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Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., na prv˘ pohºad

2004 2005 2006

1. PredloÏené nové zmluvy

1.1. Poãet v ks 178 966 148 556 155 493

1.2. Cieºová suma v mil. Sk 55 718 49 185 48 015

2. Pridelenia

2.1. Poãet v ks 29 861 18 816 10 724

2.2. Cieºová suma v mil. Sk 8 732 5 884 3 479

3. Stavebné úvery, medziúvery

3.1. Poãet schválen˘ch úverov v ks 37 553 36 755 38 534

3.2. Schválené úvery v mil. Sk* 10 491 9 918 11 493

4. Úãelovo pouÏité 

nasporené prostriedky v mil. Sk* 4 295 3 327 2 888

5. Celkov˘ objem prostriedkov poskytnut˘ch 

na bytové úãely v mil. Sk1 14 786 13 245 14 381

6. Stav zmlúv o stavebnom sporení

6.1. Poãet zmlúv v ks 1 033 203 1 032 220 982 765

6.2. Cieºová suma v mil. Sk 288 542 310 793 319 834

6.3. Stav vkladov v mil. Sk 32 323 36 475 40 705

7. Bilanãná suma v mil. Sk 43 626 45 633 50 273

8. Stav úverov (brutto) v mil. Sk 31 828 35 317 41 603

9. Vlastné imanie v mil. Sk 8 189 7 939 7 984

10. Zisk po zdanení v mil. Sk 733 669 938

11. Stav úverov (brutto)

/ Bilanãná suma v % 72,96 77,39 82,75

12. Stav vkladov / Bilanãná suma v % 74,09 79,93 80,97

13. Vlastné imanie / Bilanãná suma v % 18,77 17,40 15,88

14. Stav úverov (brutto)

/ Stav vkladov v % 98,47 96,82 102,21

15. Podiel zlyhan˘ch úverov % 2,48 2,63 3,09

16. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)2 9,83 9,09 13,10

17. Rentabilita aktív (ROA)3 1,69 1,50 1,96

18. PrimeranosÈ vlastn˘ch zdrojov v % 25,19 20,76 20,00

19. Poãet zamestnancov 391 399 390

1 Súãet riadkov oznaãen˘ch (*)
2 ROE v beÏnom roku = 10. v beÏnom roku /[(9. - 10. v beÏnom roku + 9. - 10. v predchádzajúcom roku]/2)
3 ROA v beÏnom roku = 10. v beÏnom roku /([7. v beÏnom roku + 7. v predchádzajúcom roku)/2]
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Hlavn˘m a základn˘m poslaním Prvej stavebnej sporiteº-

ne, a. s., na napæÀanie ktorého je orientovaná celá jej ãin-

nosÈ, je dlhodobé zvy‰ovanie úrovne Ïivota obãanov

Slovenska v oblasti ich b˘vania. B˘vanie ako jedna zo

základn˘ch sociálnych potrieb totiÏ predstavuje dôleÏit˘

predpoklad bezpeãného, zdravého, spokojného a ‰Èastného

Ïivota.

O napæÀaní tohto poslania Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.,

v kaÏdodennej praxi sa môÏu stavební sporitelia – a je jed-

no ãi sú to fyzické alebo právnické osoby – presviedãaÈ vy-

uÏívaním vysoko odborného prístupu v‰etk˘ch pracovníkov

a spolupracovníkov tejto renomovanej bankovej in‰titúcie.

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., totiÏ chápe svoje poslanie

ako sluÏbu pre svojho klienta. Koná vÏdy s ohºadom na je-

ho potreby a oãakávania. Platí to tak pre kaÏdodenn˘ v˘kon

jej ãinnosti, ako aj pre plánovanie v‰etk˘ch jej ìal‰ích akti-

vít. Znamená to, Ïe pri kaÏdej z inovácií, pri kaÏdom novom

programe stavebného sporenia, pri v‰etk˘ch zmenách,

ktoré Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., plánuje a realizuje, ro-

bí tak vÏdy so zreteºom na záujmy svojich sporiteºov a oãa-

kávania verejnosti v súvislosti s jej ãinnosÈou.

Medzi ìal‰ie priority a zásady, ktoré Prvá stavebná spori-

teºÀa, a. s., stavia na piedestál pravidiel, ktor˘mi sa riadi,

patria etické princípy. Tie sú uplatÀované tak vo vzÈahu ku

klientom, ako aj vo vzÈahoch s obchodn˘mi partnermi

a kooperujúcimi spoloãnosÈami a, samozrejme, aj medzi pra-

covníkmi a spolupracovníkmi Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.

ZhrÀujúc teda moÏno povedaÈ, Ïe poslaním Prvej stavebnej

sporiteºne, a. s., je aktívne participovaÈ na zvy‰ovaní úrovne

b˘vania na Slovensku, aby sa postupne dostala aÏ na ‰tan-

dardnú európsku úroveÀ. Postupuje pri tom tak, aby si udr-

Ïala spokojnosÈ svojich klientov, korektné vzÈahy so v‰etk˘-

mi spolupracovníkmi a svoje dobré meno, ktor˘m uÏ pät-

násÈ rokov nesporne disponuje.

Poslanie a ciele Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.
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Január

• celoslovenské stretnutie odbytovej siete v Bratislave, spo-

jené s vyhlasovaním najlep‰ích obchodn˘ch zástupcov,

hodnotením roka uplynulého, ako aj informovaním

o hlavn˘ch úlohách na rok aktuálny

• ‰tart prípravnej fázy ofenzívneho odbytu ako jedného

z najväã‰ích projektov PSS, a. s., za ostatné obdobie

• 15. január 2006 – zápis roz‰írenia predmetu ãinnosti PSS,

a. s., o poskytovanie stavebn˘ch úverov zo zdrojov mimo

fondu stavebného sporenia, do Obchodného registra

• Babybonus – projekt na podporu tarify junior extra,

pripraven˘ v spolupráci s DM-drogerie markt, s. r. o.

Február

• tlaãová konferencia PSS, a. s., venovaná bilancii roka

2005 a hlavn˘m zámerom na rok 2006

• opätovné zaradenie XXL úveru do ponuky PSS, a. s. –

tentokrát bez ãasového obmedzenia

• zavedenie inkasa ako novej formy platby pre klientov

Marec

• novinky pre stavebn˘ch sporiteºov – fyzické osoby: dyna-

mická cieºová suma; stavebn˘ úver bez skúmania aÏ do

v˘‰ky 1 milión Sk

• novinky pre stavebn˘ch sporiteºov – právnické osoby

(SVB, BD a SBO): medziúvery s 5%-nou nasporenou

sumou; nové formy zabezpeãenia (banková záruka SZRB,

a. s., s lehotou splatnosti 15 rokov, záloÏné právo k po-

hºadávkam)

• ·Èastn˘ch desaÈ – súÈaÏ pre klientov PSS, a. s., s moÏnos-

Èou vyhraÈ 20 000 Sk

• tlaãová konferencia spoloãnosti Allianz SP venovaná pre-

daju Prvej dôchodkovej sporiteºne, d. s. s., a. s., a jej zlú-

ãeniu s Allianz – Slovenská dôchodková správcovská

spoloãnosÈ, a. s.

• Global Conference on Housing Finance in Emerging

Markets (Washington, DC), za úãasti ãlenov predstaven-

stva PSS, a. s.

Apríl

• TOP klub PSS, a. s., v Mexiku – exkluzívna odmena pre

najlep‰ích obchodn˘ch zástupcov za rok 2005

• rokovania PSS, a. s., a ostatn˘ch stavebn˘ch sporiteºní

s predstaviteºmi politick˘ch strán o ìal‰om v˘voji ‰tátnej

prémie a stavebného sporenia vôbec

• ·Èastn˘ch desaÈ – pokraãovanie súÈaÏe pre klientov

PSS, a. s. 

• druhé miesto pre IMPULZ (intern˘ ãasopis PSS, a. s.) v sú-

ÈaÏi Podnikové médium roka 2005

• 150 000 Sk na podporu ãinnosti Ligy proti rakovine SR pri

príleÏitosti DÀa narcisov 

• zasadnutie EuBV (Brusel), za úãasti ãlenov predstavenstva

PSS, a. s.

Máj

• pokraãovanie rokovaní PSS, a. s., a ostatn˘ch stavebn˘ch

sporiteºní s predstaviteºmi politick˘ch strán o ìal‰om v˘-

voji ‰tátnej prémie a stavebného sporenia vôbec

• mimoriadne zasadnutie valného zhromaÏdenia PSS, a. s.

• voºby do dozornej rady PSS, a. s. 

• PreÏite nanovo svoje medové t˘Ïdne – súÈaÏ pre klientov

s moÏnosÈou vyhraÈ romantickú dovolenku v Grécku

• Housing trends conference (Bratislava), za úãasti ãlenov

predstavenstva PSS, a. s.

Jún

• úprava podmienok stavebného sporenia pre fyzické oso-

by (zru‰enie tzv. blokácie pridelenia cieºovej sumy, upra-

vené maximálne rozpoãtové ukazovatele, roz‰írenie ak-

ceptácie dokladov úãelového pouÏitia a akceptácie zna-

leckého posudku)

• zasadnutie dozornej rady a valného zhromaÏdenia PSS,

a. s., v Bratislave

• voºby do zamestnaneckej rady PSS, a. s

• PreÏite nanovo svoje medové t˘Ïdne – pokraãovanie sú-

ÈaÏe pre klientov PSS, a. s.

• vyhodnotenie súÈaÏe Maºovan˘ rok vyhlásenej v ãasopise

PSS, a. s., DOMa, spojené s udeºovaním cien 

• International Conference  Real Property Information and

Development of Mortgage Financing (Moskva), za úãasti

ãlenov predstavenstva PSS, a. s.

• vyhlásenie v˘sledkov 2. roãníka celoslovenskej súÈaÏe

âítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, realizovanej

s podporou PSS, a. s.

• udelenie ceny PSS, a. s., Bytov˘ dom roka polyfunkãné-

mu bytovému komplexu Boria, Bratislava, DrieÀová ulica

(v rámci súÈaÏe Stavba roka)

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., v roku 2006 – prehºad udalostí
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Júl

• „ostr˘“ ‰tart ofenzívneho odbytu – nového systému

organizácie odbytovej ‰truktúry PSS, a. s.

• úvery s poistením – exkluzívna ponuka pre klientov PSS,

a. s. (pripravená v spolupráci s Allianz – Slovenská pois-

ÈovÀa, a. s.), umoÏÀujúca poistiÈ ãerpan˘ stavebn˘ úver

alebo medziúver

• tlaãová konferencia PSS, a. s.

• âím vy‰‰í vklad, t˘m vy‰‰í úrok – ‰peciálna akcia pre

klientov, umoÏÀujúca získaÈ v roku 2006 okrem beÏného

úroku aj úrokové zv˘hodnenie vo v˘‰ke od 1 % do 4 %

(podºa v˘‰ky vkladu)

• akcia pre klientov Sporte v˘hodne s PSS, a. s., s moÏnos-

Èou vyhraÈ 10 000 Sk

August

• pokraãovanie akcie âím vy‰‰í vklad, t˘m vy‰‰í úrok

• pokraãovanie akcie Sporte v˘hodne s PSS, a. s.

• udelenie ceny PSS, a. s., nájomnému bytovému domu

Trenãianska Turná a rekon‰trukcii slobodárne v Partizán-

skom (v rámci súÈaÏe Progresívne, cenovo dostupné

b˘vanie)

September

• pokraãovanie akcie âím vy‰‰í vklad, t˘m vy‰‰í úrok

• úprava podmienok sporenia pre fyzické osoby (záloÏn˘

objekt, úrokové sadzby medziúverov), ako aj pre právnic-

ké osoby (zabezpeãenie stavebn˘ch úverov a medziúve-

rov s 50%-n˘m vkladom, úrokové sadzby medziúverov)

• mimoriadne zasadnutie valného zhromaÏdenia PSS, a. s.

• 26. IUHF Worldcongress (Vancouver), za úãasti ãlenov

predstavenstva PSS, a. s.

Október

• XXL úver s niÏ‰ími mesaãn˘mi splátkami a so splatnosÈou

aÏ 25 rokov

• pilotná fáza projektu Prvá bonusová karta PSS, a. s.

• zasadnutie EuBV (Dubrovník), za úãasti ãlenov predsta-

venstva PSS, a. s.

November

• platobné terminály – nov˘ spôsob uhrádzania platieb na

zmluvy o stavebnom sporení, umoÏÀujúci klientom vyuÏí-

vaÈ na tieto úãely platobné karty

• Ing. Imrich Bére‰, predseda predstavenstva PSS, a. s., sa

stal ãlenom ãestného predsedníctva Slovenského para-

lympijského v˘boru

• zasadnutie dozornej rady a valného zhromaÏdenia PSS,

a. s., v Bratislave

• vyhodnotenie súÈaÏe Nápad roka 2006 vyhlásenej v ãa-

sopise PSS, a. s., DOMa, spojené s udeºovaním cien

December

• stretnutie predsedu vlády SR s ãlenmi predstavenstva PSS,

a. s, na ktorom PSS, a. s., predloÏila projekt rie‰enia

financovania nájomného b˘vania v SR

• spoloãná tlaãová konferencia predsedu vlády SR a Prvej

stavebnej sporiteºne, a. s., na tému rie‰enie otázky finan-

covania nájomného b˘vania v SR

• 4. miesto pre PSS, a. s., v rebríãku Banka roka 2006

(v˘roãná cena t˘Ïdenníka Trend za mimoriadne podnika-

teºské v˘kony)

• Zlatá minca pre PSS, a. s., za stavebn˘ úver do 1 milióna

Sk bez skúmania



Príhovor predstavenstva

VáÏení akcionári, váÏení obchodní partneri, váÏení klienti!

Rok 2006 bol pre stavebné sporenie rokom kontinuity a stability. Po 13-roãnom období kaÏdoroãn˘ch zmien sprevádzajúcich v˘‰ku

‰tátnej prémie, sa pre rok 2006 podarilo dosiahnuÈ nemennosÈ vzorca na v˘poãet v˘‰ky ‰tátnej prémie v zákone, schválenom e‰te v roku

2004. Parametre poskytovania ‰tátnej prémie sa preto voãi roku 2005 v˘znamne nezmenili. Poklesla len maximálna v˘‰ka ‰tátnej prémie

z 2 500 Sk na 2 000 Sk. V˘poãtom – podºa vzorca v zákone – urãená percentuálna v˘‰ka ‰tátnej prémie 10 % znamenala v roku 2006 ná-

rast vymeriavacieho základu zo sumy 17 241 Sk na 20 000 Sk. Rok 2006 mohol teda po dlhom ãase zaãaÈ v znamení stability stavebné-

ho sporenia.

ëal‰ími v˘znamn˘mi momentmi, ovplyvÀujúcimi v˘voj stavebného sporenia v PSS, a. s., v roku 2006, boli predov‰etk˘m zmena ‰truktúry

odbytovej siete a urãite aj predãasné parlamentné voºby. Tie sa v stavebnom sporení prejavili plusmi i mínusmi. Mínusy sprevádzali najmä

obdobie volebného boja a prezentácie volebn˘ch programov, ktoré, ako to uÏ pri kaÏd˘ch voºbách b˘va, vniesli opäÈ nestabilitu z hºadis-

ka prístupu víÈazov volieb k podpore b˘vania. Predstavitelia v‰etk˘ch troch stavebn˘ch sporiteºní prerokovali v˘znam, moÏnosti a zámery

stavebného sporenia so v‰etk˘mi politick˘mi stranami, ktoré mali, na základe v˘sledkov prieskumov, relevantnú ‰ancu dostaÈ sa do parla-

mentu. VerejnosÈ prijala pozitívne vyjadrenie podpory stavebnému sporeniu a rozvoju bytovej v˘stavby v Programovom vyhlásení vlády SR,

signalizujúce moÏn˘ dlhodob˘ stabiln˘ v˘voj v˘znamného nástroja financovania b˘vania – stavebného sporenia. 

Tento pozitívny v˘voj, spolu s uÏ spomenutou zmenou ‰truktúry odbytovej siete PSS, a. s., sa odrazil aj na vysokej akceptácii v‰etk˘ch ak-

tivít a produktovej ponuky PSS, a. s., verejnosÈou. To sa veºmi r˘chlo pozitívne prejavilo na v˘sledkoch v druhom polroku 2006. Ich do-

siahnutie v‰ak bolo moÏné iba vìaka okamÏitej adaptácii sa odbytovej siete na nové podmienky, ako aj vìaka produktovej ponuke,

orientovanej na potreby klientov. V roku 2006 uzatvorili klienti PSS, a. s., 155 493 zmlúv o stavebnom sporení, ão je o 4,7 % viac ako

v roku 2005. Objem cieºov˘ch súm nov˘ch zmlúv o stavebnom sporení dosiahol 48,02 mld. Sk. K ultimu roka 2006 tak PSS, a. s., spra-

vovala 982 765 zmlúv o stavebnom sporení v celkovom objeme 319,83 mld. Sk. V˘‰ka vkladov klientov PSS, a. s., medziroãne vzrástla

o 11,6 % a dosiahla 40,7 mld. Sk. Priemerná cieºová suma novouzatvoren˘ch zmlúv o stavebnom sporení predstavovala 308 793 Sk.

Trhov˘ podiel PSS, a. s., v novouzatvoren˘ch zmluvách v roku 2006 presiahol 86 %.
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Atraktívna úverová ponuka viedla k mimoriadne priaznivému rozvoju v poskytovaní úverov a medziúverov. Celkovo PSS, a. s., v roku 2006

poskytla vo svojej histórii najviac, aÏ 38 534 úverov a medziúverov, v objeme takmer 11,5 mld. Sk, ão predstavovalo medziroãn˘ nárast aÏ

o 14,4 %. Neustále zlep‰ovanie kvality úverového procesu a controllingu rizík umoÏnilo aj pri tomto enormnom v˘voji obchodu udrÏaÈ

k 31. decembru 2006 podiel klasifikovan˘ch úverov len 3,09 %.

Vìaka tak˘mto v˘sledkom si PSS, a. s., udrÏala pozíciu lídra na slovenskom trhu v oblasti financovania bytovej v˘stavby. Celkom v roku

2006 PSS, a. s., poskytla do tejto oblasti takmer 14,4 mld. Sk, ão predstavuje 32,4 % zo v‰etk˘ch prostriedkov preinvestovan˘ch na

Slovensku v roku 2006 v oblasti b˘vania. Naìalej dominantnú pozíciu mala PSS, a. s., v oblasti obnovy a rekon‰trukcie bytov˘ch domov,

ktorú – ako prvá v SR – na‰tartovala pred viac neÏ 5-timi rokmi.

PSS, a. s., sa od svojho vzniku radila medzi najdynamickej‰ie spoloãnosti na slovenskom finanãnom trhu. Vo v˘roãn˘ch hodnoteniach vÏdy

obsadzovala miesta v prvej päÈke bánk. V˘nimoãné v˘sledky v roku 2006 potvrdilo 4. miesto v celkovom hodnotení slovensk˘ch bánk t˘Ï-

denníkom Trend. Sústavnú orientáciu na potreby klienta zase potvrdzujú nielen dosiahnuté v˘sledky, ale aj ocenenie Zlatá minca 2006,

ktorú stavebnému úveru PSS, a. s., do 1 milióna Sk bez skúmania bonity klienta a potreby zábezpeky úveru nehnuteºnosÈou alebo ruãite-

ºom udelila odborná porota v celo‰tátnej súÈaÏi finanãn˘ch produktov. 

V snahe preukázaÈ kompetentnosÈ v oblasti bytovej politiky predstavila PSS, a. s., na sklonku roka 2006 premiérovi SR návrh financovania

nájomného b˘vania. Na základe veºkého záujmu zo strany vlády SR sa dá, po schálení projektu a jeho uvedení do praxe, oãakávaÈ znáso-

benie poãtu novostavan˘ch nájomn˘ch bytov a t˘m umoÏnenie dôstojného b˘vania mlad˘m rodinám.

V snahe vrátiÈ ãasÈ svojho hospodárskeho úspechu slovenskej verejnosti, podporovala PSS, a. s., aj v roku 2006 projekty zamerané na cha-

ritatívnu oblasÈ a bytové hospodárstvo.

