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Polročná finačná správa
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2010
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1. Informácie podľa § 35 zákona 429/2002 o burze cenných papierov
v platnom znení
A. 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 2010 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): Polročná finančná správa za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2010 bola
zverejenneá na internetovej stránke spoločnosti: www.dexia.sk dňa 5.8.2010.

B. Priebežná správa
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:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a
neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme
vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a
nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na
životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v
účtovnej závierke
Druhý kvartál roka 2010 potvrdil, že banka si dokázala udržať svoje kľúčové trhové podiely,
hlavne v komunálnom segmente – úvery mestám a obciam dosiahli takmer 80 % podiel na
trhu. Vďaka novej silnej produkcii úverov obyvateľstvu, Dexia banka zvýšila celkový objem
úverov o 9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
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Dexia banka Slovensko zverejnila finančné výsledky za druhý kvartál 2010, v ktorých
vykázala prevádzkový zisk vo výške 2,2 mil. EUR. Tento výsledok vyjadruje stabilizáciu
výnosovej situácie a zlepšovanie vývoja prevádzkových nákladov banky
Aj napriek zvýšeniu nákladov na tvorbu opravných položiek na zlé úvery a na dodatočné
odpisy pohľadávok v celkovej výške 3,4 mil. EUR (čo predstavuje medziročný nárast o 67 %)
a zároveň pri poklese výnosov z poplatkov a ostatných bankových činností na úroveň 5,3 mil.
EUR (čo predstavuje pokles o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom), si banka dokázala
udržať konečný výsledok na úrovni 1. kvartálu 2010, čo znamená záporný hospodársky
výsledok vo výške 722 tis. EUR.
Na rozdiel od predchádzajúcich kvartálov, vývoj čistých úrokových výnosov banky
zaznamenal mierne rastúci trend a dosiahol tak hodnotu 19,9 mil. EUR. Hlavným dôvodom
tohto vývoja je predovšetkým uplatňovanie dôslednej úrokovej politiky a zmeny v štruktúre
bilancie banky. V dôsledku optimalizačných opatrení prijatých minulý rok sa prevádzkové
náklady banky znížili o 9 % a dosiahli hodnotu 23,1 mil. EUR.
Celkový objem aktív banky dosiahol ku koncu júna 2010 hodnotu 2 608 mil. EUR, pričom
objem úverov bol na úrovni 1 745 mil. EUR. Od konca roka sa úvery klientom zvýšili o 4 %
(t. j. 71,4 mil. EUR), pričom medziročne vzrástli o 9 %. Banka akceptovala zníženie objemu
vkladov o 5 % s cieľom udržať si náklady na financovanie na prijateľnej úrovni. „Úverová
aktivita vzrástla najmä v segmente miest a obcí, ktoré využívajú čerpanie prostriedkov na
financovanie projektov podporených z fondov EÚ a v segmente obyvateľstva ako dôsledok
úspešnej hypotekárnej kampane“, dodala Vršanská.
Dňa 13. júla sa Dexia banka odvolala voči prvostupňovému rozsudku Okresného súdu
Bratislava 1 vynesenom v súdnom spore týkajúcom sa obchodných transakcií s
profesionálnym klientom na trhoch s devízovými derivátmi, ktoré boli vykonané v
predchádzajúcich rokoch. Vďaka tomuto odvolaniu je účinnosť prvostupňového rozsudku
odložená až do vynesenia konečného rozhodnutia súdu. Dexia banka Slovensko má v tomto
spore meritórne argumenty a v odvolacom konaní bude rozhodne obhajovať svoju pozíciu.
Okrem toho Dexia S.A., materská spoločnosť spoločnosti Dexia banka, historicky vždy
podporovala svoju slovenskú dcérsku spoločnosť tak, aby táto mohla plniť svoje povinnosti.
Neočakáva sa, že by sa táto zavedená politika akokoľvek menila. Dexia banka Slovensko
preto nevytvorila žiadne rezervy na výsledok tohto súdneho sporu.
Počas celého roka 2010 banka dodržiavala všetky regulatórne požiadavky, čím potvrdila
dostatočnosť svojho kapitálu a likvidity. Hodnota kapitálovej vybavenosti banky dosiahla ku
koncu júna 10, 37 %.
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. Ponúka komplexné služby
obyvateľstvu, mestám, obciam, verejnoprospešným podnikom, medzinárodným a domácim
podnikateľským subjektom. Dexia banka Slovensko a.s. sa v rozhodujúcej miere podieľa na
financovaní rozvojových programov komunálneho sektora, programov bývania a
environmentálnych programov. V súčasnosti Dexia banka Slovensko poskytuje svoje služby
prostredníctvom 49 pobočiek a 744 zamestnancov.
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b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje priebežná správa
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia za I. polrok 2010 končiaceho
30.6.2010 v banke nenastali.
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Bankové služby pre samosprávy sú základom našej obchodnej činnosti. Banka je vedúcim
hráčom na trhu v tomto segmente. Ku koncu roka 2009 mala banka 80% podiel na trhu
komunálnych úverov a svoj trhový podiel vo vkladoch samospráv zvýšila z 51% na 56%.
Aktuálny vývoj v roku 2010 potvrdil schopnosť udržať tieto trhové podiely a dokonca ich
ďalej zvyšovať. Hlavný dôraz budeme klásť na rast komunálnych vkladov klientov, aby
Dexia banka Slovensko bola schopná vytvoriť pevnú základňu na poskytovanie nových
úverov.
V oblasti retailového bankovníctva bolo naším cieľom v roku 2009 zvýšiť príspevok
optimalizovanej siete pobočiek, rozvíjať alternatívne distribučné kanály a rovnako aj zlepšiť
efektivitu predaja našich tímov. Tento cieľ sme dosiahli a chceme ďalej pokračovať v
budovaní retailového bankovníctva. Zameriame sa na prepracovaný prístup k retailovým
klientom v kombinácii s diferencovaným obslužným modelom pre privátnych klientov banky
a podnikom mikro SME cestou poskytovania výhodných a efektívnych služieb pre tento
segment.V segmente obyvateľstva budeme pokračovať vo zvyšovaní svojich trhových
podielov, avšak pri akceptovaní primeraných cien a nízkeho rizika.
Výnosová situácia banky zostáva ovplyvnená nízkymi úrokovými sadzbami, tak ako to bolo
počas celého roka 2009. Za účelom zvýšenia svojich výnosov plánuje banka rozširovať svoje
úverové portfólio. Zároveň očakáva priaznivé dopady opatrení na znižovanie a kontrolu
prevádzkových nákladov. S ohľadom na dopady ekonomickej krízy sa bude banka orientovať
predovšetkým na efektívne riadenie zdrojov, rizika a kapitálovej vybavenosti.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
V I. polroku 2010 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
Banka nevykonáva uvedené transakcie.
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Prevod straty za rok 2009
26.apríla.2010.

