
   
  

 

 
 
 
 

Ročná finančná správa Dexia banky Slovensko a. s.  
za rok 2009 

 
 
 
 

Informačná povinnosť v súlade s § 34 zákona 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení a 
v súlade s §77 a § 130 zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení  
  
 
Časť 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 
 
Dátum vzniku spoločnosti: 1. 1. 1993 
Základné imanie k 31. 12. 2008: 1.402.800.000,- Sk 
Zakladateľ: Mestá a obce Slovenskej republiky 
Obchodné meno auditorskej spoločnosti: Deloitte Audit s. r. o. 
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 
 
 
Oznámenie spôsobu a dátumu zverejnenia ročnej 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 ročná finančná správa zverejnená): denník Hospodárske 
noviny – Oznam o zverejnení Výročnej správy za rok 2009 a Ročnej finančnej správy za rok 2009 
na internetovej stránke spoločnosti: www.dexia.sk dňa 30.4.2010. 
 
Telefón: 041/5111 111, 101, 202 
Fax: 041/5621 394 
E-mail: info@dexia.sk 
www stránka:  www.dexia.sk 
 
 



   
  

 

 
Časť 2. Účtovné závierky 
 
§ 34, ods. 2b a ods. 3 - Účtovná závierka podľa IAS/IFRS: 
 

 
V zmysle § 34 ods. 5 Zákona o burze cenných papierov účtovná závierka a konsolidovaná 
účtovná závierka musia byť overené audítorom (obchodné meno audítorskej spoločnosti, 
sídlo, číslo licencie, dátum auditu: 
 
Deloitte Audit s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Licencia SKAU č. 865. 
Audit indivudálnej účtovnej závierky:  12.3.2010, audit konsolidovanej účtovnej závierky: 12. 4. 
2010. 
 
V zmysle § 34 ods. 3 Zákona o burze cenných papierov ak je emitent povinný vypracovať 
konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje 
aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi 
členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť: 
 
Ročná účtovná závierka hlavnej materskej spoločnosti Dexia SA, Brusel je v plnom rozsahu 
k dispozícii na internetovej stránke hlavnej materskej spoločnosti: www.dexia.com, pozri aj: 
Príloha č. 3 tejto ročnej finančnej správy. 
 



      

 
 
Časť 3. Výročná správa – doplňujúce informácie  
 
Podľa § 34 ods. 2,  písm. a) Zákona o burze cenných papierov ročná finančná správa obsahuje 
výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 Zákona č. 
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  
 

§20 ods. 1 zákona o účtovníctve – informácie o: 
 
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa 
 
Zvýšenie základného imania - Január 2010 

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a Predstavenstva banky, Dexia banka v 
januári 2010 zorganizovala upísanie novej emisii akcií v menovitej hodnote 1 Eur, s emisným 
kurzom 1,70 Eur za akciu, v celkovom počte 14 705 882 kusov, z ktorých hlavný akcionár 
DKB upísal 14 668 279 kusov akcií (99,74%). Upisovanie novoemitovaných akcií prebehlo v 
období od 4.1.2010 do 18.1.2010 písomnou formou do listiny upisovateľov. Upisovanie 
novoemitovaných akcií bolo ukončené 18.1.2010, pričom vklady upisovateľov boli splatené v 
plnej výške dňa 21. januára 2010. Kapitál DBS sa celkovo zvýšil o 25 mil. Eur ( z toho 14,7  
mil. Eur základné imanie a 10,3 mil. Eur emisné ážio). 

Návrh na zápis zvýšeného základného imania bol Dexia bankou podaný do Obchodného 
registra dňa 26.1.2010. 

Rozhodnutie Európskej komisie o predaji Dexia banky Slovensko a.s. 

Dňa 6. februára 2010  bolo zverejnené rozhodnutie Európskej komisie, že francúzsko-
belgická finančná Skupina Dexia má do 31. októbra 2012 nájsť nového majoritného akcionára 
pre svoju dcérsku spoločnosť na Slovensku, Dexia banku Slovensko a.s. 

Toto rozhodnutie je založené na celkovom zhodnotení skupiny Dexia, ktoré vykonala 
Európska komisia v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá požadujú, aby 
banky, ktoré obdržali štátnu pomoc, prispievali na významnú časť nákladov na svoju 
reštrukturalizáciu prostredníctvom predaja svojich aktív alebo utlmením svojho rozvoja 
v určitých aktivitách. 