Práve dôsledná orientácia na klienta a dôvera v na‰u profesionalitu znovu potvrdili, Ïe atraktivita ponuky a kvalita sluÏieb poskytovan˘ch

PSS, a. s., sú pre klienta najdôleÏitej‰ie. V˘sledky dosiahnuté v roku 2006 sú odrazom systematickej práce a pracovného nasadenia na‰ich

zamestnancov, na‰ej odbytovej siete, na‰ich partnerov. Rovnako sú prejavom dôvery na‰ich klientov v samotn˘ systém stavebného spore-

nia a v ná‰ bankov˘ ústav. ëakujeme na‰im klientom za ich dôveru a na‰im zamestnancom, spolupracovníkom a obchodn˘m partnerom

za ich pracovné nasadenie a dobrú spoluprácu.

Ing. Imrich Bére‰ Mag. Herbert G. Pfeiffer Dipl. Ing. Erich Feix

predseda predstavenstva ãlen predstavenstva ãlen predstavenstva
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Základné údaje

Názov: Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

Právna forma: akciová spoloãnosÈ 

Sídlo: Bratislava, Bajkalská ulica 30 

Vznik: 15. 10. 1992 (dÀom zápisu do Obchodného registra) 

Zaãiatok pôsobenia: 16. 11. 1992 

V˘‰ka základného imania: 2 mld. Sk

Predmet ãinnosti: 

• prijímanie vkladov od stavebn˘ch sporiteºov;

• poskytovanie úverov stavebn˘m sporiteºom;

• poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery;

• prijímanie vkladov od bánk;

• obchodovanie na vlastn˘ úãet s hypotekárnymi záloÏn˘mi listami, komunálnymi obligáciami, so ‰tátnymi dlhopismi

vrátane ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok alebo s pokladniãn˘mi poukáÏkami Národnej banky Slovenska na základe

povolenia udeleného podºa zákona ã. 600/1992 Zb. o cenn˘ch papieroch v znení neskor‰ích predpisov;

• vykonávanie platobného styku a zúãtovania súvisiacich so stavebn˘m sporením;

• poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb súvisiacich so stavebn˘m sporením;

• poskytovanie stavebn˘ch úverov na stavebné úãely zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia.

Dcérske spoloãnosti:

DomBytGLOBAL, spol. s r. o. 100%-ná majetková úãasÈ
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Akcionári

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (32,5%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – úspe‰ne podniká na trhu staveb-

ného sporenia uÏ viac neÏ 75 rokov (zaloÏená bola v roku 1931), patriac zároveÀ k lídrom európskeho trhu stavebného spo-

renia. Jej ústretov˘ prístup, základom ktorého sú na mieru ‰ité, ucelené programy, uÏ ocenilo viac ako 6,5 milióna klientov.

Od roka 1948 bolo s pomocou tejto stavebnej sporiteºne postaven˘ch viac ako 3 milióny rodinn˘ch domov a financovan˘ch

viac neÏ 4 milióny prestavieb a modernizácií.

Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.B.H., Wien (32,5%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – je 100 %-ná dcér-

ska spoloãnosÈ Raiffeisen Bausparkasse, G.m.b.H., ‰pecializovanej finanãnej in‰titúcie bankovej skupiny Raiffeisen na finan-

covanie bytovej v˘stavby, ktorá vznikla v roku 1961. Za 45 rokov svojej ãinnosti poskytla táto najväã‰ia rakúska stavebná spo-

riteºÀa, ktorá je spoºahliv˘m a kompetentn˘m partnerom vo v‰etk˘ch otázkach sporenia, financovania a v˘stavby, takmer

19 mld. euro na bytovú v˘stavbu v Rakúsku. Touto sumou bolo spolufinancovan˘ch 370 000 bytov˘ch jednotiek a vytvore-

né b˘vanie pre viac ako milión ºudí. 

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Wien (25,02%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – podºa poãtu

klientov je jedn˘m z najväã‰ích poskytovateºov finanãn˘ch sluÏieb a vedúcou retailovou bankou v strednej Európe. Spolu so

svojimi 61 partnermi v rámci rakúskej sporiteºniãnej skupiny má Erste Bank v strednej Európe viac neÏ 15 miliónov klientov.

Má silnú trhovú pozíciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteºností, v obchode s privátny-

mi klientmi a v sluÏbách pre malé a stredné podniky.

Slovenská sporiteºÀa, a. s. (9,98%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – je banka s najdlh‰ou tradíciou sporiteºníctva

na Slovensku, najrozsiahlej‰ou sieÈou vlastn˘ch obchodn˘ch miest, najväã‰ím podielom na trhu vkladov. V súãasnosti je to

najväã‰ia komerãná banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením vykonávaÈ hypotekárne bankové obcho-

dy. Svojim klientom poskytuje ‰irokú ‰kálu produktov a sluÏieb, od tradiãn˘ch beÏn˘ch úãtov po najmodernej‰ie sluÏby

elektronického bankovníctva. 

âlenstvo v medzinárodn˘ch organizáciách

Európsky zväz stavebn˘ch sporiteºní (EuBV) je zdruÏením in‰titúcií a organizácií podporujúcich tvorbu vlastníctva a financo-

vania bytov. EuBV vznikol v Bruseli v roku 1962; jeho zakladajúcimi ãlenmi boli organizácie z Nemecka, Francúzska, Belgicka

a Holandska. Brusel je i v súãasnosti sídlom zväzu. Cieºom EuBV je v politicky a hospodársky sa zjednocujúcej Európe pod-

porovaÈ ideu bytového vlastníctva, zastupovaÈ záujmy svojich ãlenov v in‰titúciách Európskej únie, zabezpeãiÈ ich informo-

vanosÈ o stave v˘voja európskeho zjednocovania a podporovaÈ vzájomnú intenzívnu informovanosÈ a v˘menu skúseností ãle-

nov zväzu v oblasti financovania bytov a bytov˘ch otázok vôbec. PSS, a. s., bola za riadneho ãlena Európskeho zväzu sta-

vebn˘ch sporiteºní prijatá v roku 1996.

Medzinárodná únia pre financovanie b˘vania (IUHF) je celosvetová organizácia, zastre‰ujúca v‰etky in‰titúcie a organizácie

financujúce bytovú v˘stavbu. Cieºom jej ãinnosti je globálne zv˘‰enie vlastníctva bytov pomocou roz‰irovania moÏností

úverovania, vyuÏívajúc pri tom ‰irokú celosvetovú databázu informácií. IUHF je nezisková organiziácia, ktorá bola zaloÏená

v Lond˘ne na prvom svetovom stretnutí in‰titúcií poskytujúcich úvery na b˘vanie. S pomocou ãlenov zo 60 krajín sveta je

schopná zhromaÏìovaÈ a distribuovaÈ jedineãné informácie prispievajúce k zv˘‰eniu efektivity financovania b˘vania pre or-

ganizácie, ktoré ho realizujú. Inak povedané IUHF pomáha úvery na b˘vanie viac priblíÏiÈ a viac roz‰íriÈ po celom svete. IUHF

poskytuje ãlenom zmapované trendy, v˘sledky anal˘z, informácie o stratégiách vyuÏívan˘ch in‰titúciami financujúcimi b˘va-

nie po celom svete. Mimoriadnu pozornosÈ venuje práve najnov‰ím poznatkom. PSS, a. s., je ãlenom IUHF od roka 1996.
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Vedenie spoloãnosti 

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. V súlade s platn˘mi právnymi predpismi a stanovami má zriadené tieto orgány:

valné zhromaÏdenie

predstavenstvo

dozorná rada

Mag. Herbert G. Pfeiffer za akcionára Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H.,Wien, Rakúska republika

Dipl. Ing. Erich Feix za akcionára Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Spolková republika Nemecko

Dozorná rada PSS, a. s., pracovala v roku 2006 v zloÏení:

predseda

Mag. Johan Ertl

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., Wien 

ãlenovia

Slovenská sporiteºÀa, a. s.

Mag. Regina Ovesny-Straka

Ing. Peter Krutil (do 3. 5. 2006)

JUDr. Samuel Vlãan (od 3. 5. 2006)

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,Wien 

Mag. Dr. Erich Rainbacher

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Dr. Alexander Erdland (do 3. 5. 2006)

Reinhard Ulrich Klein (od 3. 5. 2006 do 5. 9. 2006; 

od 13. 6. 2006 do 5. 9. 2006

podpredseda dozornej rady)

Ehrhard Steffen (od 5. 9. 2006; od 29. 11. 2006 

podpredseda dozornej rady)

Dr. Christiane Decker (do 29. 11. 2006)

Jochen Maier (od 29. 11. 2006)

za zamestnancov PSS, a. s.

Ing. Tomá‰ Kuãera (do 20. 4. 2006)

Ing. NadeÏda Raãanská (do 27. 4. 2006)

Ing. ·tefan ·terk (znovuzvolen˘ 27. 4. 2006)

Ing. Kamil Timura (od 20. 4. 2006)

Ing. Zuzana Tománková (od 27. 4. 2006)

Zasadnutia dozornej rady v roku 2006:

• 13. jún 2006 Bratislava

• 29. november 2006 Bratislava

Zasadnutia valného zhromaÏdenia v roku 2006:

• mimoriadne zasadnutie 3. máj 2006 Bratislava

• riadne zasadnutie 13. jún 2006 Bratislava

• mimoriadne zasadnutie 5. september 2006 Bratislava

• mimoriadne zasadnutie 29. november 2006 Bratislava

Predstavenstvo PSS, a. s., je trojãlenné.

predseda predstavenstva

ãlenovia predstavenstva

Ing. Imrich Bére‰ za akcionára Slovenská sporiteºÀa, a. s., Slovenská republika

KaÏd˘ akcionár navrhol jedného ãlena, ktorého zvolilo valné zhromaÏdenie. 

V roku 2006 pracovalo v zloÏení:
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Predstavenstvo PSS, a. s.

Ing. Imrich Bére‰ sa narodil 5. marca 1962 v RuÏomberku. Vy‰tudoval Vysokú ‰ko-

lu ekonomickú – fakultu zahraniãného obchodu v Bratislave. Do roka 1991 pôsobil

v kultúre; neskôr bol v˘konn˘m riaditeºom spoloãnosti M&A Bratislava, s. r. o. (1991

– 1993) a riaditeºom sekretariátu a protokolu Kancelárie prezidenta SR (1993 –

1994). V bankovníctve pôsobí od roka 1994 (poradca pre investície a privatizáciu

Investment Bank Austria, ãlen predstavenstva Bank Austria, predseda predstaven-

stva Bank Austria – Creditanstalt Slovakia, a. s.). V rokoch 2001 – 2003 sa aktívne

venoval politike (poslanec NR SR a ãlen viacer˘ch v˘borov); na jeseÀ 2003 sa v‰ak

vrátil do bankovej sféry. Od 1. septembra 2003 bol prokuristom Prvej stavebnej

sporiteºne, a. s.; od 1. februára 2004 je predsedom jej predstavenstva. Je rozvede-

n ,̆ má troch synov.

Mag. Herbert G. Pfeiffer sa narodil 30. októbra 1952 vo Viedni (Rakúsko). Vo

Viedni absolvoval aj ‰túdium hospodárstva, ktoré ukonãil s titulom magister socio-

ekonomick˘ch vied. Získal rozsiahle profesné skúsenosti v oblasti medzinárodného

marketingu, bytového hospodárstva, priemyselnej politiky a priamych zahraniãn˘ch

investícií. âlenom predstavenstva PSS, a. s. je od 6. novembra 1994. Pôsobí v dôle-

Ïit˘ch funkciách vo viacer˘ch medzinárodn˘ch in‰titúciách a organizáciách – je ãle-

nom poradenskej siete HUMAN v rámci OSN ECE komisie v Îeneve, ãlenom vrcho-

lového manaÏmentu Medzinárodnej únie pre financovanie b˘vania (IUFH)

v Lond˘ne, viceprezidentom Európskeho zväzu stavebn˘ch sporiteºní (EuBV) a ãle-

nom správnej rady slovenskej vzdelávacej in‰titúcie Academia Istropolitana Nova

v Svätom Juri. Je Ïenat ,̆ má troch synov.

Dipl. Ing. Erich Feix sa narodil 3. septembra 1963 v Bratislave. Vy‰tudoval Vysokú

‰kolu technickú v Karlsruhe – vedn˘ odbor informatika a Odbornú vysokú ‰kolu

v Aalene – vedn˘ odbor hospodárske inÏinierstvo, zameranie na daÀov˘ systém

a marketing. Od decembra 1991 pracoval ako odborn˘ poradca v oddelení zahra-

niãn˘ch trhov – plánovanie Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Do oblasti jeho ãin-

nosti patrila spoluzodpovednosÈ za v˘stavbu akciov˘ch spoloãností Bausparkasse

Schwäbisch Hall AG, v Slovenskej a âeskej republike; rovnako bol vedúcim projek-

tov pre Rusko, Ukrajinu a Kazachstan. Od septembra 2001 pôsobil ako vedúci

‰tábneho útvaru predstavenstva PSS, a. s. Od 1. januára 2003 je ãlenom predsta-

venstva Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. V júni 2005 bol zvolen˘ za prvého prezi-

denta Slovensko-nemeckej priemyselnej a obchodnej komory. Je rozveden ,̆ má

jednu dcéru.
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Organizaãná ‰truktúra

Rezort A:

Ing. Imrich Bére‰

bankov˘ riaditeº 

(02/58231452)

Ing. Jozef Bundala

riaditeº úseku personálneho riadenia

(jbundala@pss.sk)

JUDr. Katarína NiÀajová

riaditeºka úseku starostlivosti 

o právnické osoby

(kninajova@pss.sk)

Ing. Ivan Vozník

riaditeº úseku starostlivosti o klientov

prokurista

(ivoznik@pss.sk)

JUDr. Irena Wimmerová 

riaditeºka úseku práva 

a vonkaj‰ích vzÈahov

(iwimmerova@pss.sk)

Regionálne poboãky – vedúci regionálnych poboãiek:

Bratislava

Ing. ªubomír Matrka (02/58231196)

Nitra

Mgr. Mario Olach (do 30. 6. 2006)

Ing. Zuzana Pavlenová ( od 1. 7. 2006; 037/6522279)

Banská Bystrica

Ing. Juraj ·krko (do 30. 6. 2006)

Jarmila BeÀu‰ková (od 1. 7. 2006; 048/4155787)

Trenãín

Dr. Ján Pavlis (do 30. 6. 2006)

Anna Botková (od 1. 7. 2006; 032/7441251)

Îilina

Ing. Jozef Majdák (do 30. 6. 2006)

Ing. Lenka Dikaczová (od 1. 7. 2006; 041/5624829)

Ko‰ice

Ing. Marek Darida (do 30. 6. 2006)

Ing. Zuzana Mencelová (od 1. 7. 2006; 055/6220935)

Pre‰ov

Ing. Vladimír Kseniã (do 30. 6. 2006)

Ing. Milena ·vecová (od 1. 7. 2006; 051/7722660)

Poprad

Ing. Andrea Tudíková (do 30. 6. 2006)

Ing. Viliam Markocsy (od 1. 7. 2006; 052/7764742)

Rezort B: 

Mag. Herbert G. Pfeiffer

bankov˘ riaditeº (02/58231301)

Ing. SoÀa Halabrínová 

riaditeºka úseku informaãn˘ch 

technológií 

(shalabrinova@pss.sk)

Ing. Roman Macher

riaditeº úseku nákupu

(rmacher@pss.sk)

Mgr. Juraj Masár 

riaditeº úseku strategického 

plánovania a treasury 

(jmasar@pss.sk)

Ing. Martin Mitick˘

riaditeº úseku v‰eobecného servisu

(mmiticky@pss.sk)

Ing. Vladimír Stejskal, PhD. 

riaditeº ekonomického úseku 

prokurista

(vstejskal@pss.sk)

Rezort C: 

Dipl.Ing. Erich Feix

bankov˘ riaditeº (02/58231404)

Ing. Milo‰ Blanárik

riaditeº úseku komunikácie

(mblanarik@pss.sk)

Ing. Vladimír Klime‰ 

riaditeº úseku odbytovej správy 

a kooperaãn˘ch partnerov 

(vklimes@pss.sk)

Bc. Martin Ranu‰a

riaditeº úseku marketingu 

(mranusa@pss.sk)

Miroslav Snopek

riaditeº úseku odbytu (do 30. 6. 2006)

Ing. Kamil Timura 

riaditeº úseku odbytu (od 1. 11. 2006)

(ktimura@pss.sk)

Ing. Eva Trégerová

riaditeºka úseku odbytovej anal˘zy 

a riadenia informácií 

prokurista 

(etregerova@pss.sk)
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Do 31. decembra 2006
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

poskytla na b˘vanie celkom
134,24 miliardy Sk
Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
hat bis zum 31. Dezember 2006
ingesamt schon
134,24 Mrd. SKK 
fürs Wohnen gewährt
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Správa o ãinnosti banky

Bytová v˘stavba v roku 2006

Rok 2006 potvrdil, Ïe úroveÀ cien a príjmy obyvateºstva SR neumoÏÀujú ìalej v˘razne zvy‰ovaÈ poãty dokonãovan˘ch bytov.

V roku 2006 bolo dokonãen˘ch 14 444 bytov, ão je mierne pod úrovÀou poãtu bytov dokonãen˘ch v roku 2005. Zaãalo sa

s v˘stavbou 20 592 bytov, ão je len o 4 % viac neÏ v roku 2005. Uvedené údaje potvrdzujú predpoklad dosiahnutia „po-

myselného stropu“ v poãte novostavan˘ch bytov. To následne podnecuje potrebu hºadania nov˘ch rie‰ení v systéme celého

investiãného procesu pri v˘stavbe bytov. 

Po predãasn˘ch parlamentn˘ch voºbách nová vláda SR deklarovala záujem vytvoriÈ do roka 2010 podmienky na v˘stavbu mi-

nimálne 4 bytov na tisíc obyvateºov Slovenska roãne, ão v praxi predstavuje v˘stavbu viac ako 21 000 bytov roãne. Voãi sú-

ãasnému stavu si to vyÏaduje zv˘‰iÈ v˘konnosÈ tak financovania, ako aj v˘stavby o viac neÏ 50 %. V záujme naplnenia toh-

to cieºa vláda SR deklarovala podporu stavebného sporenia a schválila opätovnú podporu hypotekárnych úverov (v obme-

dzenej forme). 

ëal‰ím smerom orientácie zv˘‰enej aktivity vlády sa stala podpora nájomného b˘vania – pretoÏe práve nájomné b˘vanie

môÏe vytvoriÈ podmienky na zdrav˘ rozvoj mlad˘ch rodín aj z nízkopríjmov˘ch skupín obyvateºstva. Nájomné b˘vanie vytvá-

ra zároveÀ predpoklady na okamÏitú mobilitu pracovnej sily, ktorá sa stáva stále naliehavej‰ou potrebou pri prognózovanom

diferencovanom regionálnom rozvoji Slovenska. V˘konnosÈ hospodárstva Slovenska neumoÏÀuje roz‰irovaÈ priamu úãasÈ

‰tátneho rozpoãtu na zvy‰ovaní objemu financií na podporu novostavan˘ch nájomn˘ch bytov. Preto vláda v roku 2006 pri-

vítala návrh PSS, a. s., na financovanie nájomného b˘vania zo súkromn˘ch zdrojov. Je predpoklad, Ïe predloÏen˘ projekt bu-

de v priebehu roka 2007 dopracovan˘ do realizaãnej fázy.
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Z celkovej sumy takmer 44,5 miliardy Sk, investovanej v roku 2006 do b˘vania, poskytli tri stavebné sporiteºne 18,9 miliar-

dy Sk – z toho najväã‰iu ãasÈ, aÏ 14,4 miliardy Sk, poskytla Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. Stavebné sporenie teda zostáva aj

naìalej hybnou silou rozvoja bytovej v˘stavby, ako aj obnovy a modernizácie bytového fondu na Slovensku Rok 2006

súãasne potvrdil pozíciu PSS, a. s., ako lídra na trhu stavebného sporenia – veì samotná PSS, a. s., mala na celkovom

financovaní b˘vania v roku 2006 takmer 33%-n˘ podiel. Na trhu stavebného sporenia v roku 2006 dosiahla PSS, a. s., po-

diel 73,7 % v poãte zmlúv o stavebnom sporení a 86,7 % v objeme cieºov˘ch súm. Podãiarknutím úspe‰ného rozvoja

PSS, a. s., v roku 2006 je 4. miesto v rebríãku Banka roka (v˘roãná cena t˘Ïdenníka Trend za mimoriadne podnikateºské

v˘kony) a ocenenie Zlatá minca za stavebn˘ úver do 1 milióna Sk bez skúmania.