bol schválený valným zhromaždením Dexia banky dňa

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
Na banku sa nevzťahujú uvedené osobitné predpisy.
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Banka nemá k polroku organizačnú jednotku v zahraničí.
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§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa
nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná
jednotka je povinná uviesť vo priebežnej správe tiež informácie o:
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre
zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík sa nachádzajú v Poznámkach k priebežnej
individuálnej účtovnej závierke , kapitola 7 Popis rizík finančných nástrojov.
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich
s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík sa nachádzajú v Poznámkach k priebežnej
individuálnej účtovnej závierke , kapitola 7 Popis rizík finančných nástrojov.
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinná v priebežnej správe uviesť ako osobitnú časť priebežnej
správy: Vyhlásenie o správe a riadení s nasledovným obsahom:
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
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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 2009 uskutočnila
spoločnosť Deloitte Audit s. r. o. reg. číslo SKAU 014.
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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
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.
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.
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,
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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,
c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
d) 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,
e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky,
ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
f) 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,
g) 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 orgánov spoločnostia ich výborov
Predstavenstvo
Predstavenstvo má 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:
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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,
a.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,
d.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,
e.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,
f.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.
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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.
Komisia pre interné ratingové systémy (Rating Committee)
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.
Projektový výbor
Cieľom činnosti projektového výboru je riadiť procesy za účelom potreby transformácie
požiadaviek na vznik nových produktov, služieb, informačných zdrojov, bankových procesov
a zmien týchto aktív, na kvalifikované vytváranie návrhov a monitorovať postup a prínos
projektov.
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.
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Dozorná rada
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má štyroch
členov, z ktorých troch členov volí valné zhromaždenie a jedného zamestnanci spoločnosti.
Členovia dozornej rady:
Marc Lauwers – predseda dozornej rady
Patrick Galland – člen dozornej rady
Ing. Michal Sýkora – člen dozornej rady
Stefaan Decraene – člen dozornej rady
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému prináleží vykonávanie dohľadu
nad pôsobnosťou predstavenstva a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov
a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené,
v súlade so skutočnosťou, a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi
predpismi, stanovami, pokynmi valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predložiť svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu.
Dozorná rada ďalej určuje, ktoré obchodné rozhodnutia spoločnosti sú zásadné, a preto si vyžadujú
predchádzajúci súhlas dozornej rady.
Dozorná rada má právo navrhovať predstavenstvu alebo valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré
považuje za nevyhnutné. Opatrenia schválené dozornou radou sú pre predstavenstvo záväzné. Dozorná
rada stanovuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
Dozorná rada je povinná zaoberať sa návrhmi predloženými predstavenstvom na svojom najbližšom
zasadnutí. Dozorná rada nesie zodpovednosť za včasné rozhodovanie v tých záležitostiach, ktoré
predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade na schválenie.
Členovia dozornej rady sú povinní zúčastňovať sa valných zhromaždení spoločnosti
a oboznamovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti. Dozorná rada má právo zvolať
mimoriadne valné zhromaždenie, ak si to vyžaduje naliehavý záujem spoločnosti.
Dozorná rada riadi Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Dozorná rada udeľuje
predchádzajúci súhlas predstavenstvu na menovanie a odvolanie riaditeľa Odboru vnútornej kontroly
a vnútorného auditu a určuje jeho mzdové náležitosti. Dozorná rada je oprávnená svoju pôsobnosť
rozšíriť aj o ďalších zamestnancov Odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu .
Dozorná rada podáva návrh na voľbu členov predstavenstva a návrh na odvolanie členov
predstavenstva. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
Dozorná rada nemá žiadne výbory, pričom zároveň plní úlohy Výboru pre audit.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinná v priebežnej 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
64.906.082 EUR, pričom je plne splatené a pozostáva z nasledujúcich emisii akcií:
Emisia