Vedenie banky nemá k dátumu schválenia tejto individuálnej účtovnej závierky k dispozícii 
informácie, ako potenciálna zmena vlastníka ovplyvní budúcu činnosť banky, stratégiu 
a financovanie jej činnosti v budúcnosti. Táto individuálna účtovná závierka neobsahuje 
žiadne úpravy, ktoré by mohli vyplynúť z procesu predaja, zo zmien v rozsahu jej činnosti 
alebo stratégie banky vedúce k zmenám klasifikácie alebo ocenenia majetku a záväzkov.  

Banka sa bude naďalej zameriavať na svojich 230 000 klientov, a to prostredníctvom 
uskutočňovania svojich hlavných cieľov: nových služieb pre samosprávy a programov, 
podporujúcich lojalitu a aktivity retailových klientov. Vedenie banky a jej zamestnanci v 
pobočkách, regionálnych obchodných centrách a centrále budú naďalej pokračovať v rozvoji 
a ponuke vysokokvalitných bankových služieb. 
 



      

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
V roku 2009 nemala Dexia banka žiadne prevádzkové výdavky v oblasti výskumu a vývoja. 
 
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a kcií, 
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona 
o účtovníctva (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) 
Dexia banka nevykonáva uvedené transakcie. 
 
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 

 
 
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov 
Na Dexia banku sa nevťahujú osobitné predpisy. 
 
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí 
Dexia banka podniká len na území Slovenskej republiky, nemá organizačnú zložku 
v zahraničí. 
 



 

     

 
Časť 4: 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) porovnávacia tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát 
z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich 
zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie 
účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských 
subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky: 
Pozri: Konsolidovanú účtovnú závierku za 12 mesiacov končiacich sa 31. decembra 2009 
pripravenú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila 
Európska únie, časť I. Finančné výkazy. Konsolidovaná účtovná závierka je súčasťou Prílohy 
č. 2 Výročná správa – konsolidovaná. 
 

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  

 

bod 2) Prehľad o prijatých bankových a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení 
na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery 
Pozri: Individuálnu účtovnú závierku za 12 mesiacov končiacich sa 31. decembra 2009 
pripravenú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila 
Európska únia, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 5, poznámka 15b a 16e). 
Individuálna účtovná závierka je súčasťou Prílohy č. 1 Výročná správa – individuálna. 
 

bod 3) druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných a nesplatených 
cenných papierov a opis práv s nimi spojených  
Pozri: Individuálnu účtovnú závierku za 12 mesiacov končiacich sa 31. decembra 2009 
pripravenú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila 
Európska únia, časť II. Poznámky k účtovnej závierke, kapitola 5, poznámka 18. Individuálna 
účtovná závierka je súčasťou Prílohy č. 1 Výročná správa – individuálna. 
 
bod 4) počet a menovitá hodnota vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo 
požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie 
K 31. decembru 2009 Dexia banka Slovensko a. s. nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy. 
 
Správa  o finančnej situácii (§ 77 ods. 2 písm. c) 
 
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 

 
 
 



 

     

Správa  o finančnej situácii (§ 77 ods. 2 písm. d) 
 
Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2010  
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.    
 
 



      

  
 

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta  
podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov v platnom znení 
 
 
 
 
 
 
Vyhlasujeme, že individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. 
decembra 2009 boli pripravené v súlade s platnými Medzinárodnými štandardami pre 
finančné výkazníctvo prijatými Európskou úniou a poskytujú pravdivý a verný obraz aktív, 
pasív, pohybov vo vlastnom imaní, peňažných tokov, hospodárskeho výsledku a finančnej 
situácie a že Výročná správa za rok 2009 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja 
a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Dexia banky Slovensko a. s. a spoločnosti 
MUNICIPALIA a.s. zahrnutej do celkovej konsolidácie 
 
 
  
 
 

_____________________________   _____________________________ 
         Stefaan Depaeppe                          Ing. Katarína Vršanská 

                       Generálny riaditeľ      Vrchná riaditeľka finančnej divízie  
                a predseda predstavenstva v. r          a členka predstavenstva v. r. 
 
 
 
 
 
 



      

Zoznam príloh 
 

 

Príloha č. 1:  Výročná správa Dexia banky za rok 2009 – individuálna 
Príloha č. 2: Výročná správa  Dexia banky za rok 2009 – konsolidovaná 
Príloha č. 3: Výročná správa Skupiny DEXIA SA za rok 2009  

 

 

 

 

 

 

 