PSS, a. s. ................................................. 73,7 %

Wüstenrot ............................................... 21,1 %

âSOB ........................................................ 5,2 %

5,2 %

73,7 %

21,1 %

Podiel na trhu stavebného sporenia v roku 2006

Poãet zmlúv o stavebnom sporení

PSS, a. s. ................................................. 86,7 %

Wüstenrot ............................................... 10,1 %

âSOB ........................................................ 3,2 %

3,2 %

86,7 %

10,1 %

Objem cieºov˘ch súm

PSS, a. s. ................................................. 86,2 %

Wüstenrot ................................................. 8,3 %

âSOB ........................................................ 5,5 %

5,5 %

86,2 %

8,3 %

Podiel na trhu stavebného sporenia v roku 2006

Poãet úverov

PSS, a. s. ................................................. 85,5 %

Wüstenrot ................................................. 7,5 %

âSOB ........................................................ 7,0 %

7,0 %

85,5 %

7,5 %

Objem úverov
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Prvorad˘m zámerom PSS, a. s., je chrániÈ záujmy svojich

klientov, zvy‰ovaÈ ich spokojnosÈ s poskytovan˘mi sluÏbami

a zároveÀ sústavne roz‰irovaÈ moÏnosti vyuÏitia stavebného

sporenia tak, aby bolo dostupné v podstate pre kaÏdého.

Zodpovedá to cieºu, s ktor˘m PSS, a. s., realizuje svoju ãin-

nosÈ – ponúkaÈ obyvateºom SR bezproblémové financovanie

pri rie‰ení otázky vlastného b˘vania. Aj v roku 2006 preto

v centre pozornosti v‰etk˘ch aktivít banky bolo zabezpeão-

vanie neustáleho zvy‰ovania kvality poskytovan˘ch sluÏieb

a z toho vypl˘vajúce dosahovanie dlhodobej spokojnosti

klientov, ìal‰ie zvy‰ovanie profesionality poradenstva, jeho

zdokonaºovanie a funkãné roz‰irovanie, podporené po-

trebn˘m technick˘m zázemím. O tom, Ïe takéto zámery

a takéto princípy práce nachádzajú svoju odozvu v praxi,

presvedãivo hovoria v˘sledky, s ktor˘mi PSS, a. s., uzatvo-

rila rok 2006.

Vyjadrené ãíslami súvisiacimi so stavebn˘m sporením fyzic-

k˘ch osôb to znamená predov‰etk˘m 154 931 nov˘ch

zmlúv o stavebnom sporení s celkov˘m objemom cieºov˘ch

súm 46,38 mld. Sk a priemernou cieºovou sumou 298 278

Sk. Poãet stavebn˘ch sporiteºov na konci roka 2006 do-

siahol 891 864; ich vklady predstavovali 40,05 mld. Sk.

ZároveÀ v roku 2006 PSS, a. s., spracovala 44 261 v˘pove-

dí zmlúv viaÏúcich sa na úãelové pouÏitie nasporen˘ch

finanãn˘ch prostriedkov. Celkovo PSS, a. s., k 31. decembru

2006 spravovala 979 237 zmlúv o stavebnom sporení s ob-

jemom cieºov˘ch súm 297,78 mld. Sk. 

DôleÏit˘m ukazovateºom napæÀania zámerov ãinnosti PSS,

a. s., sú v˘sledky úverového obchodu. V tomto smere bol

rok 2006 pre PSS, a. s., doslova rekordn .̆ V roku 2006 to-

tiÏ schválila stavebn˘m sporiteºom – fyzick˘m osobám 4 795

stavebn˘ch úverov v objeme 0,81 mld. Sk a 33 344 medzi-

úverov v objeme 9,91 mld. Sk. Pri medziúveroch sa záujmu

opätovne te‰il predov‰etk˘m XXL úver. Zo sumáru medzi-

úverov predstavovali XXL úvery poãet 18 980, v celkovom

objeme 4,77 mld. Sk. V úverovej oblasti teda pri‰lo – v po-

rovnaní s rokom 2005 – k nárastu poskytnut˘ch úverov

a medziúverov o 4,7 %. E‰te v˘raznej‰í nárast zaznamenal

objem poskytnut˘ch úverov˘ch finanãn˘ch prostriedkov –

aÏ o 13,6 %.

Celkovo poskytla PSS, a. s., stavebn˘m sporiteºom – fyzic-

k˘m osobám v roku 2006 na bytové úãely 13,50 mld. Sk (ão

je o 5,71 % viac neÏ v roku 2005). Najväã‰iu ãasÈ t˘chto

prostriedkov, aÏ 8,48 mld. Sk, pouÏili klienti na modernizá-

ciu a rekon‰trukciu. ëal‰ích 4,15 mld. Sk investovali do kú-

py bytu ãi domu; na novú v˘stavbu to bolo 0,69 mld. Sk; na

ostatné stavebné (resp. bytové) úãely 0,17 mld. Sk.

Fyzické osoby v roku 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kumulatív 61 302 3 140 7 621 11 579 9 654 8 973 7 888 8 571 10 028 9 441 10 727

Medziúvery 55 261 3 038 7 380 11 164 9 286 8 232 6 881 7 647 9 223 8 726 9 913

Stavebné úvery 6 41 102 241 415 368 741 1 007 924 805 714 814

Finanãné prostriedky na stavebné úvery 

a medziúvery v mil. Sk (1995 – 2006)

– fyzické osoby
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Podobne ako pri fyzick˘ch osobách, aj záber ãinností,

orientovan˘ch na stavebn˘ch sporiteºov – právnické osoby

sa niesol v znamení roz‰irovania a skvalitÀovania ponuky

pre túto skupinu klientov PSS, a. s. Okrem uzatvárania no-

v˘ch zmlúv o stavebnom sporení sa obchod s právnick˘mi

osobami zameriaval aj na poskytovanie úverov, predov‰et-

k˘m na modernizáciu a rekon‰trukciu bytov˘ch domov.

Z tohto aspektu PSS, a. s., v roku 2006 pokraãovala v svo-

jej systematickej orientácii na vytváranie optimálnych pod-

mienok najmä pre spoloãenstvá vlastníkov bytov a nebyto-

v˘ch priestorov, bytové druÏstvá a in˘ch správcov bytov˘ch

objektov. 

Od mája 2006 v oblasti stavebného sporenia pre právnické

osoby pribudla celkom nová doména – poskytovanie úverov

zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia. Nov˘ druh

obchodu umoÏnila zmena zákona o stavebnom sporení

a povolenie Národnej banky Slovenska (z 18. októbra

2005), ktor˘m táto roz‰írila PSS, a. s., bankové povolenie

o nov˘ druh obchodu – poskytovanie stavebn˘ch úverov

na stavebné úãely podºa § 11 ods. 1 zákona o stavebnom

sporení zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia.

Pokiaº ide o konkrétne údaje, v roku 2006 uzatvorila PSS,

a. s., so stavebn˘mi sporiteºmi – právnick˘mi osobami 562

nov˘ch zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieºov˘ch

súm 1,63 mld. Sk; priemerná cieºová suma t˘chto zmlúv

predstavovala 2 909 811 Sk. Za to isté obdobie schválila

PSS, a. s., právnick˘m osobám 395 stavebn˘ch úverov

a medziúverov v objeme 766,5 mil. Sk. Priemerná v˘‰ka

cieºovej sumy medziúverov vzrástla na 1 941 038 Sk. Medzi

úãelmi pouÏitia dominovala modernizácia a rekon‰trukcia,

ão je – vzhºadom na stav bytového fondu na Slovensku –

celkom opodstatnené. Zo zdrojov mimo fondu staveb-

ného sporenia poskytla PSS, a. s., v roku 2006 stavebn˘m

sporiteºom – právnick˘m osobám finanãné prostriedky

v objeme 117,9 mil. Sk.

Právnické osoby v roku 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kumulatív 511 2 535 14 924 29 035 44 870 35 414 36 627 35 735 31 271 37 175 36 755 38 534

Medziúvery 365 1 869 13 415 25 797 39 165 30 781 28 411 26 248 23 766 31 481 31 789 33 738

Stavebné úvery 146 666 1 509 3 238 5 705 4 633 8 216 9 487 7 505 5 694 4 966 4 796

Poãet schválen˘ch stavebn˘ch úverov 

a medziúverov (1995 – 2006)

– fyzické a právnické osoby
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Aj v roku 2006 sprevádzali stavebné sporenie v PSS, a. s.,

viaceré novinky v oblasti produktu. A aj tentokrát bolo zá-

merom noviniek reagovaÈ na poÏiadavky „zvonka“ a roz‰i-

rovaÈ moÏnosti vyuÏitia stavebného sporenia – tak pre fy-

zické ako aj právnické osoby, a tak pre existujúcich ako aj

potenciálnych klientov.

Hneì vo februári 2006 PSS, a. s., opätovne zaradila do svo-

jej ponuky XXL úver, priãom znovu platilo, Ïe na jeho získa-

nie nie je potrebn˘ Ïiadny poãiatoãn˘ vklad. Navy‰e to bol

návrat trval ,̆ teda bez ãasového obmedzenia a bez vyme-

dzenia maximálnej celkovej v˘‰ky XXL úverov˘ch prostried-

kov. S úãinnosÈou od 15. októbra 2006 pri‰lo v súvislosti

s XXL úverom k ìal‰iemu zlep‰eniu podmienok jeho posky-

tovania – predæÏila sa moÏnosÈ splácania XXL úveru, a to aÏ

na 25 rokov.

Prv˘ marec 2006 priniesol so sebou dynamickú cieºovú su-

mu, umoÏÀujúcu stavebn˘m sporiteºom zvoliÈ si hneì pri

uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení pravidelné roãné

zvy‰ovanie cieºovej sumy o 5 % alebo o 10 %. Dynamickú

cieºovú sumu si môÏe klient zvoliÈ kedykoºvek poãas spore-

nia, pri v‰etk˘ch tarifách sporenia navy‰e bez poplatku. Od

1. marca 2006 sa zároveÀ zv˘‰ila hranica na poskytnutie

stavebného úveru bez skúmania bonity a bez potreby ruãi-

teºa ãi zabezpeãenia nehnuteºnosÈou aÏ na 1 000 000 Sk.

Od 1. júla do 30. septembra sa mohli klienti PSS, a. s.,

zapojiÈ do akcie âím vy‰‰í vklad, t˘m vy‰‰í úrok, ponúkajú-

cej (pri splnení stanoven˘ch podmienok) moÏnosÈ získaÈ

za rok 2006 zv˘‰ené úroãenie nasporen˘ch finanãn˘ch

prostriedkov v rozsahu od 1 % do 4 %, podºa v˘‰ky naspo-

renej sumy.

ëal‰ia zaujímavá novinka je ãasovo spätá s 1. júlom 2007.

Od tohto dátumu môÏu Ïiadatelia o úver zároveÀ poÏiadaÈ

aj o poistenie úveru. Poistenie úveru, pripravené v spolu-

práci so spoloãnosÈou Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a. s.,

sa vzÈahuje na prípad úmrtia dlÏníka. Klient PSS, a. s., Ïia-

dateº o úver, sa môÏe rozhodnúÈ pre poistenie zostatku

dlhu, alebo pre poistenie cieºovej sumy.

Rok 2006 znamenal aj zavedenie nov˘ch foriem poukazo-

vania finanãn˘ch prostriedkov na úãty stavebného sporenia.

S úãinnosÈou od 15. februára 2006 môÏu stavební sporite-

lia realizovaÈ vklady ãi splátky úveru, resp. ìal‰ie platby sú-

visiace so zmluvami o stavebnom sporení, aj prostred-

níctvom inkasa. Od novembra 2006 pribudla zase ako no-

vinka platba prostredníctvom platobn˘ch kariet, s vyuÏitím

platobn˘ch terminálov, ktoré sa stali súãasÈou mobiln˘ch

pracovísk obchodn˘ch zástupcov PSS, a. s. 

V prospech klientov hovoria i ìal‰ie inovácie ako zjednodu-

‰enie podmienok a upravenie v˘‰ky maximálnych rozpoãto-

v˘ch ukazovateºov pri postupnom financovaní; zjednodu‰e-

nie podmienok pre následn˘ úver; zakomponovanie pro-

duktov˘ch zmien do tarify junior extra a extra istoty; pre-

dæÏenie akceptácie znaleckého posudku k záloÏnému ob-

jektu; roz‰írenie zábezpek úveru o samostatne stojaci sta-

vebn˘ pozemok; ãi zjednodu‰enie dokladovania úãelového

pouÏitia finanãn˘ch prostriedkov.

Systematickú orientáciu PSS, a. s., na spoloãenstvá vlastní-

kov bytov a nebytov˘ch priestorov (SVB), bytové druÏstvá

(BD) a in˘ch správcov bytov˘ch objektov (SBO) potvrdili aj

v roku 2006 ‰peciálne podmienky práve pre tieto skupiny

stavebn˘ch sporiteºov – právnick˘ch osôb.

Prv˘ marec 2006 od‰tartoval nov˘ typ medziúveru pre SVB,

BD a SBO – ide o medziúver, na získanie ktorého staãilo na-

sporiÈ (respektíve jednorazovo vloÏiÈ) iba 5 % cieºovej sumy.

V súvislosti so spôsobom zabezpeãenia bola úroková sadz-

ba tak˘chto medziúverov od 4,79 % p. a. do 4,99 % p. a.

Súãasne sa od 1. marca 2006 roz‰írili moÏnosti zabezpeãe-

nia úverov pre SVB, BD ãi SBO. Ide o záloÏné právo k po-

hºadávkam, registrované v Notárskom centrálnom registri

záloÏn˘ch práv. Maximálna v˘‰ka takto zabezpeãeného

úveru bola v roku 2006 4 000 000 Sk; pri bytovom dome

s viac neÏ 90-timi bytmi aÏ 5 000 000 Sk. V roku 2006

mohli SVB, BD a SBO vyuÏiÈ ako formu zabezpeãenia aj

bankovú záruku Slovenskej záruãnej a rozvojovej banky,

a. s., s lehotou splatnosti aÏ 15 rokov, a to pri ãerpaní

úverov zameran˘ch na zníÏenie energetickej nároãnosti

bytov˘ch domov.

Stavební sporitelia – právnické osoby mohli v roku 2006 vy-

uÏiÈ i ‰peciálne zºavy, ktoré PSS, a. s., pripravila v spolupráci

so spoloãnosÈou JUBSTAV, spol. s r. o., ako aj v spolupráci

s firmou ROCKWOOL Slovensko, s. r. o.

Produktové novinky roka 2006
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Najrozsiahlej‰ím projektom roka 2006 – a zároveÀ jedn˘m

z najambicióznej‰ích projektov PSS, a. s., za ostatné obdo-

bie – sa stal ofenzívny odbyt. Ide o celkom nov˘ systém

organizácie vlastnej odbytovej siete PSS, a. s., meniaci a po

novom upravujúci nielen jej organizaãnú ‰truktúru.

Ofenzívny odbyt priná‰a celkovú zmenu systému práce, ka-

riérneho postupu a finanãného ohodnotenia odbytov˘ch

pracovníkov – obchodn˘ch zástupcov PSS, a. s. K najväã‰ím

v˘hodám ofenzívneho odbytu patria kariérny postup závis-

l˘ iba od vlastného v˘konu a neohraniãen˘ zárobok závisl˘

iba od vlastného úsilia. Zavedenie ofenzívneho odbytu ma-

lo v roku 2006 dve fázy: k˘m prv˘ polrok mal charakter prí-

pravy a rozbehu, 1. júla 2006 od‰tartoval nov˘ odbytov˘

systém naostro. A ako ukázali uÏ v˘sledky v závere roka

2006, bol to krok správnym smerom.

Rok 2006 sa niesol aj v znamení rozvoja a skvalitnenia ãin-

nosti Centra telefonick˘ch sluÏieb pre klientov PSS, a. s.

(PSS, a. s., ho uviedla do prevádzky v marci 2005). Druh˘

rok ãinnosti CTS charakterizovali predov‰etk˘m v˘razné zv˘-

‰enie kvality servisu poskytovaného klientom i obchodn˘m

zástupcom PSS, a. s., skvalitnenie informaãného toku me-

dzi centrálou a odbytovou sieÈou PSS, a. s., úãinná podpo-

ra produktov˘ch noviniek a zmien, ãi zavedenie voºby ko-

munikácie v maìarskom jazyku pre klientov PSS, a. s.

Celkovo poãas roka 2006 uskutoãnili operátori CTS

177 122 hovorov (v roku 2005 to bolo 93 702 hovorov), ão

mesaãne predstavovalo viac neÏ 1 800 hovorov na 1 operá-

tora. âo sa t˘ka prevaÏujúcich tém hovorov, 42 % tvorili

konkrétne informácie o úveroch, 25 % v‰eobecné infor-

mácie a do trojice najãastej‰ích tém patrili aj konkrétne

informácie o sporení (16 %).

S veºkou odozvou zo strany klientov sa v závere roka 2006

stretli POS terminály, respektíve moÏnosÈ realizovaÈ platby

platobnou kartou. Prostredníctvom POS terminálov môÏu

klienti PSS, a. s., bezhotovostne realizovaÈ platby súvisiace

so stavebn˘m sporením – a to tak v obchodnom zastúpení,

ako aj priamo u obchodného zástupcu, nakoºko POS termi-

nály tvoria súãasÈ mobiln˘ch pracovísk obchodn˘ch zástup-

cov PSS, a. s. O úãinnosti zavedenia tejto novinky v˘reãne

hovorí ‰tatistika z posledn˘ch dní roka 2006: prostredníc-

tvom POS terminálov uhradili klienti 28. 12. 2006 platby

v hodnote 3,47 mil. Sk; 29. 12. 2006 predstavovali platby

3,86 mil. Sk; 30. 12. 2006 to bolo 4,40 mil. Sk a 31. 12.

2006 ‰lo o sumu 1,31 mil. Sk.

Projekty roka 2006
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Vysoká odbornosÈ, profesionalita, re‰pektovanie kultúry

správania sa, ústretov˘ prístup, ochrana záujmov klientov –

také sú najdôleÏitej‰ie zásady, ktor˘mi sa vo svojej ãinnosti

riadia zamestnanci Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. K 31.

decembru 2006 PSS, a. s., zamestnávala 425 zamestnan-

cov (vrátane 35 zamestnank˘À na materskej dovolenke).

Z tohto poãtu 395 zamestnancov pracovalo v centrále PSS,

a. s., v Bratislave; 30 pracovalo v 8-mich regionálnych po-

boãkách banky. Vekov˘ priemer zamestnancov v roku 2006

bol 38 rokov. Takmer dve tretiny zamestnancov – aÏ 275 –

predstavovali Ïeny; Ïeny zároveÀ tvorili 44 % zamestnan-

cov v riadiacich funkciách. Záujem PSS, a. s., o vysok˘ stu-

peÀ vzdelanostnej úrovne dokazuje viac neÏ 50 % zamest-

nancov s vysoko‰kolsk˘m vzdelaním. 

PSS, a. s., povaÏuje zamestnancov za svoj najv˘znamnej‰í

potenciál a jednu z dôleÏit˘ch konkurenãn˘ch v˘hod, pri-

ãom veºkú pozornosÈ venuje sústavnému zvy‰ovaniu ich

odbornej úrovne a kvalifikácie. Potvrdením tak˘chto snáh

PSS, a. s., je systematické vzdelávanie zamestnancov, za-

merané najmä na zvy‰ovanie kvalifikácie v oblasti bankov-

níctva, komunikaãn˘ch techník a zruãností, ako aj jazyko-

v˘ch vedomostí. V roku 2006 vynaloÏila PSS, a. s., na úãely

vzdelávania takmer 5,4 mil. Sk. ëal‰ou oblasÈou starostli-

vosti o zamestnancov, na ktorú PSS, a. s., kladie dôraz, je

starostlivosÈ zdravotná. Reprezentujú ju predov‰etk˘m pra-

videlné preventívne prehliadky a ìal‰ie zdravotnícko-pre-

ventívne opatrenia pripravované v spolupráci s renomova-

n˘mi zdravotníckymi zariadeniami.

Personálnu politiku PSS, a. s., a jej jednotlivé aspekty upra-

vujú interné smernice, predpisy a ìal‰ie dokumenty. K naj-

dôleÏitej‰ím patria:

• Pracovn˘ poriadok PSS, a. s.

• Mzdov˘ poriadok PSS, a. s.

• Sociálny program PSS, a. s.

• Prehlbovanie a zvy‰ovanie kvalifikácie zamestnancov 

PSS, a. s.

• Rozvojov˘ program intern˘ch zamestnancov PSS, a. s.

Zamestnanci a obchodní zástupcovia Prvej stavebnej spori-

teºne, a. s., sa vo svojej ãinnosti riadia aj Etick˘m kódexom

pracovníka PSS, a. s. Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., ho pri-

jala 24. 3. 1998 a je záväzn˘ pre v‰etk˘ch zamestnancov,

obchodn˘ch zástupcov a sprostredkovateºov PSS, a. s.