Počet
kusov

Menovitá
hodnota 1ks

Menovitá
hodnota celkom

ISIN

12

Dexia banka Slovensko a.s.

Kmeňové akcie na
meno

100 200

399 EUR

39 979 800 EUR

Kmeňové akcie na
meno
Kmeňové akcie na
meno
Kmeňové akcie na
meno

100 200

67 EUR

6 713 400 EUR

701 400

5 EUR

3 507 000 EUR

14 705 882

1 EUR

14 705 882 EUR

SK1110001270
séria 01, 02, 03,04,
05
SK 1110013671
séria 01
SK11100014927
séria 01,
SK1110015676
séria 01

Všetky akcie vydané bankou sú v zaknihovanej podobe, rovnakého druhu, registrované
v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s., pričom 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.
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Akcie sú voľne prevoditeľné registráciou prostredníctvom CDCP SR a.s. alebo jeho člena.
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 88,71 %. Dexia Kommunalkredit Bank AG je
vlastnená spoločnosťou - Dexia Crédit Local, 7-11 Quai André Citroen, F-75015 Paríž,
Francúzsko v podiele 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) obmedzeniach hlasovacích práv
Hlasovacie práva nie sú obmedzené.
f) 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.
g) 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:
a) predseda dozornej rady určí, koľko členov predstavenstva sa bude voliť,
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b) predseda dozornej rady dá hlasovať jednotlivo o navrhovaných kandidátoch, a to v
abecednom poradí,
c) 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.
h) 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.
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i) 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.
j) 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.
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C. Priebežná účtovná závierka - § 35 ods. 2 písm. b)

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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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 2010 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
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,v.r.

________________________________
Ing. Katarína Vršanská
Členka predstavenstva a vrchná riaditeľka
finančnej divízie, v.r.
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Ďalšie informácie podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch
a investičných službách v platnom znení
Polročná správa obsahuje (§ 77 ods. 4)
a) účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok auditora, ak účtovnú závierku overil
auditor
Príloha č. 1: Priebežná individuálna účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna
2010 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť I. Finančné výkazy.
Príloha č. 2: Priebežná konsolidovaná účtovná závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna
2010 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné
vykazovanie, časť I. Finančné výkazy.
Priebežná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka neboli overené audítorom.
b) správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok
Pozri: Príloha č. 2 Priebežná konsolidovaná účtovná závierku za 6 mesiacov končiacich sa 30.
júna 2010 zostavenú v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné
finančné vykazovanie.
c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho
hospodárske výsledky
pozri časť B. Priebežná správa uvedenú v tejto Polročnej finančnej správe.
d) informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii
kalendárnom polroku
pozri časť B. Priebežná správa uvedenú v tejto Polročnej finančnej správe.

v nasledujúcom
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