Regulovaná informácia

Ročná finančná správa
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle
zákona o burze cenných papierov a v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných
službách

Časť 1 - Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za rok:

2013

Obchodné meno / názov:

Prima banka Slovensko, a.s.

Právna forma:

akciová spoločnosť

Účtovné obdobie
Sídlo:

IČO: 31 575 951

od: 1.1.2013

do: 31.12.2013

ulica, číslo: Hodžova 11
PSČ: 010 11
Obec: Žilina

Kontaktná osoba:

Eva Čonková

Telefón:

smerové číslo:

041

číslo:

5111 111

Fax:

smerové číslo:

041

číslo:

5624 129

E-mail:

info@primabanka.sk

www stránka:

www.primabanka.sk

Dátum vzniku:

1.1.1993

Základné imanie (v EUR):

88 906 082,-

Zakladateľ:

Mestá a obce Slovenskej republiky

Spôsob zverejnenia ročnej finančnej správy
§ 47 ods. 4 zákona o burze:
Adresa internetovej stránky emitenta, alebo
názov dennej tlače všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bola ročná
správa zverejnená:

internetová stránka emitenta, oznam o uverejnení
v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou

Dátum zverejnenia:

30.4.2014

Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze:

10:00

www.primabanka.sk

Časť 2 - Ročná finančná správa - § 34 zákona o burze cenných papierov v planom
znení
§ 34 ods. 2 písm. a)
Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §22 v zmysle §
34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. e) zákona o účtovníctve:
Priama banka Slovensko, a.s. v roku 2013 nevykonávala uvedené transakcie.
V zmysle platného bankového povolenia vykonáva Prima banka svoju činnosť len na území
Slovenskej republiky a nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Ostatné informácie určené na zverejnenie v zmysle § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002
Z. z. o burze cenných papierov sú uvedené vo Výročnej správe emitenta Prima banky
Slovensko, a.s. za rok 2013, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 ako samostatná súčasť tejto
Ročnej finančnej správy.
§ 34 ods. 2 písm. b), ods. 3 až 6
Individuálna účtovná závierka spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. bola overená
audítorom: Deloitte Audit s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Licencia
SKAU č. 014, dňa 15. marca 2014. Individuálna účtovná závierka spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s. vrátane správy audítora, je súčasťou Výročnej správy Prima banka Slovensko,
a. s..
Na základe § 22 odsek 12 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov Prima banka Slovensko, a.s., nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok
končiaci sa 31. decembra 2013, nakoľko dcérska spoločnosť MUNICIPALIA, a.s., so sídlom
v Žiline, nemá významný vplyv na konsolidovaný celok Prima banky. Zostavením len
individuálnej účtovnej závierky banky sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii,
nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok Prima banka
Slovensko, a.s..
Ročná účtovná závierka hlavnej materskej spoločnosti Penta Investments Limited, Cyprus je
v plnom rozsahu k dispozícii na internetovej stránke hlavnej materskej spoločnosti:
www.pentainvestment.com.

Časť 3 - Ročná finančná správa - § 77 zákona o cenných papieroch a investičných
službách v platnom znení
§ 77 ods. 2 Ročná správa obsahuje:
a) účtovnú závierku overenú audítorom:
Pozri: Prílohu č. 1 Výročná správa, časť Individuálna účtovná závierka.
b) správu o finančnej situácii:
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:
Na základe § 22 odsek 12 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov Prima banka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31.
decembra 2013, nakoľko dcérska spoločnosť MUNICIPALIA, a.s., so sídlom v Žiline, nemá
významný vplyv na konsolidovaný celok Prima banky. Zostavením len individuálnej
účtovnej závierky banky sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch,
výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok Prima banky.
2. prehľad o prijatých bankových a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na
krátkodobé úvery a dlhodobé úvery
Pozri: Prílohu č. 1 Výročná správa, časť Individuálna účtovná závierka, kapitola 1, písm. e)
a kapitola 6, poznámky 12 a 20.
3. druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných a nesplatených cenných
papierov a opis práv s nimi spojených
Pozri: Prílohu č. 1 Výročná správa, časť Individuálna účtovná závierka, kapitola 6,
poznámka 16.
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 2013 Prima banka Slovensko, a. s. nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.
c) údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty:
Pozri: Prílohu č. 1 Výročná správa, časť Individuálna účtovná závierka, kapitola 6, poznámka
21. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 bolo schválené Valným zhromaždením
dňa 24. apríla 2014.
d) informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2014:
Pozri: prílohu č. 1 Výročná správa: Vyhliadky na rok 2014.

Príloha č. 1
Výročná správa Prima banka Slovensko, a.s. za rok 2013