Etick˘ kódex je súhrnom základn˘ch etick˘ch princípov,

pravidiel konania a správania sa, priãom sleduje predov‰et-

k˘m prvorad˘ cieº PSS, a. s., ktor˘m je ochrana záujmov

klientov. Vo svojich jednotliv˘ch ãlánkoch Etick˘ kódex

definuje princípy a normy správania sa pracovníkov voãi

PSS, a. s., samotnej, voãi klientom a ostatnej verejnosti,

vlastn˘m spolupracovníkom, ako aj voãi ostatn˘m bankám

a obchodn˘m partnerom.

Zamestnanci Etick˘ kódex



23

Odbyt je jednou z najdôleÏitej‰ích oblastí podnikateºsk˘ch

aktivít Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. Jeho prostredníctvom

sa realizujú prvotné podnikateºské ciele spoloãnosti.

Odbytová ãinnosÈ je na zaãiatku celého procesu návratnos-

ti; od kvality a kvantity jej vstupov vo veºkej miere závisí cel-

kov˘ v˘sledok podnikania v oblasti sporenia a úverovania.

O tom, akú dôleÏitú úlohu pripisuje PSS, a. s., odbytu, naj-

lep‰ie svedãí vlastná odbytová sieÈ, na ktorú je PSS, a. s.,

právom hrdá. Vlastnú odbytovú sieÈ PSS, a. s., systematicky

buduje v podstate od zaãiatku svojej ãinnosti, venujúc jej

sústavnému rozvoju maximálnu pozornosÈ. Svedãí o tom aj

ambiciózny projekt celkom novej organizácie odbytovej

‰truktúry, ktor˘ od‰tartoval v roku 2006 pod názvom ofen-

zívny odbyt. Ofenzívny odbyt ako celkom nov˘ systém

tvorí 11 odbytovo-organizaãn˘ch stupÀov. Stupne 1 aÏ 5 sú

zamerané prvotne na obchodnú ãinnosÈ a klientsk˘ servis;

stupne od 6 vy‰‰ie plnia dôleÏitú úlohu pri budovaní a ria-

dení jednotliv˘ch „územn˘ch“ ‰truktúr siete.

Nov˘ spôsob organizácie odbytovej ‰truktúry priniesol aj

rozhodnutie o posilnení personálneho rozvoja odbytovej

siete. Ten povaÏuje PSS, a. s., za dôleÏit˘ nástroj riadenia

odbytovej siete, ako aj za mimoriadne efektívnu pomôcku

zvy‰ovania v˘konnosti a úãinnosti jej práce. Nov˘ systém

personálneho rozvoja odbytovej siete rozli‰uje dve formy:

vzdelávanie povinné a vzdelávanie motivaãné. Svoje miesto

v Àom majú aj overené a osvedãené formy vzdelávacích ak-

tivít, predov‰etk˘m informaãné dni a ADO – adaptaãné ‰ko-

lenie pre novonastúpen˘ch obchodn˘ch zástupcov. 

Prácu odbytovej siete riadi riaditeº úseku odbytu – v roku

2006 to bolo prostredníctvom 8 regionálnych poboãiek

v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenãíne, Îiline,

Ko‰iciach, Pre‰ove a Poprade. Externú odbytovú sieÈ v roku

2006 tvorilo 1 022 obchodn˘ch zástupcov a 2 271 spro-

stredkovateºov stavebného sporenia. Obchodní zástupcovia

boli – vychádzajúc zo zásad ofenzívneho odbytu – zaãlene-

ní do stupÀov 4 – 10 novej odbytovej ‰truktúry; sprostred-

kovatelia do stupÀov 1 – 3. SluÏby PSS, a. s., mohli jej

klienti vyuÏiÈ v obchodn˘ch zastúpeniach PSS, a. s., na ce-

lom Slovensku, rovnako ako aj, vìaka systému Front Office,

v podstate kdekoºvek.

NeoddeliteºÀou súãasÈou sprostredkovávania zmlúv o sta-

vebnom sporení je spolupráca PSS, a. s., s kooperaãn˘mi

partnermi. V roku 2006 spolupracovala PSS, a. s., s 23

kooperaãn˘mi partnermi. Strategické postavenie medzi ni-

mi mali Slovenská sporiteºÀa, a. s, OVB Allfinanz Slovensko,

s. r. o., a Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a. s. ëal‰ími v˘-

znamn˘mi partnermi prispievajúcimi k skvalitneniu obcho-

du boli Capitol, a. s., S&D Capital, s. r. o., FinCo&Partners,

a. s., a Swissbrokers, s. r. o.

Odbytová sieÈ
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Rok 2006 bol desiatym rokom cieºavedomej práce Prvej sta-

vebnej sporiteºne, a. s., v oblasti humanitárnej a charitatív-

nej. Humanitárna a charitatívna oblasÈ sa za toto obdobie

stala neodmysliteºnou súãasÈou ãinnosti PSS, a. s. Podávanie

pomocnej ruky jednotlivcom i organizáciám v situáciách, na

rie‰enie ktor˘ch veºakrát nestaãia vlastné sily, povaÏuje PSS,

a. s., za svoju morálnu povinnosÈ a spoloãensk˘ záväzok.

Aktivity v oblasti humanitárnej a charitatívnej vychádzajú

zo zásad formulovan˘ch v ·tatúte fondu na zabezpeãe-

nie charitatívnej ãinnosti PSS, a. s., a sú zamerané najmä

na pomoc:

• jednotlivcom v tiesÀov˘ch a núdzov˘ch Ïivotn˘ch

situáciách;

• jednotlivcom na finanãne nároãné a nevyhnutné zdravot-

né zákroky a o‰etrenia doma i v zahraniãí, bez ktor˘ch je

ohrozen˘ ich Ïivot, prípadne spoloãenské uplatnenie;

• zdruÏeniam, nadáciám, cirkvám a organizáciám zaobera-

júcim sa rie‰ením nepriazniv˘ch zdravotn˘ch ãi sociálnych

pomerov obãanov alebo v‰estrannou pomocou v prospech

zdravého v˘voja detí a mládeÏe, resp. zabezpeãujúcim

starostlivosÈ o zdravotne postihnuté deti a mládeÏ;

• zdravotníckym zariadeniam a nadáciám na skvalitnenie

lieãebnopreventívnej starostlivosti o obãanov, resp. na re-

kon‰trukciu zariadení, budov, ich vybavenie kvalitnej‰ou

zdravotníckou technikou;

• in‰titúciám, ktoré zabezpeãujú v˘chovu, vzdelávanie

a kultúrnu ãinnosÈ, predov‰etk˘m s celoslovenskou

pôsobnosÈou;

• klientom PSS, a. s., ktorí sa ocitli v núdzovej Ïivotnej

situácii.

O priznaní a v˘‰ke finanãného príspevku rozhoduje pred-

stavenstvo PSS, a. s., na základe odporúãania humanitárnej

komisie, zvaÏujúcej predov‰etk˘m naliehavosÈ potreby

finanãného príspevku. Hlavn˘m zámerom pri tomto posu-

dzovaní je podporiÈ konkrétny projekt pomoci organizácie

ãi jednotlivca. V roku 2006 PSS, a. s., podporila 76 projek-

tov organizácií, nadácií i jednotlivcov, na ktoré celkovo po-

skytla takmer 6,2 mil. Sk. Najvy‰‰iu ãiastku – 840 000 Sk –

poukázala pozostal˘m po vojakoch, ktorí zahynuli pri ná-

vrate z vojenskej misie v Kosove. Z ìal‰ích podporen˘ch

organizácií a nadácií spomeÀme aspoÀ niektoré: Drahu‰ka

a my (300 000 Sk), Kºúã k Ïivotu (300 000 Sk), Liga proti

rakovine SR (150 000 Sk), Domov sociálnych sluÏieb pre

dospel˘ch v Moravskom Jáne (100 000 Sk), obãianske

zdruÏenie Pes ãloveku (100 000 Sk), zdruÏenie ZCHPAK

(100 000 Sk), Domov seniorov Archa (100 000 Sk), Detská

psychiatrická lieãebÀa (100 000 Sk), Diagnostické centrum

pre mládeÏ Bratislava-Trnávka (100 000 Sk), HQ Hope –

Nezaãínajte si do detí (100 000 Sk). 

V roku 2006 pomohla PSS, a. s., aj 88 fyzick˘m osobám. 

Zo svojho charitatívneho fondu im poskytla takmer 3 milió-

ny Sk na nákup osobn˘ch automobilov pre telesne postih-

nut˘ch obãanov, nákup rehabilitaãn˘ch pomôcok ãi dôleÏi-

t˘ch liekov, na bezbariérové stavebné úpravy v dome ãi by-

te, na lieãebné a rehabilitaãné pobyty. Celkovo tak od roka

1996 PSS, a. s., poskytla takmer 48 miliónov Sk na viac neÏ

640 humanitárnych a charitatívnych projektov.

Humanitárny program

Symbolick˘ ‰ek pre Ligu proti rakovine SR Diagnostické centrum pre mládeÏ Bratislava - Trnávka
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Podpora b˘vania má v PSS, a. s., aj ìal‰ie podoby, nadvä-

dzujúce na hlavn˘ predmet jej ãinnosti. Jednou z tak˘chto

foriem je Fond Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., na podporu

rozvoja bytového hospodárstva SR. ZaloÏen˘ bol v roku

2004; od roka 2005 spravuje finanãné prostriedky vo v˘‰ke

5 miliónov Sk na jeden rok. 

Prostriedky fondu sú urãené predov‰etk˘m na financovanie

projektov zameran˘ch na progres v starostlivosti o bytové

objekty, vrátane obnovy historick˘ch pamiatok na

Slovensku. Zameriava sa aj na podporu univerzitného

‰túdia súvisiaceho s b˘vaním, v oblasti stavebníctva a archi-

tektúry. Do konca roka 2006 schválil Fond Prvej stavebnej

sporiteºne, a. s., na podporu rozvoja bytového hospodár-

stva SR podporu 40 projektov v celkovom finanãnom obje-

me 13,64 mil. Sk. Z nich uÏ bolo 25 ukonãen˘ch, 4 projek-

ty sú rozpracované. 

Podporované projekty moÏno rozdeliÈ na niekoºko skupín:

1. Obnova a správa bytového fondu (napr. projekty Anal˘za

efektivity bytového hospodárstva v SR a v˘voj koncepcie

vzdelávania v problematike správy bytov; Softvér na identi-

fikáciu stavebnej sústavy bytového domu ako podklad na

kompletnú obnovu domu; Budovanie kapacít na zveºaìova-

nie a efektívnej‰ie vyuÏívanie historick˘ch stavebn˘ch ‰truk-

túr; Energetické audity a certifikáty bytov˘ch domov);

2. Podpora v˘stavby bytov (napr. projekty Metodika finan-

covania a realizácie bytov˘ch stavieb pre pracovníkov verej-

nej správy; Návody a postupy pri preberaní stavebn˘ch prác;

Efektívne b˘vanie);

3. Podpora ‰túdia (napr. vydanie knihy Stavebné kon‰truk-

cie I.; tri roãníky ‰tudentskej súÈaÏe Nízkoenergetické budo-

vy; dva roãníky ·tudentskej vedeckej konferencie);

4. Projekty t˘kajúce sa rozvoja kvality a funkãnosti bytov˘ch

stavieb vrátane zniÏovania finanãnej nároãnosti na novosta-

vané bytové objekty (napr. súÈaÏ Progresívne, cenovo do-

stupné b˘vanie; súÈaÏ Stavba roka; súÈaÏ CE.Z.AR);

5. Projekty zamerané na ìal‰ie vzdelávanie (napr. konferen-

cie Systém financovania b˘vania pre krajiny v transformaã-

nom procese ãi Tepelná ochrana budov, energetická hospo-

dárnosÈ a energetická certifikácia budov).

Fond PSS, a. s., na podporu rozvoja bytového hospodárstva SR

SúÈaÏ Progresívne, cenovo dostupné b˘vanie SúÈaÏ Stavba roka
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Komunikácii – ãi uÏ s klientmi a verejnosÈou alebo so za-

mestnancami a spolupracovníkmi – venuje PSS, a. s., veºkú

pozornosÈ. Tak˘to prístup dáva právo kon‰tatovaÈ, Ïe ko-

munikácia – tak externá, ako aj interná – tvorí uÏ samo-

zrejmú súãasÈ Ïivota banky a jej firemnej kultúry. 

V externej komunikácii zohráva dôleÏitú úlohu klientsk˘ ãa-

sopis DOMa. Je, ako jeden z benefitov, urãen˘ stavebn˘m

sporiteºom PSS, a. s., ktor˘m ho táto posiela bezplatne na

ich domáce (resp. kore‰pondenãné) adresy. Obsahovo sa

ãasopis sústreìuje na informácie o stavebnom sporení

a udalostiach spät˘ch s ãinnosÈou PSS, a. s., zároveÀ ale pri-

ná‰a aj praktické rady, návody, tipy súvisiace s b˘vaním a v˘-

stavbou vôbec. V roku 2006 vy‰li 4 vydania ãasopisu DOMa,

kaÏdé v náklade 650 000 v˘tlaãkov.

Vyjadrením snahy pravidelne komunikovaÈ s verejnosÈou je

i systematická spolupráca PSS, a. s., s centrálnymi a regio-

nálnymi médiami, printov˘mi aj elektronick˘mi. Tento trend

potvrdzujú desiatky v˘stupov zameran˘ch na v˘sledky, moÏ-

nosti ãi aktuálne trendy stavebného sporenia v PSS, a. s.,

ktoré sa poãas roka 2006 stali súãasÈou obsahovej náplne

periodík, rozhlasov˘ch a televíznych relácií. 

So svojimi sporiteºmi, súãasn˘mi i potenciálnymi, komuni-

kuje PSS, a. s., aj prostredníctvom reklamn˘ch kampaní ãi

pravidelne aktualizovan˘ch informaãn˘ch prospektov. 

·pecifickou formou externej komunikácie sú prieskumy. 

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum sa v roku 2006 e‰te

intenzívnej‰ie zaoberal nároãnou konkurenãnou situáciou

na trhu produktov urãen˘ch na financovanie b˘vania v SR.

Prieskumy sledovali obchodné podmienky priamej i nepria-

mej konkurencie, kvalitu poradenstva, a to najmä v súvis-

losti so zavedením ofenzívneho odbytu a vyuÏívaním mobil-

n˘ch kompletov, kvalitatívne posúvajúcich poradenstvo,

oproti in˘m finanãn˘m spoloãnostiam, na sofistikovanej‰iu

úroveÀ. Osobinú ãasÈ prieskumov tvorili emocionálne dopy-

ty, testujúce úãinok reklamnej komunikácie PSS, a. s., a po-

zíciu znaãky vrátane maskota PSS, a. s. – li‰iaka ako komu-

nikátora produktovej ponuky banky.

Internú komunikáciu reprezentuje predov‰etk˘m ãasopis

IMPULZ, adresátmi ktorého sú zamestnanci centrály a od-

bytová sieÈ PSS, a. s. âasopis je v˘znamn˘m nástrojom pri

komunikácií rozhodnutí vedenia firmy, informovaní o no-

vinkách i ostatn˘ch aktivitách súvisiacich so Ïivotom firmy

a jej zamestnancov i spolupracovníkov. V roku 2006 vy‰lo

8 vydaní ãasopisu (z toho jedno ako dvojãíslie), kaÏdé v ná-

klade 3 000 v˘tlaãkov. 

Internú komunikáciu pomáha zabezpeãovaÈ aj intranet, ur-

ãen˘ zamestnancom centrály PSS, a. s. KeìÏe kaÏd˘ za-

mestnanec je vybaven˘ vlastn˘m PC, najdôleÏitej‰ími

aspektmi pri vyuÏívaní intranetu sa stávajú jeho aktuálnosÈ

a okamÏitá dostupnosÈ. 

V neposlednom rade reprezentujú internú komunikáciu aj

pracovno-spoloãenské podujatia, zámerom ktor˘ch je nie-

len informovaÈ zamestnancov a spolupracovníkov o aktuál-

nom dianí v PSS, a. s. Rovnako dôleÏitú úlohu pri ich prí-

prave a realizácii zohráva aj podpora a upevÀovanie do-

br˘ch vzájomn˘ch vzÈahov medzi zamestnancami a spolu-

pracovníkmi PSS, a. s.

Komunikácia – externá aj interná
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Základné informácie o systéme riadenia rizík

Trvalé vykonávanie obchodn˘ch ãinností si vyÏaduje aj kontro-

lovane podstupovaÈ riziko. Z tohto aspektu musí byÈ PSS, a. s.,

schopná úãinne identifikovaÈ, meraÈ a riadiÈ riziká, ako aj maÈ

k dispozícii vlastn˘ kapitál na ich krytie. 

Systém riadenia rizík v PSS, a. s., je realizovan˘ v súlade so zá-

konom o bankách a opatrením Národnej banky Slovenska

o rizikách a systéme riadenia rizík. Implementáciou systému

riadenia rizík stanovila PSS, a. s., zodpovednosÈ v‰etk˘ch vlast-

níkov rizík za riadenie rizík, vznikajúcich pri v˘kone bankov˘ch

ãinností PSS, a. s. Úãelom systému riadenia rizík je zabezpeãiÈ

predchádzanie moÏn˘m vlastn˘m stratám z podnikateºsk˘ch ri-

zík ich vãasnou identifikáciou, sledovaním, meraním a minima-

lizáciou jednotliv˘ch rizík. Tento systém slúÏi ìalej ako základ na

informovanie orgánov spoloãnosti (akcionárov a dozornej rady)

a NBS o aktuálnej rizikovej situácii PSS, a. s.

Hlavn˘m cieºom riadenia rizík je predchádzaÈ vlastn˘m stratám

z rizík a prispieÈ t˘m k zabezpeãeniu dosiahnutia dlhodob˘ch

podnikov˘ch cieºov banky, hlavne k zabezpeãeniu ziskovosti

a konkurencieschopnosti.

Hlavn˘mi skupinami rizík sú:

• kreditné riziko (úverové riziko z poskytnut˘ch úverov klien-

tom, riziko bonity pri finanãn˘ch investíciách, riziko s osoba-

mi s osobitn˘m vzÈahom k banke),

• trhové riziko (úrokové riziko, devízové riziko),

• riziko likvidity,

• operaãné riziko,

• ostatné v˘znamné riziká.

Systém riadenia rizík zah⁄Àa postup riadenia rizík, stratégiu ria-

denia rizík, organizáciu riadenia rizík, informaãn˘ systém pre

riadenie rizík, informaãné toky a systém vnútornej kontroly.

Stratégia riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady pouÏíva-

né pri riadení jednotliv˘ch rizík, predov‰etk˘m ale:

• podrobnej‰iu definíciu rizika,

• akceptovateºnú mieru rizika,

• oãakávané dôsledky vypl˘vajúce z vystavenia sa akceptova-

teºnej miere rizika,

• zásady na v˘ber metódy identifikácie, merania, sledovania 

a minimalizácie rizika,

• typy limitov, ktoré PSS, a. s, pouÏíva a zásady na v˘ber a ur-

ãenie ìal‰ích limitov,

• objem a zásady na urãovanie ekonomického kapitálu vyãle-

neného na krytie rizika,

• zásady na vykonávanie nov˘ch druhov obchodov,

• zásady na organizáciu riadenia rizík.

Koordináciu celého systému riadenia rizík zabezpeãuje od-

bor podnikového controllingu a controllingu rizík. Odbor

podnikového controllingu a controllingu rizík spolu s pred-

stavenstvom, ALCO v˘borom, odborom bezpeãnosti, úse-

kom vnútorného auditu, riaditeºmi jednotliv˘ch úsekov

a vedúcimi samostatn˘ch odborov predstavujú nosné pilie-

re systému riadenia rizík v PSS, a. s. 

Pri organizácii riadenia rizík PSS, a. s., organizaãne a perso-

nálne oddeºuje ãinnosti a zodpovednosti kompetentn˘ch

útvarov tak, aby bolo v najväã‰ej moÏnej miere zamedzené

konfliktom záujmov. Striktne sú oddelené ãinnosti spojené s:

• akvizíciou,

• uzatvorením obchodu,

• vysporiadaním obchodu,

• riadením rizík

pre jednotlivé riziká, a to najmä pre kreditné a trhové riziko.

Oddelenie ãinností súvisiacich s uzatváraním obchodu a ãin-

ností súvisiacich s riadením rizík pritom oddeºuje aÏ po naj-

vy‰‰iu moÏnú úroveÀ.

