alebo d).
Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa pozornosť upriamuje na podstatu
vzťahu, nielen na jej právnu formu. Transakcie so spriaznenými osobami sa realizovali za
bežných podmienok a za trhových cien.
Súčasťou aktív, pasív, vlastného imania, nákladov, výnosov a podsúvahových položiek sú
tieto účtovné zostatky s materskou spoločnosťou Dexia Kommunalkredit Bank AG Viedeň
(DKB), ostatnými spoločnosťami v skupine Dexia , členmi dozornej rady a predstavenstva
a ostatných spriaznených osôb v zmysle IAS 24.
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Prehľad prijatých podriadených úverov od DKB Viedeň je uvedený v bode 19 poznámok
k účtovnej závierke.

Okrem úrokových výnosov a nákladov sú významnou súčasťou výnosov a nákladov
z transakcií s bankami v skupine Dexia aj precenenia derivátov (úrokových swapov)
k štruktúrovaným úverom, hypotekárnym záložným listom a niektorým cenným papierom.
V položke náklady na zamestnancov sú zahrnuté mzdy a odmeny vyplatené členom dozornej
rady a predstavenstva k 31.3.2009, resp. k 31.3.2008. Tieto náklady predstavovali krátkodobé
zamestnanecké požitky.
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4) Zostatková splatnosť aktív a pasív

Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 30.6.2009:

Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 31.12.2008:
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Prehľad zostatkovej splatnosti aktív a pasív k 31.12.2008 - pokračovanie:

5) Zostatková splatnosť derivátov

Všetky deriváty sú obchodované na mimoburzovom trhu. Prehľad derivátov s kladnou
reálnou hodnotou je uvedený v poznámke 6 a prehľad derivátov so zápornou reálnou
hodnotou je uvedený v poznámke 15.
V nasledujúcom prehľade je uvedená zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov
k 30.6.2009:
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Zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov k 30.6.2009 – pokračovanie:

V nasledujúcom prehľade je uvedená zostatková splatnosť menovitej hodnoty derivátov
k 31.12.2008:
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6) Analýza rizika zmeny úrokovej sadzby

Aktíva a pasíva s pevnou úrokovou sadzbou sú zaradené podľa dátumu splatnosti. Aktíva
a pasíva s pohyblivou úrokovou sadzbou sú zaradené podľa dátumu predpokladanej najbližšej
možnej zmeny úrokovej sadzby. Tie aktíva a pasíva, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý dátum
splatnosti, alebo ktoré nie sú úročené, sú zaradené v kategórii „Nešpecifikované položky“.
Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 30.6.2009:

Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 31.12.2008:
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Splatnosť aktív a pasív podľa rizika zmeny úrokovej sadzby k 31.12.2008 – pokračovanie:

7) Aktíva a pasíva podľa cudzích mien

V nasledujúcom prehľade uvádzame aktíva a pasíva podľa vybraných cudzích mien. Zvyšné
meny sú uvedené v kategórii ostatné.
Aktíva a pasíva podľa cudzích mien k 30. 6. 2009:

Aktíva a pasíva podľa cudzích mien k 31.12.2008:
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8) Vykazovanie segmentov
Zdrojom tvorby hospodárskeho výsledku boli predovšetkým bankové služby v Slovenskej
republike. Z tohto dôvodu Dexia banka nevykazuje žiadny ďalší významný segment
z hľadiska druhu činnosti alebo geografickej oblasti.
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9 UDALOSTI PO DÁTUME ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po dátume účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by si vyžadovali
dodatočné vykázanie alebo úpravu individuálnej priebežnej účtovnej závierky k 30. júnu
2009.
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