Systém riadenia rizík je kaÏdoroãne prehodnocovan˘ z hºa-

diska vhodnosti a funkãnosti a je schvaºovan˘ predstavens-

tvom. V súãasnosti je PSS, a. s., v oblasti riadenia rizík za-

meraná predov‰etk˘m na implementáciu pravidiel Basel II.

Na skvalitnenie riadenia kreditného rizika PSS, a. s., v roku

2006 vyvinula vlastn˘ model pre aplikaãn˘ ako aj behavio-

rálny scoring. Cieºom PSS, a. s., je (po schválení vlastn˘ch

modelov Národnou bankou Slovenska) uplatÀovaÈ IRB

approach pre retailové pohºadávky.

Pri riadení trhového rizika bankovej knihy pouÏíva PSS, a. s.,

GAP anal˘zu (dynamic simulation, Earnings perspective)

a zároveÀ vykonáva pravidelné stresové testovanie (vrátane

‰tandardizovaného ‰oku úrokov˘ch sadzieb, t. j. paraleln˘

posun celej úrokovej krivky o –2 %). Spolu s vypracovanou

stratégiou riadenia trhového rizika tak v plnej miere pokr˘-

va poÏiadavky Basel II.

V oblasti operaãného rizika je cieºom PSS, a. s., splnenie

kvalitatívnych poÏiadaviek na pokroãil˘ prístup k riadeniu

operaãného rizika (AMA approach) a jeho meranie podºa

standardised approach (TSA). Predstavenstvo PSS, a. s., je

pravidelne informované o vplyve operaãného rizika na v˘-

‰ku kapitálovej primeranosti, a to jednak pomocou Basic

indicator approach (BIA), ako aj TSA.



2004 2005 2006

I.  Stav prostriedkov vo fonde stavebného sporenia k 1. januáru 15 717 105 16 202 645 21 286 939

1. Prírastky prostriedkov 14 039 688 15 286 197 15 101 783

A. Prírastok na úãtoch sporenia 11 220 033 11 573 774 11 486 254

vklady od sporiteºov 9 043 962 9 443 995 9 835 381

pripísan˘ úrok 820 001 894 527 994 791

pripísaná ‰tátna prémia 1 356 070 1 235 252 656 083

B. Splátky istiny stavebného úveru 2 770 579 3 506 865 3 577 935

C. Zmena stavu nevyplaten˘ch prostriedkov

na úãtoch stavebn˘ch úverov 51 431 215 055 35 277

D. Zmena nasporenej sumy nad 100 %

cieºovej sumy na úãtoch sporenia -2 355 -9 497 2 317

2. Úbytky prostriedkov -13 554 148 -10 201 902 -8 820 691

A. V˘plata nasporen˘ch prostriedkov pri v˘povedi -4 865 437 -4 360 603 -5 450 974

úãelová v˘poveì -4 765 492 -4 269 133 -5 344 428

vypovedaná suma na bytové úãely -3 387 023 -2 530 766 -1 858 658

v˘povede po 6-tich rokoch -1 378 469 -1 738 366 -3 485 770

bezúãelová v˘poveì -99 945 -91 471 -106 546

B. V˘plata pridelen˘ch stavebn˘ch úverov -4 033 610 -2 780 596 -1 563 587

v˘plata stavebného úveru -868 007 -768 398 -874 798

splatenie medziúveru pridelen˘m stavebn˘m úverom -3 165 603 -2 012 198 -688 788

C. V˘plata pridelen˘ch nasporen˘ch prostriedkov -4 655 101 -3 060 703 -1 806 131

pri pridelení s úverom -4 652 850 -3 055 445 -1 798 820

pri pridelení bez úveru -2 251 -5 258 -7 311

II. Stav prostriedkov vo fonde stavebného sporenia k 31. decembru 16 202 645 21 286 939 27 568 031

A. âakatelia na pridelenie -676 351 -947 495 -1 445 049

B. Viazanie prostriedkov na pridelenia sporiteºov so splnen˘mi

podmienkami vo v˘‰ke 50 % nárokovanej ãiastky -1 215 658 -2 088 653 -2 947 984

III. Stav voºn˘ch prostriedkov vo fonde stavebného sporenia 14 310 636 18 250 792 23 174 999

IV. Stav medziúverov, ostatn˘ch investícií do bytovej v˘stavby

a povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS 18 560 044 22 878 477 31 406 190

A. Vyplatené medziúvery 16 220 510 20 377 929 28 632 132

B. Nevyplatené záväzky z medziúverov 1 728 847 1 817 094 2 007 799

C. Vyplatené úvery na financovanie 

veºk˘ch stavebn˘ch projektov 15 350 15 350 15 350

D. Prostriedky viazané v NBS vo forme

povinn˘ch minimálnych rezerv 595 337 668 104 750 910

V. Preãerpané (-), nevyãerpané (+) voºné prostriedky

vo fonde stavebného sporenia na bytové úãely (III. - IV.) -4 249 408 -4 627 685 -8 231 191

VyuÏitie voºn˘ch prostriedkov fondu stavebného sporenia

na bytové úãely v % (IV. / III.) 129,69 125,36 135,52

Stav a pohyb prostriedkov vo fonde stavebného sporenia (v tis. Sk)

28
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Prehºad o v˘voji majetku a záväzkov PSS, a. s. (v tis. Sk)

AKTÍVA 2006 2005 2004

Likvidné aktíva a cenné papiere drÏané do splatnosti 7 770 784 8 595 974 10 330 820

Úvery poskytnuté klientom 40 575 813 34 544 694 31 273 313

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok a investície v nehnuteºnostiach 1 302 135 1 258 114 1 179 061

Podielové cenné papiere a vklady s rozhodujúcim vplyvom 101 310 801 310 531 310

Ostatné pohºadávky 522 955 433 230 311 117

Aktíva spolu 50 272 997 45 633 322 43 625 621

PASÍVA

Záväzky voãi bankám 321 372 206 038 1 802 790

Úsporné vklady klientov 40 704 807 36 475 454 32 323 101

Rezervy 401 139 387 017 363 962

Ostatné pasíva 861 582 626 072 947 250

Cudzie zdroje 42 288 900 37 694 581 35 437 103

Základné imanie 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezervné, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 1 270 824 1 270 824 1 156 496

OceÀovací rozdiel z cenn˘ch papierov na predaj 7 707 0 57 665

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 767 917 3 999 146 4 241 281

Zisk z beÏného obdobia 937 649 668 771 733 076

Vlastné imanie 7 984 097 7 938 741 8 188 518

Pasíva spolu 50 272 997 45 633 322 43 625 621

Prehºad o v˘voji nákladov a v˘nosov PSS, a. s. (v tis. Sk)

2006 2005 2004

âisté úrokové v˘nosy z operácií s klientmi

a z operácií na peÀaÏnom trhu 1 426 864 1 125 639 1 048 307

âisté v˘nosy z cenn˘ch papierov a majetkov˘ch úãastí 257 897 492 875 620 826

âisté v˘nosy z poplatkov a provízií 602 828 643 437 578 870

Náklady na správu -1 127 203 -1 289 957 -1 257 539

Ostatné prevádzkové v˘nosy 374 079 56 201 38 378

V˘sledok hospodárenia pred zabezpeãením rizík 1 534 465 1 028 195 1 028 841

Saldo tvorby a pouÏitia opravn˘ch poloÏiek k úverom,

odpis pohºadávok z úverov, v˘nosy z ich postúpenia -267 326 -140 295 -86 622

Saldo tvorby a pouÏitia opravn˘ch poloÏiek k ostatn˘m aktívam, 

odpis ostatn˘ch aktív -63 508 -50 345 -63 451

Zisk pred zdanením 1 203 631 837 555 878 769

DaÀ z príjmov -265 982 -168 784 -145 693

Zisk po zdanení 937 649 668 771 733 076
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Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2006 po-

kraãovala Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., v úspe‰nej ob-

chodnej ãinnosti. Potvrdzuje to i nasledujúci popis naj-

v˘znamnej‰ích charakteristík jej majetkovej, finanãnej a v˘-

nosovej situácie, v porovnaní s rokom 2005.

Individuálnu úãtovnú závierku za rok 2006 zostavila PSS,

a. s., po prv˘krát len v súlade s Medzinárodn˘mi ‰tandard-

mi pre finanãné v˘kazníctvo platn˘mi v Európskej únii (ìalej

len IFRS). Individuálnu úãtovnú závierku za rok 2005 zosta-

vila PSS, a. s., podºa slovensk˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov, aj

podºa IFRS.

Majetková situácia
Bilanãná suma PSS, a. s., k 31. decembru 2006 dosiahla

hodnotu 50,3 mld. Sk, ão znamená zv˘‰enie o 4,6 mld. Sk

(+ 10,2 %), predstavujúce viac ako dvojnásobn˘ nárast

v porovnaní s rokom 2005.

Na zv˘‰ení bilanãnej sumy sa na strane aktív v rozhodujúcej

miere podieºal nárast stavu pohºadávok z úverov poskytnu-

t˘ch klientom o 6,0 mld. Sk (+ 17,5 %), ktor˘ tak dosiahol

v˘‰ku 40,6 mld. Sk. Ich podiel na celkov˘ch aktívach banky

sa zv˘‰il zo 75,7 % v roku 2005 na 80,7 % v roku 2006.

Rovnako ako v roku 2005, aj v roku 2006 sme na jednej

strane zaznamenali pokles podielu stavebn˘ch úverov zo

42,7 % na 31,4 %, a na strane druhej nárast podielu me-

dziúverov z 57,3 % na 68,5 %. PSS, a. s., zaãala v máji

2006 s ponukou stavebn˘ch úverov pre právnické osoby

financovan˘ch zo zdrojov mimo fondu stavebného spore-

nia, podiel ktor˘ch predstavoval v závere roka 0,1 % stavu

poskytnut˘ch úverov.

Stav finanãn˘ch investícií na finanãnom trhu (trhu likvidn˘ch

aktív) zaznamenal oproti roku 2005 mierny pokles, a to

o 0,8 mld. Sk (- 9,6 %), najmä v dôsledku investovania

voºn˘ch finanãn˘ch prostriedkov do poskytovania úverov.

S ohºadom na moÏnosÈ krytia nepredvídateºnej potreby

likvidity v budúcnosti, boli nakúpené ‰tátne dlhopisy zara-

dené do portfólia na predaj.

Zaãiatkom roka 2006 PSS, a. s., predala 100 % akcií dcér-

skej spoloãnosti Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s.,

v dôsledku ãoho poklesol stav podielov˘ch cenn˘ch pa-

pierov a vkladov s rozhodujúcim vplyvom o 0,7 mld. Sk

(- 87,4 %).

Ostatné poloÏky aktív zaznamenali len mierny nárast. Stav

hmotného a nehmotného majetku a investícií v nehnuteº-

nostiach PSS, a. s., v porovnaní s rokom 2005 mierne vzrás-

tol o 0,1 mld. Sk (+ 3,5 %) a dosiahol v˘‰ku 1,3 mld. Sk.

Stav ostatn˘ch pohºadávok v porovnaní s predchádzajúcim

rokom taktieÏ vzrástol o 0,1 mld. Sk. (+ 20,7 %) a dosiahol

hodnotu 0,5 mld. Sk.

Na strane pasív sme v hodnotenom období zaznamenali,

v porovnaní s rokom 2005, mierny nárast podielu cudzích

zdrojov, a to z 82,6 % na 84,1 %, ktor˘ bol sprevádzan˘

poklesom podielu vlastného imania z 17,4 % na 15,9 %. 

V rámci cudzích zdrojov sme v‰ak zaznamenali v˘znamn˘

nárast stavu úsporn˘ch vkladov klientov oproti roku 2005,

a to o 4,2 mld. Sk (+ 11,6 %). Nárast vkladov stavebného

sporenia spôsobilo pozitívne saldo prírastku nasporen˘ch

prostriedkov vrátane ‰tátnej prémie a úrokov, vo v˘‰ke

11,4 mld. Sk (v roku 2005: 11,6 mld. Sk) a úbytku naspo-

ren˘ch prostriedkov pri pridelení a pri v˘povedi zmlúv o sta-

vebnom sporení vo v˘‰ke 7,2 mld. Sk (v roku 2005: 7,5 mld.

Sk). Vklady klientov tak k 31. decembru 2006 dosiahli hod-

notu 40,7 mld. Sk (k 31. decembru 2005: 36,5 mld. Sk)

a ich podiel na celkov˘ch pasívach vzrástol za porovnávané

obdobie zo 79,9 % na 81,0 %. Vklady stavebného spore-

nia tak predstavujú hlavn˘ zdroj financovania majetku ban-

ky. Podiel poskytnut˘ch úverov (brutto) na úsporn˘ch vkla-

doch dosiahol k záveru roka 2006 102,2 % (2005: 96,8 %).

Stav rezerv zostal pribliÏne na úrovni roka 2005. Vy‰‰í stav

ostatn˘ch pasív je ovplyvnen˘ vy‰‰ím záväzkom voãi daÀo-

vému úradu z titulu splatnej dane za rok 2006, ako aj vy‰-

‰ieho objemu nevyplaten˘ch zru‰en˘ch zmlúv a nevyplate-

n˘ch pridelení.

Stav vlastného imania zostal pribliÏne na rovnakej úrovni

ako v roku 2005, priãom sme zaznamenali pokles nerozde-

leného zisku z minul˘ch rokov o 0,2 mld Sk (- 5,8 %) v dô-

sledku vyplaten˘ch dividend, ktor˘ bol v‰ak kompenzovan˘

nárastom zisku beÏného obdobia o 0,3 mld. Sk (+ 40,2 %).

V˘znamn˘ podiel na zv˘‰ení zisku beÏného obdobia oproti

minulému roku mal v˘nos z predaja podielov˘ch cenn˘ch

papierov a vkladov s rozhodujúcim vplyvom.

Finanãná situácia
V rámci beÏnej obchodnej ãinnosti PSS, a. s., vyplatila v ro-

ku 2006 úvery v hodnote 11,1 mld. Sk, z toho 10,1 mld. Sk

vo forme medziúverov, 0,9 mld. Sk vo forme stavebn˘ch

úverov a 0,1 mld. Sk vo forme stavebn˘ch úverov poskyt-

nut˘ch zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia.

V rámci pridelení a v˘povedí zmlúv stavebného sporenia bo-

lo klientom vyplaten˘ch ìal‰ích 6,4 mld. Sk nasporen˘ch

Majetková, finanãná a v˘nosová situácia v roku 2006
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prostriedkov (vrátane ‰tátnej prémie a úrokov). Celkovo tak

PSS, a. s., vyplatila stavebn˘m sporiteºom finanãné pro-

striedky v objeme 17,5 mld. Sk (v roku 2005: 14,7 mld. Sk).

Na strane druhej PSS, a. s., prijala od klientov vklady sta-

vebného sporenia vo v˘‰ke 10,8 mld. Sk, ‰tátnu prémiu vo

v˘‰ke 0,7 mld. Sk a splátky stavebn˘ch úverov, medziúverov

a ostatn˘ch úverov vo v˘‰ke 6,4 mld. Sk. Celkov˘ príjem pe-

ÀaÏn˘ch prostriedkov PSS, a. s., tak za rok 2006 dosiahol

objem 17,9 mld. Sk (v roku 2005: 17,7 mld. Sk).

V roku 2006 PSS, a. s., taktieÏ investovala 0,1 mld Sk do ob-

starania hmotného a nehmotného majetku (v roku 2005:

0,2 mld. Sk).

V˘nosová situácia
V oblasti beÏnej bankovej ãinnosti, v porovnaní s rokom

2005, PSS, a. s., zaznamenala v˘znamn˘ nárast v˘sledku

hospodárenia pred zabezpeãením rizík, a to o 0,5 mld. Sk

(+ 49,2 %), ktor˘ tak dosiahol v˘‰ku 1,5 mld. Sk. TaktieÏ sa

zv˘‰il v˘sledok hospodárenia po zdanení o 0,3 mld. Sk

(+ 40,2 %), ktor˘ tak dosiahol v˘‰ku 0,9 mld. Sk.

V rámci v˘sledku hospodárenia pred zabezpeãením rizík

vzrástli v roku 2006 ãisté úrokové v˘nosy z operácií s klient-

mi a z operácií na peÀaÏnom trhu o 0,3 mld. Sk (+ 26,8 %).

Tento nárast bol dosiahnut˘ vy‰‰ím úrokov˘m v˘nosom

z úverov poskytnut˘ch klientom o 0,3 mld. Sk (+ 15,6 %),

v dôsledku ich vy‰‰ieho priemerného stavu, ako aj vy‰‰ími

úrokov˘mi v˘nosmi z beÏn˘ch a termínovan˘ch úãtov v in˘ch

bankách a z REPO obchodov o 0,1 mld. Sk (+ 99,7 %), kto-

ré v danom období predstavovali úrokovo najv˘hodnej‰ie

krátkodobé investície. Nárast úrokov˘ch v˘nosov bol

ãiastoãne eliminovan˘ vy‰‰ími úrokov˘mi nákladmi k úspor-

n˘m vkladom klientov o 0,1 mld. Sk (+ 10,2 %), spôsobe-

n˘mi ich vy‰‰ím priemern˘m stavom v roku 2006 oproti

roku 2005.

âisté v˘nosy z cenn˘ch papierov a majetkov˘ch úãastí, v po-

rovnaní s predchádzajúcim rokom, poklesli o 0,2 mld. Sk

(- 47,7 %), a to najmä v dôsledku niÏ‰ieho objemu investo-

vania voºn˘ch finanãn˘ch prostriedkov do portfólia cenn˘ch

papierov, ktoré PSS, a. s., investovala predov‰etk˘m do úro-

kovo v˘hodnej‰ieho poskytovania úverov.

Oproti roku 2005 sme zaznamenali len mierny pokles

ãist˘ch v˘nosov z poplatkov a provízií; ich v˘‰ka dosiahla

úroveÀ 0,6 mld. Sk.

Náklady na správu, v porovnaní s rokom 2005, poklesli

o 0,2 mld. Sk (- 12,6 %) a dosiahli hodnotu 1,1 mld. Sk.

Tento pokles ovplyvnila predov‰etk˘m zmena v˘‰ky % prís-

pevku do fondu ochrany vkladov z 0,75 % v roku 2005 na

0,2 % v roku 2006, v dôsledku ãoho poklesol celkov˘

objem príspevkov z 0,24 mld. Sk na 0,07 mld. Sk. Jedn˘m

z dlhodob˘ch cieºov PSS, a. s., v rámci v˘voja nákladov na

správu, je udrÏaÈ ukazovateº cost/income ratio pod hranicou

60 %. Za rok 2006 dosiahol tento ukazovateº hodnotu

49,47 % (v roku 2005: 59,28 %).

Nárast ostatn˘ch prevádzkov˘ch v˘nosov v roku 2006

o 0,3 mld. Sk (+ 565,6 %) je spôsoben˘ predov‰etk˘m rea-

lizovaním v˘nosu z predaja podielov˘ch cenn˘ch papierov

a vkladov s rozhodujúcim vplyvom (0,3 mld. Sk).

Nárast poloÏky saldo tvorby a pouÏitia opravn˘ch poloÏiek

k úverom, odpis pohºadávok, je ovplyvnen˘ predov‰etk˘m

vy‰‰ím objemom (0,15 mld. Sk) odpísan˘ch, prípadne po-

stúpen˘ch nevymoÏiteºn˘ch pohºadávok z úverov v roku

2006 (2005: 0,05 mld. Sk).

Saldo splatnej a odloÏenej dane z príjmov právnick˘ch osôb

za rok 2006 bolo oproti roku 2005 vy‰‰ie o 0,1 mld. Sk

(+ 57,6 %) a dosiahlo hodnotu 0,3 mld. Sk.
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Rok 2007 sa v PSS, a. s., ponesie v znamení ìal‰ieho zvy‰ovania kvality ofenzívneho odbytu a novej odbytovej ‰truktúry, kva-

lity systému Front Office a kvality poradenstva vôbec – lebo sú to práve kvalita a vysoká úroveÀ v‰etk˘ch ãinností, od kto-

r˘ch sa odvíja úspech firmy. K dôleÏit˘m zámerom na rok 2007 patrí zavedenie do praxe projektu scoring klientov, ão pove-

die k zníÏeniu podielu klasifikovan˘ch úverov. Pokiaº ide o úvery (respektíve posudzovanie Ïiadostí o ne) znaãn˘ prínos v tom-

to smere si PSS, a. s., sºubuje od spolupráce so Slovak Banking Credit Bureau a so Sociálnou poisÈovÀou.

Z hºadiska odbytovo-obchodn˘ch v˘sledkov plánuje PSS, a. s., v roku 2007 uzatvoriÈ 180 000 zmlúv o stavebnom sporení.

Pri predpokladanej priemernej cieºovej sume 273 667 Sk to zodpovedá celkovému objemu cieºov˘ch súm vo v˘‰ke

49,26 mld. Sk. Vklady stavebn˘ch sporiteºov oãakáva PSS, a.s., vo v˘‰ke 13,1 mld. Sk a zároveÀ predpokladá, Ïe poskytne

cca 40 000 stavebn˘ch úverov a medziúverov (spolu pre fyzické a právnické osoby). Finanãné prostriedky urãené na finan-

covanie bytovej v˘stavby v roku 2007 dosiahnu 14,0 mld. Sk. 

Svoje miesto a kompetentnosÈ v oblasti bytovej politiky potvrdí PSS, a. s., v roku 2007 aj podporovaním vlády Slovenskej

republiky pri vytváraní koncepcie financovania nájomného b˘vania. 

Hlavné zámery na rok 2007
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V roku 2006 schválila
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

38 534 stavebn˘ch 
úverov a medziúverov 

v celkovom objeme

11,49 miliardy Sk
Im Jahr 2006 gewährte die Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 

38 534 Bauspardarlehen und Zwischendarlehen 
im Gesamtvolumen von SKK 11,49 Mrd. 
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Úãtovná závierka k 31. decembru 2006

SÚVAHA (v tis. Sk)
âíslo poznámky 2006 2005

AKTÍVA
Pokladniãné hodnoty a úãty emisn˘ch bánk 5 2 688 874 4 331 592
Cenné papiere urãené na predaj - ‰tátne dlhopisy 6 1 558 107 0
Pohºadávky voãi bankám 7 372 198 251 129
Cenné papiere drÏané do splatnosti 8 3 151 605 4 013 253
Likvidné aktíva a cenné papiere drÏané do splatnosti 7 770 784 8 595 974

Úvery poskytnuté klientom 9 40 575 813 34 544 694

Podielové cenné papiere a vklady s rozhodujúcim vplyvom 10 101 310 801 310
Cenné papiere urãené na predaj - akcie 6 4 500 4 500
Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 11 964 436 959 795
Investície v nehnuteºnostiach 12 111 760 126 597
Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 13 225 939 171 722
Iné aktíva 14 518 455 428 730
Ostatné aktíva 1 926 400 2 492 654

AKTÍVA SPOLU 50 272 997 45 633 322

PASÍVA
Záväzky voãi bankám 15 321 372 206 038
Úsporné vklady klientov 16 40 704 807 36 475 454
Ostatné záväzky voãi klientom 17 272 768 200 292
Rezervy 18 401 139 387 017
DaÀové záväzky - splatná daÀ 71 947 4 973
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 19 36 556 20 856
Ostatné záväzky 20 480 311 399 951
Cudzie zdroje 42 288 900 37 694 581

Základné imanie 2 000 000 2 000 000
Zákonn˘ rezervn˘ fond 586 996 586 996
Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 683 828 683 828
OceÀovací rozdiel z cenn˘ch papierov na predaj 7 707 0
Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 767 917 3 999 146
V˘sledok hospodárenia beÏného úãtovného obdobia 937 649 668 771
Vlastné imanie 21 7 984 097 7 938 741

PASÍVA SPOLU 50 272 997 45 633 322
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V¯KAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk)

âíslo poznámky 2006 2005
Úrokové v˘nosy 22 2 727 579 2 463 365
Úrokové náklady 22 -1 050 129 -969 494
âisté úrokové v˘nosy 1 677 450 1 493 871

âisté v˘nosy z realizácie cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj 23 7 311 122 643

V˘nosy z dividend 24 0 2 000

V˘nosy z poplatkov a provízií 25 946 021 973 480
Náklady na poplatky a provízie 25 -343 193 -330 043
âisté v˘nosy z poplatkov a provízií 602 828 643 437

Nakupované sluÏby 26 -502 675 -476 102
Personálne náklady 27 -428 389 -401 790
Odpisy hmotného a nehmotného majetku a investícií v nehnuteºnostiach 28 -99 163 -118 337
Ostatné prevádzkové náklady 29 -96 976 -293 728
Náklady na správu -1 127 203 -1 289 957

Ostatné prevádzkové v˘nosy 30 374 079 56 201

V˘sledok hospodárenia pred zabezpeãením rizík 1 534 465 1 028 195

Saldo tvorby a pouÏitia opravn˘ch poloÏiek k úverom, 
odpis pohºadávok z úverov, straty z ich postúpenia 31 -267 326 -140 295
Saldo tvorby a pouÏitia opravn˘ch poloÏiek k ostatn˘m aktívam, 
odpis ostatn˘ch aktív 32 -63 508 -50 345

Zisk pred zdanením 1 203 631 837 555

DaÀ z príjmov 33 -265 982 -168 784

Zisk po zdanení 937 649 668 771
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V¯KAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ ZA OBDOBIE 
OD 1. JANUÁRA 2006 DO 31. DECEMBRA 2006 (v tis. Sk)

ZMENY VO VLASTNOM IMANÍ Základné Zákonn˘ Ostatné OceÀova- Nerozde- Zisk Vlastné
imanie rezervn˘ fondy cie rozdiely len˘ zisk beÏného imanie

fond tvorené k cenn˘m z minul˘ch úãtovného spolu
zo zisku papierom rokov obdobia

na predaj
Stav k 1. januáru 2005 2 000 000 526 668 629 828 57 666 4 241 281 733 075 8 188 518
OceÀovacie rozdiely 
k cenn˘m papierom na predaj - - - -57 666 - - -57 666
Zisk beÏného úãtovného obdobia - - - - - 668 771 668 771
Celkov˘ vykázan˘ zisk roka 2005 - - - -57 666 - 668 771 611 105
Prevod zisku roka 2004 - - - - 733 075 -733 075 0
Zv˘‰enie - zmeny úãtovn˘ch 
metód - - - - 39 118 - 39 118
Prídel do zákonného 
rezervného fondu - 60 328 - - -60 328 - 0
Prídel do ostatn˘ch 
fondov tvoren˘ch zo zisku - - 54 000 - -54 000 - 0
Vyplatené dividendy - - - - -900 000 - -900 000
Stav k 31. decembru 2005 2 000 000 586 996 683 828 0 3 999 146 668 771 7 938 741
Stav k 1. januáru 2006 2 000 000 586 996 683 828 0 3 999 146 668 771 7 938 741
OceÀovacie rozdiely 
k cenn˘m papierom na predaj - - - 7 707 - - 7 707
Zisk beÏného úãtovného obdobia - - - - - 937 649 937 649
Celkov˘ vykázan˘ zisk roka 2006 - - - 7 707 - 937 649 945 356
Prevod zisku roka 2005 - - - - 668 771 -668 771 0
Vyplatené dividendy - - - - -900 000 - -900 000
Stav k 31. decembru 2006 2 000 000 586 996 683 828 7 707 3 767 917 937 649 7 984 097
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V¯KAZ CASH FLOW (v tis. Sk)

POLOÎKY CASH FLOW âíslo poznámky 2006 2005
PeÀaÏné operácie

Prijaté úroky 2 683 017 2 641 426
Zaplatené úroky -1 060 519 -964 886
Prijaté dividendy 0 2 000
Prijaté poplatky a provízie 946 020 1 025 679
Platené poplatky a provízie -347 238 -363 320
Platby zamestnancom a dodávateºom -920 501 -837 747
Ostatné príjmy a v˘davky -46 054 -178 523
Príjmy z uÏ odpísan˘ch pohºadávok 9 646 4 129
Zaplatená daÀ z príjmov vrátane preddavkov -169 735 -312 605

Cash flow z prevádzkov˘ch ãinností pred zmenami 
prevádzkového majetku a záväzkov 1 094 636 1 016 153

Zv˘‰enie(x)/zníÏenie prevádzkov˘ch aktív -6 666 865 -2 707 443
Nárast/pokles zákonne stanoveného limitu úãtu 
povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS -285 613 836 586
Nárast/pokles úverov klientom -6 280 919 -3 409 303
Nárast/pokles ostatn˘ch aktív -97 843 -133 963
Nárast/pokles ãasového rozlí‰enia aktívne -2 490 -763
Zv˘‰enie/zníÏenie(x) prevádzkov˘ch pasív 4 322 095 3 990 776
Nárast/pokles záväzkov voãi klientom 4 301 829 4 002 156
Nárast/pokles ostatn˘ch záväzkov 20 124 -5 750
Nárast/pokles ãasového rozlí‰enia pasívne 142 -5 630

Cash flow z prevádzkovej ãinnosti -1 250 134 2 299 486
Zv˘‰enie/zníÏenie investícií
V˘davky na nákup hmotného a nehmotného majetku -146 552 -199 932
Príjmy z predaja investiãného majetku 3 705 3 142
V˘davky(x)/príjem z nákupu/predaja finanãn˘ch investícií 0 2 683 059
Nárast(x)/pokles cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj -1 500 565 1 398 084
Obstaranie dcérskych spoloãností 0 -270 000
TrÏby z predaja dcérskych spoloãností 1 022 022 0

Cash flow z investiãnej ãinnosti -621 390 3 614 353
Vyplatené dividendy -900 000 -900 000
Nárast/pokles stavu pôÏiãiek od in˘ch bánk -200 000 0

Cash flow z finanãnej ãinnosti -1 100 000 -900 000
NETTO CASH FLOW -2 971 524 5 013 839

Poãiatoãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov 4 831 060 -182 779
Koneãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov 34 1 859 536 4 831 060

Zmena stavu peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov -2 971 524 5 013 839



40

POZNÁMKY

(1) V·EOBECNÉ INFORMÁCIE

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. (ìalej len banka) je akciová

spoloãnosÈ so sídlom na adrese Bajkalská 30, 829 48

Bratislava, Slovenská republika. ZaloÏená bola 14. októbra

1992, zapísaná do Obchodného registra 15. októbra 1992

a svoju ãinnosÈ zaãala vykonávaÈ 16. novembra 1992.

Predmetom ãinnosti banky podºa v˘pisu z Obchodného re-

gistra, ktor˘ je v súlade s rozhodnutím Národnej banky

Slovenska (ìalej len NBS) ã. UBD-2114/99 z 6. decembra

1999, je:

a) prijímanie vkladov od stavebn˘ch sporiteºov,

b) poskytovanie úverov stavebn˘m sporiteºom,

c) poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, 

hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,

d) prijímanie vkladov od bánk,

e) obchodovanie na vlastn˘ úãet s hypotekárnymi záloÏ-

n˘mi listami, komunálnymi obligáciami, so ‰tátnymi

dlhopismi vrátane ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok

alebo s pokladniãn˘mi poukáÏkami NBS,

f) vykonávanie platobného styku a zúãtovania súvisiacich

so stavebn˘m sporením,

g) poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb súvisiacich so sta-

vebn˘m sporením,

h) poskytovanie stavebn˘ch úverov na stavebné úãely

zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia.

SluÏby banky sú poskytované prostredníctvom vlastnej od-

bytovej siete, ktorá je reprezentovaná 8-mimi regionálnymi

poboãkami v Bratislave, Nitre, Trenãíne, Îiline, Banskej

Bystrici, Pre‰ove, Poprade a Ko‰iciach. Okrem toho posky-

tovala banka v roku 2006 svoje sluÏby aj prostredníctvom

externej odbytovej siete, ktorú tvorili: 2 regionálni riaditelia

tímu, 5 regionálnych riaditeºov skupiny, 6 organizaãn˘ch

riaditeºov, 29 manaÏérov predaja, 78 koordinátorov preda-

ja, 345 vedúcich konzultantov, 557 konzultantov, 1143 re-

prezentantov, 231 manaÏérov kontaktov a 897 spracovate-

ºov kontaktov.

Na sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení sa v roku

2006 taktieÏ podieºali spoloãnosti Slovenská sporiteºÀa,

a. s., Tatrabanka, a. s., Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a. s.,

OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Capitol, a. s., Fin-

co&Partners, a. s. a iní kooperaãní partneri.

·truktúra akcionárov banky:

AKCIONÁRI Sídlo podiely v %

2006 2005

Slovenská sporiteºÀa, a. s. Slovenská republika 9,98 9,98

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH Rakúska republika 32,50 32,50

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Spolková republika 32,50 32,50

Nemecko

Erste Bank der Österreichischen 25,02 25,02

Sparkassen AG, Wien Rakúska republika

Spolu 100,00 100,00

V˘‰ka hlasovacích práv akcionárov banky zodpovedá poãtu ich akcií, ktor˘ je odvoden˘ od v˘‰ky ich majetkovej úãasti na zá-

kladnom imaní banky (Slovenská sporiteºÀa, a. s.: 499 hlasov, Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH: 1 625 hlasov,

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG: 1 625 hlasov, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG: 1 251 hlasov).

Banka taktieÏ zostavila konsolidovanú úãtovnú závierku, ktorá zah⁄Àa úãtovnú závierku banky a jej dcérskych spoloãností

a je vypracovaná v súlade s Medzinárodn˘mi ‰tandardmi pre finanãné v˘kazníctvo (ìalej len IFRS) v znení schválenom

Európskou úniou. V konsolidovanej úãtovnej závierke sú dcérske spoloãnosti (t. j. spoloãnosti, v ktor˘ch banka vlastní pria-

mo alebo nepriamo viac ako 50 % hlasovacích práv, prípadne ktor˘ch finanãné a prevádzkové zámery je oprávnená inak

kontrolovaÈ) konsolidované úplnou metódou. Uvedená konsolidovaná úãtovná závierka je prístupná v sídle banky.
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Predstavenstvo

predseda:

Ing. Imrich Bére‰ 

ãlenovia:

Mag. Herbert Georg Pfeiffer

Dipl. Ing. Erich Feix

Dcérske spoloãnosti banky:

DCÉRSKE SPOLOâNOSTI Adresa Hlavn˘ predmet Audítor Metóda

ãinnosti konsolidácie

DomBytGLOBAL, Bajkalská 30, inÏinierska ãinnosÈ Pricewaterhouse- úplná

spol. s. r. o. 829 48 Bratislava, v stavebníctve, správa Coopers

Slovenská republika nehnuteºností Slovensko, s. r. o. 

Dozorná rada

predseda:

Mag. Johann Ertl 

podpredseda:

Dr. Alexander Erdland 

(do 3. mája 2006)

Reinhard Ulrich Klein

(od 3. mája 2006 

do 5. septembra 2006)

Ehrhard Steffen

(od 5. septembra 2006)

ãlenovia:

Mag. Dr. Erich Rainbacher 

Mag. Regina Ovesny-Straka 

Ing. Peter Krutil

(do 3. mája 2006)

JUDr. Samuel Vlãan

(od 3. mája 2006)

Dr. Christiane Decker

(do 29. novembra 2006)

Jochen Maier

(od 29. novembra 2006)

Ing. ·tefan ·terk

(do 14. marca 2006 

a od 27. apríla 2006)

Ing. NadeÏda Raãanská

(do 28. marca 2006)

Ing. Tomá‰ Kuãera

(do 28. marca 2006)

Ing. Kamil Timura

(od 20. apríla 2006)

Ing. Zuzana Tománková

(od 27. apríla 2006)

Prokuristi

Ing. Eva Trégerová

Ing. Vladimír Stejskal, PhD.

Ing. Ivan Vozník

âlenovia ‰tatutárneho a dozorného orgánu a prokuristi banky v roku 2006
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(2) V¯CHODISKÁ PRE PRÍPRAVU ÚâTOVNEJ ZÁVIERKY

Úãtovná závierka je vypracovaná v súlade s IFRS na základe

ocenenia v historick˘ch cenách. V˘nimku tvoria cenné pa-

piere na predaj, ktoré sa oceÀujú reálnou hodnotou. Banka

aplikuje v‰etky IFRS a ich interpretácie vydané V˘borom pre

medzinárodné úãtovné ‰tandardy (International Accoun-

ting Standards Board) v znení schválenom Európskou

úniou, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2006. Banka

prv˘krát zostavila úãtovnú závierku v súlade s IFRS k 31. de-

cembru 2005.

Pri zostavovaní úãtovnej závierky podºa IFRS stanovuje ve-

denie banky predpoklady a odhady, ktoré majú vplyv na vy-

kazované hodnoty aktív a pasív v súvahe, na v˘‰ku prípad-

n˘ch pohºadávok a záväzkov k dátumu úãtovnej závierky

uveden˘ch v poznámkach k úãtovnej závierke a na náklady

a v˘nosy vykázané v danom úãtovnom období vo v˘kaze

ziskov a strát. Tieto odhady sa zakladajú na informáciách

dostupn˘ch k dátumu zostavenia úãtovnej závierky.

Úãtovné v˘kazy sú zostavené na základe princípu ãasového

rozlí‰enia (t. j. transakcie a ìal‰ie skutoãnosti sa vykazujú

v ãase ich vzniku a v úãtovnej závierke sa vykazujú v obdo-

bí, s ktor˘m ãasovo a vecne súvisia) za predpokladu nepre-

trÏitého pokraãovania ãinnosti banky.

Úãtovná závierka je zostavená v slovensk˘ch korunách (Sk)

s presnosÈou na tisíce Sk a nie je konsolidovaná.

Banka vedie úãtovníctvo v zmysle zákona ã.431/2002 Z.z.

o úãtovníctve v znení neskor‰ích predpisov (ìalej len zákon

o úãtovníctve) v súlade s IFRS. Podºa § 17a, ods. (1) zákona

o úãtovníctve zostavuje banka individuálnu úãtovnú závier-

ku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady

(ES) ã. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatÀovaní medziná-

rodn˘ch úãtovn˘ch noriem v znení Nariadenia Komisie

(ES) ã. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí urãi-

t˘ch medzinárodn˘ch úãtovn˘ch noriem v súlade s nariade-

ním Európskeho parlamentu a Rady (ES) ã. 1606/2002

v platnom znení v t˘ch ãastiach, ktoré nie sú upravené

v nariadeniach.

a) Vydané ‰tandardy, interpretácie a doplnenia k vydan˘m

‰tandardom úãinné od 1. januára 2006

Aplikácia niÏ‰ie uveden˘ch nov˘ch ‰tandardov, interpretácií

a doplnení k vydan˘m ‰tandardom nemá podstatn˘ vplyv

na úãtovnú závierku banky:

• Doplnok IAS 19 – Poistno-matematické zisky a straty,

plány skupiny a zverejnenia,

• Doplnok IAS 21 – âistá investícia do zahraniãného

subjektu,

• Doplnok IAS 39 – MoÏnosÈ oceÀovaÈ reálnou

hodnotou,

• Doplnok IAS 39 a IFRS 4 – Zmluvy o finanãn˘ch

zárukách,

• Doplnok IAS 39 – Úãtovanie zaistenia peÀaÏn˘ch to-

kov z pravdepodobn˘ch transakcií v rámci skupiny,

• Doplnok IFRS 1 – Prvá aplikácia Medzinárodn˘ch

‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo,

• IFRS 6 – Prieskum nerastn˘ch zdrojov a ich

oceÀovanie,

• IFRIC 4 – Urãenie, ãi je súãasÈou zmluvy aj leasing,

• IFRIC 5 – Práva na podiely z fondov pre vyrade-

nie z prevádzky, recykláciu a obnovu Ïivotného

prostredia,

• IFRIC 6 – Záväzky vypl˘vajúce z pôsobenia na oso-

bitnom trhu – odpad z elektrick˘ch a elektronick˘ch

zariadení.

b) Vydané ‰tandardy, interpretácie a doplnenia k vyda-

n˘m ‰tandardom, ktoré nie je povinnosÈ aplikovaÈ

k 31. decembru 2006

Îiadny z niÏ‰ie uveden˘ch ‰tandardov, interpretácií a dopl-

není k vydan˘m ‰tandardom nebol pri zostavovaní úãtovnej

závierky banky k 31. decembru 2006 dobrovoºne pouÏit˘:

• IFRS 7 – Finanãné nástroje: zverejnenia, doplnok IAS 1

– Vykazovanie informácií o vlastnom imaní (úãinn˘ od

1. januára 2007),

• IFRS 8 – Prevádzkové segmenty (úãinn˘ od 1. januára

2008),

• IFRIC 7 – Aplikácia postupov predpísan˘ch ‰tandar-

dom IAS 29 - Vykazovanie v hyperinflaãn˘ch ekono-

mikách (úãinn˘ od 1. marca 2006),

• IFRIC 8, so zameraním na vysvetlenie niektor˘ch

aspektov IFRS 2 – Platby akciami (úãinn˘ od

1. mája 2006),

• IFRIC 9 – Prehodnotenie vloÏen˘ch derivátov (úãinn˘

od 1. júna 2006),

• IFRIC 10 – PriebeÏná úãtovná závierka a zníÏenie hod-

noty (úãinn˘ od 1. novembra 2006),

• IFRIC 11, IFRS 2 – Platby na základe podielov (úãinn˘

od 1. marca 2007),

• IFRIC 12 – Koncesie na poskytovanie sluÏieb (úãinn˘

od 1. januára 2009).

IFRS 7 v˘znamn˘m spôsobom ovplyvní prezentáciu úãtov-

nej závierky banky k 31. decembru 2007 a zverejnenie

údajov o finanãn˘ch nástrojoch, ale neovplyvní úãtovanie

a oceÀovanie. Ostatné uvedené ‰tandardy a interpretácie

pravdepodobne nebudú maÈ vplyv na úãtovnú závierku

banky k 31. decembru 2007.
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(3) DÔLEÎITÉ ÚâTOVNÉ METÓDY

a) DeÀ uskutoãnenia úãtovného prípadu

DÀom uskutoãnenia úãtovného prípadu je najmä deÀ v˘-

platy alebo prevzatia hotovosti, deÀ kúpy alebo predaja pe-

ÀaÏn˘ch prostriedkov v cudzej mene, deÀ vykonania platby

z úãtu klienta, deÀ pripísania platby na úãet klienta, deÀ,

v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva alebo k zániku

vlastníctva, k vzniku pohºadávky a záväzku, k ich zmene

alebo zániku.

Obchody s cenn˘mi papiermi alebo termínované obchody

na peÀaÏnom trhu banka úãtuje v deÀ ich finanãného

vyrovnania.

b) Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty

Banka pre potreby zostavenia v˘kazu peÀaÏn˘ch tokov do

peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov zah⁄Àa:

• stav pokladniãnej hotovosti,

• prebytok úãtu povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS

nad zákonne stanoven˘m limitom,

• úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov

so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov,

• úvery prijaté od komerãn˘ch bánk v rámci repo ob-

chodov so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov,

• zostatky na beÏn˘ch úãtoch v in˘ch bankách,

• termínované vklady v in˘ch bankách so zmluvnou

dobou splatnosti do 3 mesiacov,

• termínované pôÏiãky od in˘ch bánk so zmluvnou

dobou splatnosti do 3 mesiacov,

• krátkodobé dlhové cenné papiere so zmluvnou dobou

splatnosti do 3 mesiacov.

c) Prepoãet cudzej meny

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoãíta-

vajú na slovenskú menu kurzom urãen˘m v kurzovom líst-

ku NBS platn˘m ku dÀu uskutoãnenia úãtovného prípadu,

s v˘nimkou kúpy a predaja cudzej meny v hotovosti za slo-

venskú menu, kde sa pouÏije kurz komerãnej banky, za kto-

r˘ boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dÀu, ku

ktorému sa zostavuje úãtovná závierka, sa oceÀujú kurzom

platn˘m k tomuto dÀu. Zisky a straty vypl˘vajúce z prece-

nenia na slovenskú menu sa úãtujú ako kurzové straty ale-

bo zisky na Èarchu alebo v prospech v˘sledku hospodárenia.

d) Pokladniãná hotovosÈ, úãty v NBS a pohºadávky voãi

bankám

Pokladniãné hodnoty sú ocenené menovitou hodnotou.

Povinné minimálne rezervy v NBS sú ocenené menovitou

hodnotou vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov.

Termínované obchody sa pri ich vzniku oceÀujú reálnou

hodnotou zv˘‰enou o transakãné náklady bezprostredne

súvisiace s danou transakciou. Následne sa tieto poloÏky

oceÀujú historickou cenou, tzv. amortised cost. SúãasÈou

ich ocenenia je aj ãasovo rozlí‰en˘ úrok.

e) Poskytnuté úvery a pohºadávky a opravné poloÏky

na straty zo zníÏenia ich hodnoty

Poskytnuté úvery a pohºadávky sú finanãn˘m majetkom bez

povahy derivátu s pevne stanoven˘mi platbami, ktoré nie

sú kótované na aktívnom trhu okrem t˘ch:

• ktoré má banka v úmysle predaÈ okamÏite alebo

v blízkej dobe a t˘ch, ktoré banka pri prvotnom vyká-

zaní klasifikuje ako aktíva ocenené v reálnej hodnote,

ktorej zmena je vykázaná vo v˘kaze ziskov a strát,

• ktoré banka pri prvotnom vykázaní klasifikuje ako

urãené na predaj, alebo

• pri ktor˘ch ich vlastník nemusí získaÈ celú v˘‰ku svojej

zaãiatoãnej investície z iného dôvodu ako je zníÏenie

úverovej bonity, ktoré sú zatriedené ako urãené na

predaj.

Poskytnuté úvery sú pri ich vzniku ocenené reálnou hodno-

tou zv˘‰enou o transakãné náklady, ktoré priamo súvisia

s nadobudnutím finanãného majetku (provízia za úver)

a zníÏenou o v˘nosy, ktoré priamo súvisia s nadobudnutím

finanãného majetku (poplatok za uzatvorenie úverovej

zmluvy). Poskytnuté úvery sa pri kaÏdom následnom oce-

není ocenia v historickej cene „amortised cost“ a sú vyká-

zané v súvahe v netto v˘‰ke, tzn. vo v˘‰ke pohºadávky, kto-

rá je korigovaná opravnou poloÏkou.

K dátumu zostavenia úãtovnej závierky banka posudzuje, ãi

existuje objektívny dôkaz zníÏenia hodnoty úveru. K zníÏe-

niu hodnoty úveru a k vzniku straty zo zníÏenia hodnoty

dochádza vtedy, ak existuje objektívny dôkaz o zníÏení hod-

noty ako o dôsledku jednej alebo viacer˘ch udalostí, ktoré

sa vyskytli po prvotnom vykázaní úveru, a ak tieto udalosti

straty
1

majú dopad na odhadované budúce peÀaÏné toky

z úverov a môÏu byÈ spoºahlivo odhadnuté.

1

z anglického „loss event“
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Opravná poloÏka k úverovému riziku straty zo zníÏenia

hodnoty sa vytvorí, ak existuje objektívny dôkaz, Ïe banka

nebude schopná získaÈ späÈ v‰etky dlÏné sumy. Banka vy-

koná test na zníÏenie hodnoty pri úveroch, ktoré sú vymá-

hané a odstúpené a pri úveroch, ktoré nie sú vymáhané ani

odstúpené, ale doba ome‰kania platby zo strany dlÏníka je

dlh‰ia neÏ 30 dní.

V˘‰ka opravnej poloÏky predstavuje rozdiel medzi úãtovnou

hodnotou a realizovateºnou sumou, ktorá je súãasnou hod-

notou oãakávan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch tokov vrátane

súm vymoÏiteºn˘ch zo záruk a prijat˘ch zabezpeãení, dis-

kontovanou na základe pôvodnej úrokovej sadzby úveru pri

jeho vzniku.

Individuálne opravné poloÏky tvorí banka k individuálne v˘-

znamn˘m úverom a k individuálne nev˘znamn˘m úverom,

ktoré sú v ome‰kaní so splácaním viac neÏ 90 dní alebo sú

vymáhané. Za individuálne v˘znamné úvery banka povaÏu-

je úvery poskytnuté na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch

projektov a stavebné úvery na stavebné úãely poskytované

zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia. Individuálne

opravné poloÏky vychádzajú z anal˘zy úverového rizika a fi-

nanãnej situácie kaÏdého konkrétneho dlÏníka.

K ostatn˘m úverom tvorí banka pau‰alizovanú opravnú po-

loÏku. Pau‰alizovaná opravná poloÏka sa vytvára na celé

úverové portfólio a odráÏa predpokladané straty existujúce

v portfóliu ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky, ktoré nie sú

zohºadnené pri tvorbe individuálnych opravn˘ch poloÏiek.

Banka tvorí pau‰alizovanú opravnú poloÏku na individuálne

nev˘znamné úvery s dobou ome‰kania platby dlh‰ou neÏ

30 dní, ale krat‰ou neÏ 90 dní.

V prípade, Ïe vymáhanie pohºadávok nie je úspe‰né, resp.

náklady na ich vymáhanie by boli vy‰‰ie ako vymáhaná

ãiastka, banka pristupuje k postúpeniu tak˘chto pohºa-

dávok.

Banka odpí‰e pohºadávku po uskutoãnení v‰etk˘ch krokov

spojen˘ch s jej vymáhaním, ak sa dlÏnú ãiastku od klienta

nepodarí vymôcÈ a ktorej vymáhanie by bolo uÏ neefektív-

ne. Pohºadávku odpí‰e aj na základe upustenia od vymáha-

nia pohºadávky podºa platného rozhodnutia súdu alebo vy-

jadrenia exekútora o nevymoÏiteºnosti pohºadávky, prípad-

ne podºa bodu IX. V‰eobecn˘ch podmienok pre zmluvy

o stavebnom sporení, ako aj na základe vnútorn˘ch banko-

v˘ch predpisov.

SúãasÈou ocenenia úverov je aj ãasové rozlí‰enie salda pri-

jatého poplatku za uzatvorenie úverovej zmluvy a provízie

za úver vyplácanej sprostredkovateºom.

f) Cenné papiere

Banka eviduje cenné papiere podºa zámeru, s ktor˘m boli

obstarané v zmysle jej stratégie z hºadiska investovania do

cenn˘ch papierov, v nasledovn˘ch portfóliách:

• cenné papiere drÏané do splatnosti,

• cenné papiere urãené na predaj,

• cenné papiere ocenené v reálnej hodnote, ktorej zme-

na je vykázaná vo v˘kaze ziskov a strát
2

.

Cenné papiere drÏané do splatnosti sú finanãn˘m majet-

kom s pevne stanoven˘mi alebo urãiteºn˘mi platbami a pev-

ne stanovenou dobou splatnosti, ktoré má banka zámer

a schopnosÈ drÏaÈ do ich splatnosti. Cenné papiere drÏané

do splatnosti sú pri ich obstaraní ocenené reálnou hodno-

tou zv˘‰enou o transakãné náklady, ktoré priamo súvisia

s nadobudnutím finanãného majetku. Cenné papiere drÏa-

né do splatnosti sa následne oceÀujú historickou cenou

„amortised cost“.

Cenné papiere drÏané do splatnosti sú ocenené obstaráva-

cou cenou, ktorej súãasÈou sú aj náklady súvisiace s ich ob-

staraním (napríklad platené poplatky), po prípadnom od-

poãítaní opravn˘ch poloÏiek na straty zo zníÏenia hodnoty.

SúãasÈou ich ocenenia je aj ãasovo rozlí‰en˘ alikvótny úro-

kov˘ v˘nos a ãasovo rozlí‰en˘ rozdiel medzi niÏ‰ou obstará-

vacou cenou a nominálnou hodnotou (diskont), resp. ãaso-

vo rozlí‰en˘ rozdiel medzi vy‰‰ou obstarávacou cenou

a menovitou hodnotou (prémia), ktoré sú vypoãítané me-

tódou efektívnej úrokovej miery.

Cenné papiere urãené na predaj sú ak˘mkoºvek finanãn˘m

majetkom, ktor˘ sa neklasifikuje ako aktíva ocenené v reál-

nej hodnote, ktorej zmena je vykázaná vo v˘kaze ziskov

a strát, ani ako aktíva drÏané do splatnosti. Cenné papiere

urãené na predaj sú pri ich obstaraní ocenené reálnou hod-

notou zv˘‰enou o transakãné náklady, ktoré priamo súvisia

s nadobudnutím finanãného majetku a následne sa oce-

Àujú reálnou hodnotou, priãom oceÀovací rozdiel z tohto

precenenia sa vykáÏe vo vlastnom imaní.

V prípade investícií do nekótovan˘ch cenn˘ch papierov,

ktoré nemoÏno spoºahlivo oceniÈ trhovou hodnotou, sa tie-

to oceÀujú v obstarávacej cene.

Cenné papiere ocenené v reálnej hodnote, ktorej zmena je

vykázaná vo v˘kaze ziskov a strát (cez VZaS), vykázané vo

v˘kaze ziskov a strát sú finanãn˘m majetkom, ktor˘ banka

nadobudla s úmyslom ich ìal‰ieho predaja, resp. s cieºom

dosiahnutia zisku z krátkodob˘ch pohybov cien v krátko-

dobom investiãnom horizonte; okrem toho sem patria aj

ostatné cenné papiere, ktoré sú z rozhodnutia banky zara-

dené do tohto portfólia. Cenné papiere ocenené v reálnej

2

z anglického „securities at fair value throught profit or loss“
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hodnote, ktorej zmena je vykázaná vo v˘kaze ziskov a strát,

sa vykazujú v reálnej hodnote k dátumu ich nadobudnutia

a následne sa preceÀujú na aktuálnu reálnu hodnotu.

Banka v tomto portfóliu nevykazuje Ïiadne cenné papiere.

Obchody s cenn˘mi papiermi banka úãtuje odo dÀa finanã-

ného vyrovnania obchodu. V‰etky obchody banky s cenn˘-

mi papiermi sú transakciami s obvykl˘m termínom dodania.

Cenné papiere sú odúãtované v prípade, Ïe banka stratí

kontrolu nad zmluvn˘mi právami, z ktor˘ch dan˘ finanãn˘

majetok pozostáva. Túto kontrolu stráca, ak sú zmluvné

práva uplatnené, zaniknú alebo sa ich banka vzdá.

g) Repo obchody

Banka realizuje obrátené repo obchody s pokladniãn˘mi

poukáÏkami NBS (klasick˘ obráten˘ repo obchod, ktor˘m je

poskytnutie úveru so zabezpeãovacím prevodom cenn˘ch

papierov). Pri tomto type obchodu sa úver prvotne oceÀuje

reálnou hodnotou zv˘‰enou o transakãné náklady priamo

súvisiace s jeho nadobudnutím a následne sa oceÀuje his-

torickou cenou „amortised cost“ vrátane dosiahnut˘ch

úrokov˘ch v˘nosov.

h) Vzájomné zapoãítavanie finanãného majetku

a finanãn˘ch záväzkov

Finanãn˘ majetok a záväzky sa vzájomne zapoãítavajú a ich

ãistá hodnota je vykázaná v súvahe vtedy, ak existuje práv-

ne vymoÏiteºn˘ nárok na vzájomn˘ zápoãet vykázan˘ch

hodnôt a zároveÀ existuje úmysel vysporiadaÈ transakcie na

základe ich ãistého rozdielu.

i) Majetkové úãasti v dcérskych podnikoch

Dcérske spoloãnosti, v ktor˘ch má banka rozhodujúci vplyv,

sa konsolidujú v konsolidovanej úãtovnej závierke úplnou

metódou. Majetkové úãasti s rozhodujúcim vplyvom sú

úãasti v spoloãnostiach, v ktor˘ch banka vlastní priamo ale-

bo nepriamo viac ako 50 % hlasovacích práv, prípadne kto-

r˘ch finanãné a prevádzkové zámery je oprávnená inak

kontrolovaÈ. Kontrolou sa rozumie schopnosÈ ovládaÈ

finanãné a prevádzkové zámery spoloãnosti s cieºom získaÈ

úÏitky z jej aktivít. Dcérske spoloãnosti sa konsolidujú od

dátumu, kedy bola na banku prevedená právomoc vykoná-

vaÈ nad nimi kontrolu a ich konsolidácia sa konãí dátumom

zániku tejto právomoci.

Podiely na vlastnom imaní v dcérskych úãtovn˘ch jednot-

kách sú ocenené v tejto individuálnej úãtovnej závierke ob-

starávacími cenami. Prípadn˘ rozdiel z ich ocenenia sa vy-

jadruje prostredníctvom opravnej poloÏky. Opravné poloÏky

by boli tvorené na základe metódy súãasnej hodnoty odha-

dovan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch príjmov.

j) Dlhodob˘ majetok

Dlhodob˘ majetok, ktor˘ predstavuje hmotn˘ a nehmotn˘

majetok, sa oceÀuje obstarávacou cenou zníÏenou o prí-

padné znehodnotenie, priãom v˘‰ka jeho opotrebenia je

vyjadrená nepriamo prostredníctvom oprávok. Obstaráva-

cia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvi-

siace s jeho obstaraním, ako napr. náklady na dopravu,

po‰tovné, clo, provízie, úroky z investiãného úveru, zaúãto-

vané od doby obstarania aÏ do doby zaradenia majetku do

pouÏívania.
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Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa odpisuje postupne kaÏd˘ mesiac poãínajúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaraden˘ do

pouÏívania v súlade so schválen˘m odpisov˘m plánom. Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa odpisuje lineárnym spôsobom - ãa-

sovou metódou odpisovania, priãom sa mesaãn˘ odpis stanovuje ako podiel odpisovateºnej hodnoty a odhadovanej doby e-

konomickej Ïivotnosti majetku. Odpisovateºnou hodnotou je obstarávacia cena zníÏená o oãakávanú hodnotu v ãase vyra-

denia majetku. Oãakávaná hodnota v ãase vyradenia majetku je jeho oãakávaná predajná cena zníÏená o náklady na usku-

toãnenie predaja.

Odpisov˘ plán, z ktorého sú odvodené sadzby úãtovn˘ch odpisov, je stanoven˘ na základe odhadovanej doby ekonomickej

Ïivotnosti dlhodobého majetku nasledovne:

DRUH MAJETKU DOBA ODPISOVANIA V ROKOCH

Prevádzkov˘ hmotn˘ majetok:

budovy, stavby, drobné stavby 20, 30, 50

komponenty budov 6, 8, 12

stroje a zariadenia 4, 5, 6, 8, 12, 20

hardvér 4, 5, 6, 8

inventár 4, 5, 8, 20

nábytok 8

dopravné prostriedky 3, 6

technické zhodnotenie prenajatého majetku podºa dæÏky trvania nájomnej zmluvy

Neprevádzkov˘ hmotn˘ majetok:

budovy, stavby, drobné stavby 40

nábytok, inventár 8

in˘ hmotn˘ majetok 2

Nehmotn˘ majetok:

softvér, oceniteºné práva 5, 10*

* ak nie je podºa zmluvy krat‰ia doba uÏívania

Banka odhadované doby ekonomickej Ïivotnosti dlhodobé-

ho majetku pravidelne prehodnocuje.

V prípade indikácií zníÏenia hodnoty dlhodobého majetku

banka odhaduje jeho oãakávanú hodnotu v ãase vyradenia

majetku. Ak úãtovná hodnota dlhodobého majetku prevy-

‰uje jeho oãakávanú hodnotu v ãase vyradenia majetku, ide

o doãasné znehodnotenie majetku. Na toto doãasné zne-

hodnotenie majetku tvorí banka opravné poloÏky a hodno-

ta majetku sa zníÏi na túto oãakávanú hodnotu v ãase

vyradenia.

Neexistujú Ïiadne obmedzenia vlastníckych práv na maje-

tok banky a Ïiadny majetok nie je zaloÏen˘ ako ruãenie za

záväzky banky.

k) Investície v nehnuteºnostiach

Investície v nehnuteºnostiach (v˘znamné pozemky alebo

budovy, alebo v˘znamná ãasÈ budovy alebo pozemku) sú

drÏané za úãelom získania v˘nosov z nájomného alebo zis-

ku z nárastu ich hodnoty.

Investície v nehnuteºnostiach sú ocenené obstarávacou ce-

nou, priãom v˘‰ka ich opotrebenia je vyjadrená nepriamo

prostredníctvom oprávok. Zásady na stanovenie obstaráva-

cej ceny investícií v nehnuteºnostiach sú zhodné so zásada-

mi na oceÀovanie dlhodobého majetku. Obstarávacia cena

ãasti budov a pozemkov klasifikovan˘ch ako investícia v ne-

hnuteºnostiach sa vypoãíta ako súãin pomeru plochy budo-

vy, resp. pozemkov drÏanej za úãelom v˘nosov z jej pre-

nájmu alebo nárastu jej trhovej hodnoty k celkovej úÏitko-

vej ploche budovy, resp. pozemkov a celkovej obstarávacej

ceny budovy, resp. pozemku.

Odpisy k investíciám v nehnuteºnostiach sa vypoãítajú rov-

nako ako odpisy k dlhodobému hmotnému majetku.

Reálna hodnota investícií v nehnuteºnostiach sa stanovuje

ako trhová cena na základe znaleckého posudku vypraco-

vaného pouÏitím metódy polohovej diferenciácie.

Metóda polohovej diferenciácie spoãíva v úprave v˘chodis-

kovej hodnoty nehnuteºnosti koeficientom polohovej dife-

renciácie, vyjadrujúcim vplyv polohy a ostatn˘ch faktorov
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vpl˘vajúcich na trhovú hodnotu nehnuteºnosti v danom

mieste a ãase. Koeficient polohovej diferenciácie nehnuteº-

nosti sa vypoãíta ako súãin 6 koeficientov vyjadrujúcich

celkovú situáciu lokality, intenzitu vyuÏitia nehnuteºnosti,

dopravné vzÈahy, polohu nehnuteºnosti, technickú infra-

‰truktúru a ìal‰ie zvy‰ujúce alebo redukujúce vplyvy.

l) Leasing

Banka je nájomcom v operatívnom leasingu, pri ktorom v˘-

znamnú ãasÈ rizika a v˘hod vypl˘vajúcich z vlastníctva nesie

prenajímateº. Platby uskutoãnené v rámci operatívneho

leasingu sa úãtujú do v˘kazu ziskov a strát rovnomerne po

celú dobu trvania leasingu.

Banka neobstarávala, ani neprenajímala majetok formou

finanãného leasingu.

m) Zásoby

Zásoby na sklade sú ocenené obstarávacími cenami.

Obstarávacia cena zásob zah⁄Àa v‰etky v˘davky na kúpu,

vytvorenie vlastnou ãinnosÈou a ostatné náklady vynaloÏe-

né na uvedenie zásob do ich súãasného stavu na súãasnom

mieste.

Pri oceÀovaní zásob rovnakého druhu uloÏen˘ch na sklade

pouÏíva banka metódu FIFO, pri ktorej sa cena prvého príj-

mu do skladu pouÏije pre prv˘ v˘daj zo skladu, teda v˘daje

sa oceÀujú vÏdy cenou najstar‰ích zásob postupne smerom

k najnov‰ím.

n) Rezervy

Rezervy predstavujú záväzky s neurãit˘m ãasov˘m vyme-

dzením alebo v˘‰kou a sú ocenené súãasnou hodnotou

oãakávan˘ch peÀaÏn˘ch tokov. Pre odhad rezervy je po-

trebné braÈ do úvahy v‰etky riziká a neistoty, ktoré sú ne-

vyhnutne sprevádzané mnoh˘mi súvisiacimi udalosÈami

a okolnosÈami.

Rezerva sa tvorí v prípade splnenia nasledujúcich kritérií:

• existuje povinnosÈ (právna alebo vecná) plniÈ, ktorá je

v˘sledkom minul˘ch udalostí,

• je pravdepodobné, Ïe plnenie nastane a vyÏiada si ú-

bytok peÀaÏn˘ch prostriedkov predstavujúcich ekono-

mick˘ prospech, a

• je moÏné vykonaÈ primerane spoºahliv˘ odhad plnení.

o) Zamestnanecké poÏitky

Krátkodobé zamestnanecké poÏitky

Krátkodobé záväzky voãi zamestnancom, ktoré vznikajú

v ãasovej a vecnej súvislosti s vykonaním práce zamestnan-

cami banky, sa úãtujú v menovitej hodnote a vykazujú sa

v poloÏke v˘kazu ziskov a strát „Personálne náklady“.

Medzi krátkodobé záväzky voãi zamestnancom patria

mzdy, náhrady mzdy za dovolenku a pod.

PoÏitky po ukonãení zamestnania

Banka kategorizuje zamestnanecké v˘hody súvisiace

s dôchodkov˘m zabezpeãením zamestnancov na:

• programy so stanoven˘mi príspevkami a

• programy so stanovenou v˘‰kou dôchodku.

Pri programoch so stanoven˘mi príspevkami uhrádza ban-

ka fixné príspevky samostatnému subjektu, ktoré vykazuje

vo v˘kaze ziskov a strát v poloÏke Personálne náklady.

Ide o povinné sociálne poistenie, ktoré banka platí Sociálnej

poisÈovni na základe príslu‰n˘ch právnych predpisov

a o dobrovoºné doplnkové dôchodkové sporenie platené

doplnkov˘m dôchodkov˘m spoloãnostiam, ktoré na seba

preberajú zodpovednosÈ za budúcu v˘‰ku vyplácan˘ch

dôchodkov. Banka nemá zákonnú ani inú (implicitnú) po-

vinnosÈ platiÈ ìal‰ie príspevky, ak príslu‰né fondy nebudú

maÈ dostatok aktív na vyplatenie plnení v‰etk˘m zamest-

nancom za ich odpracovan˘ ãas v beÏnom a minul˘ch

obdobiach.

V prípade programov so stanoven˘mi príspevkami banka

nemá po zaplatení príspevku Ïiaden ìal‰í záväzok.

Príspevky sa vykazujú ako v˘davok súvisiaci so zamestna-

neck˘mi poÏitkami v okamihu, kedy dôjde k ich úhrade.

Preddavky z titulu t˘chto príspevkov sa vykazujú ako aktí-

vum do tej miery, do akej bude v budúcnosti moÏné o ich

v˘‰ku zniÏovaÈ úhrady následn˘ch príspevkov.



48

Programy so stanovenou v˘‰kou dôchodku sú v‰etky iné

programy, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcej kategó-

rii. Program so stanovenou v˘‰kou dôchodku je program,

ktor˘ urãí v˘‰ku dôchodkového plnenia, ktoré dostane za-

mestnanec, zvyãajne v okamihu jeho odchodu do dôchod-

ku. V˘‰ka plnenia závisí na jednom z niekoºk˘ch faktorov,

ako vek, poãet odpracovan˘ch rokov a v˘‰ka mzdy.

Záväzok vzÈahujúci sa k programu so stanovenou v˘‰kou

dôchodku je vykázan˘ v súvahe ako súãasná hodnota sta-

novenej v˘‰ky dôchodkov, ktorá je vypoãítaná k dátumu zo-

stavenia úãtovnej závierky, zníÏená o reálnu hodnotu aktív

plánu, a zohºadÀuje aj úpravy o nevykázané poistno-mate-

matické zisky alebo straty a náklady za odpracovan˘ ãas

v minul˘ch obdobiach. Stanovenú v˘‰ku dôchodku kaÏdo-

roãne poãíta nezávisl˘ poistn˘ matematik pouÏijúc tzv.

„Projected Unit Credit“ metódu. Súãasná hodnota stano-

venej v˘‰ky dôchodku sa získa oddiskontovaním odhadnu-

t˘ch budúcich v˘davkov pouÏijúc úrokovú sadzbu dlhov˘ch

cenn˘ch papierov spoloãností s vysok˘m ratingom, ktoré sú

denominované v mene, v ktorej sa budú dôchodky vyplácaÈ

a ktoré majú splatnosÈ pribliÏne v období, kedy dôjde k v˘-

plate dôchodkov.

Poistno-matematické zisky a straty vypl˘vajúce z úprav po-

istn˘ch odhadov a skúseností sa ãasovo rozli‰ujú a poãas

oãakávanej priemernej zostatkovej doby zamestnania za-

mestnancov zniÏujú alebo zvy‰ujú v˘nosy banky. Tá ãasÈ po-

istno-matematick˘ch ziskov a strát, ktorá sa vykazuje, je

ãist˘m prebytkom vzájomného zapoãítania nevykázan˘ch

poistno-matematick˘ch ziskov a strát na konci predchá-

dzajúceho obdobia nad vy‰‰iu z nasledovn˘ch súm:

• 10 % zo súãasnej hodnoty stanovenej v˘‰ky dôchod-

ku k tomu dátumu (pred odpoãítaním aktív plánu) a

• 10 % z reálnej hodnoty aktív plánu.

Náklady za odpracovan˘ ãas v minul˘ch obdobiach sa

ihneì vykazujú ako v˘nos, s v˘nimkou prípadu, Ïe zmeny

v dôchodkovom pláne sú podmienené t˘m, Ïe zamestna-

nec zostane pre banku pracovaÈ poãas urãitého obdobia

(doba potrebná na priznanie dôchodku). V tomto prípade

sú náklady za odpracovan˘ ãas v minul˘ch obdobiach ãaso-

vo rozlí‰ené, a to rovnomerne poãas doby potrebnej na

priznanie dôchodku.

Ostatné dlhodobé zamestnanecké poÏitky

Medzi ostatné dlhodobé záväzky banky voãi zamestnan-

com patria najmä:

• odmeny pri príleÏitosti Ïivotného jubilea (odmena pri

doÏití 50. roku veku zamestnanca),

• odmeny pri príleÏitosti pracovného v˘roãia (pri 10-roã-

nom pracovnom jubileu),

• odchodné pri prvom odchode do dôchodku a

• odstupné ãlenom ‰tatutárneho orgánu.

Tieto a ìal‰ie dlhodobé záväzky voãi zamestnancom sa tieÏ

úãtujú ako rezervy, priãom náklady na tvorbu t˘chto rezerv

sú vykázané v poloÏke v˘kazu ziskov a strát Personálne ná-

klady.

p) Vlastné imanie

Priame náklady na vydanie nov˘ch akcií alebo opcií sú vo

vlastnom imaní vykázané ako zníÏenie jeho prírastku (po

zohºadnení efektu zdanenia).

Dividendy sa vykazujú vo vlastnom imaní v období ich

schválenia valn˘m zhromaÏdením. Dividendy schválené val-

n˘m zhromaÏdením po dátume úãtovnej závierky sa uvá-

dzajú v poznámkach k úãtovnej závierke ako udalosÈ, ktorá

nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka.

Do dátumu zverejnenia úãtovnej závierky neboli dividendy

schválené.

r) Postupy úãtovania úrokov˘ch v˘nosov a úrokov˘ch ná-

kladov, spôsoby vykazovania v˘nosov zo znehodnoten˘ch

aktív vrátane úrokov

Banka úãtuje úrokové v˘nosy a úrokové náklady vzÈahujúce

sa k aktívam a k pasívam spoloãne s t˘mito aktívami a pa-

sívami.

Úrokové v˘nosy z úverov, ku ktor˘m je vytvorená opravná

poloÏka (ìalej znehodnotené úvery), sa poãítajú pouÏitím

úrokovej sadzby, ktorou sa pre úãely stanovenia v˘‰ky

opravnej poloÏky diskontovali budúce peÀaÏné toky.
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Úrokové v˘nosy a úrokové náklady zo ‰tátnych dlhopisov

banka úãtuje podºa metódy efektívnej úrokovej miery. Ako

úrokové v˘nosy alebo ako zníÏenie úrokov˘ch v˘nosov

banka úãtuje diskont alebo prémiu, t. j. postupne dosaho-

van˘ rozdiel medzi obstarávacou cenou a menovitou hod-

notou ‰tátneho dlhopisu a taktieÏ postupne dosahovan˘

úrok z kupónu. Poãas drÏby ‰tátnych dlhopisov banka

úãtuje úrokové v˘nosy z kupónu v brutto v˘‰ke.

Úrokové v˘nosy z pokladniãn˘ch poukáÏok NBS banka

úãtuje vypoãítané metódou efektívnej úrokovej miery.

s) Úãtovanie poplatkov a provízií

Prijaté poplatky za uzatvorenie úverovej zmluvy a provízie

za úver vyplácanej sprostredkovateºom vstupujú do ocene-

nia úverov a v˘poãtu efektívnej úrokovej miery.

V‰etky ostatné poplatky súvisiace so stavebn˘m sporením,

stavebn˘mi úvermi a medziúvermi (napr. poplatok za zv˘-

‰enie cieºovej sumy stavebného sporenia, poplatok za vy-

povedanie zmluvy, poplatok pri zmene tarify a poplatok za

zmenku) predstavujú v˘nos v ãase poskytnutia sluÏby a ne-

vstupujú do ocenenia stavebného sporenia, resp. stavebné-

ho úveru a medziúveru.

t) ZdaÀovanie

Splatná a odloÏená daÀová pohºadávka a záväzok sa vyka-

zujú oddelene od ostatného majetku a záväzkov.

DaÀ uvedená vo v˘kaze ziskov a strát za vykazované obdo-

bie zah⁄Àa splatnú daÀ za úãtovné obdobie a odloÏenú

daÀ. Základ splatnej dane z príjmov sa vypoãíta z v˘sledku

hospodárenia beÏného obdobia, vykázaného v individuál-

nej úãtovnej závierke podºa IFRS a upraveného spôsobom

ustanoven˘m vo v‰eobecne záväznom právnom predpise

Ministerstva financií SR, pripoãítaním poloÏiek zvy‰ujúcich

a odpoãítaním poloÏiek zniÏujúcich takto upraven˘ v˘sle-

dok hospodárenia.

OdloÏené dane (odloÏená daÀová pohºadávka a odloÏen˘

daÀov˘ záväzok) sa vzÈahujú na prechodné rozdiely medzi

úãtovnou hodnotou majetku a úãtovnou hodnotou záväz-

kov vykázanou v súvahe a ich daÀovou základÀou.

OdloÏená daÀová pohºadávka sa vykazuje, ak je pravdepo-

dobné, Ïe v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteºn˘ zisk,

voãi ktorému je moÏné túto pohºadávku vyuÏiÈ.

OdloÏená daÀ sa vypoãítava pomocou daÀovej sadzby,

schválenej pre obdobie, kedy sa oãakáva realizácia daÀovej

pohºadávky alebo vyrovnanie daÀového záväzku.

u) âinnosti, na ktoré je banka splnomocnená tretími

osobami

Banka vykonáva administráciu provízií vyplácan˘ch sprost-

redkovateºom za uzatvorené zmluvy o starobnom dôchod-

kovom sporení pre spoloãnosÈ Allianz – Slovenská dôchod-

ková správcovská spoloãnosÈ, a. s.

Banka nevykonáva Ïiadne ìal‰ie ãinnosti, na ktoré by bola

splnomocnená tretími osobami.

v) Údaje za predchádzajúce úãtovné obdobie

Údaje za predchádzajúce úãtovné obdobie boli v prípade

potreby upravené tak, aby boli porovnateºné s údajmi

v beÏnom úãtovnom období.

Z tohto titulu vznikol rozdiel oproti úãtovnej závierke ban-

ky zostavenej k 31. decembru 2005 v t˘chto poloÏkách

v˘kazu ziskov a strát: Náklady na poplatky a provízie,

Nakupované sluÏby, Personálne náklady a Ostatné pre-

vádzkové náklady.

Uveden˘ rozdiel je spôsoben˘ najmä vykazovaním nákla-

dov na neuplatnenú daÀ z pridanej hodnoty v úãtovnej

závierke banky zostavenej k 31. decembru 2005 v poloÏke

Ostatné prevádzkové náklady vo v˘‰ke 51 384 tis. Sk, kto-

ré sú v úãtovnej závierke banky zostavenej k 31. decembru

2006 vykázané vo v˘‰ke 51 375 tis. Sk v poloÏke

Nakupované sluÏby a vo v˘‰ke 9 tis. Sk v poloÏke Náklady

na poplatky a provízie. ëal‰í v˘znamn˘ rozdiel je spôsobe-

n˘ reklasifikáciou nákladov na dane a poplatky, ktoré boli

v úãtovnej závierke banky zostavenej k 31. decembru 2005

vykázané v poloÏke Nakupované sluÏby vo v˘‰ke

12 214 tis. Sk a v úãtovnej závierke banky zostavenej

k 31. decembru 2006 sú tieto vykázané v poloÏke Ostatné

prevádzkové náklady.
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w) ZníÏenie hodnoty iného nefinanãného majetku

Banka k súvahovému dÀu skúma, ãi existujú indikátory zní-

Ïenia hodnoty iného nefinanãného majetku. Ak tieto ná-

znaky existujú, banka odhadne ich získateºnú hodnotu.

Získateºná hodnota
3

predstavuje vy‰‰iu sumu z reálnej hod-

noty poloÏky majetku zníÏenej o náklady na predaj a jeho

hodnoty z pouÏívania
4

. Ak je úãtovná hodnota majetku vy‰-

‰ia neÏ jeho získateºná hodnota, úãtuje sa o opravnej

poloÏke.

x) VloÏené deriváty

Úrokov˘ bonus a poplatky za predãasné zru‰enie zmluvy

majú povahu vloÏen˘ch derivátov. Ich ekonomické ãrty a ri-

ziká sú v‰ak t˘mto zmluvám veºmi blízke, preto ich nie je

moÏné oddeliÈ od základnej zmluvy.

(4) V¯ZNAMNÉ ÚâTOVNÉ ODHADY A PREDPOKLADY

POUÎITÉ PRI APLIKOVANÍ ÚâTOVN¯CH ZÁSAD

Banka pouÏíva odhady a predpoklady, ktoré ovplyvÀujú v˘-

‰ku aktív a pasív v nasledujúcom úãtovnom období.

Odhady a predpoklady sú neustále prehodnocované, pri-

ãom sú zaloÏené na historickej skúsenosti a ostatn˘ch fak-

toroch, vrátane budúcich udalostí, ktoré banka za dan˘ch

okolností povaÏuje za najsprávnej‰ie.

a) Opravné poloÏky k pohºadávkam a odpisy pohºadávok

Banka minimálne raz mesaãne prehodnocuje svoje úverové

portfólio za úãelom posúdenia zníÏenia jeho hodnoty. Pri

rozhodovaní, ãi má vo v˘sledku hospodárenia zohºadniÈ

stratu zo zníÏenia hodnoty, banka posudzuje, ãi sú k dispo-

zícii údaje naznaãujúce merateºn˘ pokles hodnoty oãakáva-

n˘ch peÀaÏn˘ch tokov na úrovni portfólia úverov predt˘m,

neÏ je ho moÏné posudzovaÈ na individuálnej úrovni.

Náznakom zníÏenia hodnoty je napríklad nepriaznivá zme-

na v platobnej disciplíne dlÏníkov v skupine úverov alebo

celonárodné, ãi lokálne hospodárske podmienky, ktoré

priamo súvisia s platobnou neschopnosÈou dlÏníkov

v skupine.

Pri stanovení budúcich odhadovan˘ch peÀaÏn˘ch tokov

vedenie pouÏíva odhady vychádzajúce z historickej skúse-

nosti t˘kajúcej sa stratovosti aktív pre skupiny aktív banky

s rovnak˘m úverov˘m rizikom. Metodika a predpoklady

pouÏívané na odhadovanie v˘‰ky a naãasovania budúcich

peÀaÏn˘ch tokov sa pravidelne prehodnocujú, aby sa mi-

nimalizovali rozdiely medzi oãakávanou a skutoãnou

stratovosÈou.

b) Cenné papiere drÏané do splatnosti

Banka klasifikuje cenné papiere s pevne stanoven˘mi alebo

urãiteºn˘mí platbami a pevne stanovenou dobou splatnosti

ako cenné papiere drÏané do splatnosti v súlade s IAS 39 –

Finanãné nástroje: Vykazovanie a oceÀovanie. Táto klasifi-

kácia je ovplyvnená predpokladom banky, priãom banka

posudzuje svoj zámer a schopnosÈ drÏaÈ tieto cenné papie-

re do splatnosti. Ak banka nebude drÏaÈ tieto cenné pa-

piere do splatnosti pre iné ako ‰pecifické dôvody (ktor˘m je

napr. predaj nev˘znamného objemu portfólia tesne pred

dátumom splatnosti), musí celú túto triedu cenn˘ch pa-

pierov reklasifikovaÈ na cenné papiere urãené na predaj.

V tomto prípade by banka oceÀovala tieto cenné papiere

reálnou hodnotou.

c) Rezervy

Banka, aj v spolupráci so svojimi právnikmi a nezávisl˘m po-

istn˘m matematikom, vykonáva pravidelné anal˘zy a odha-

dy, aby vedela ão najpresnej‰ie urãiÈ pravdepodobnosÈ, na-

ãasovanie a sumy t˘kajúce sa pravdepodobného úbytku

zdrojov v jednotliv˘ch prípadoch, ako sú popísané v bode

(18) - Rezervy. V prípade, Ïe suma rezerv ako odhad odlivu

zdrojov sa lí‰i od skutoãnosti, rozdiel sa premietne vo v˘-

sledku hospodárenia príslu‰ného úãtovného obdobia.

3

z anglického „recoverable amount“
4

z anglického „value in use“
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(5) POKLADNIâNÉ HODNOTY A ÚâTY EMISN¯CH BÁNK

POKLADNIâNÉ HODNOTY A ÚâTY EMISN¯CH BÁNK (v tis. Sk) 2006 2005

Pokladniãná hotovosÈ 446 541

Povinné minimálne rezervy v NBS 994 380 597 393

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 1 694 048 3 733 658

Spolu 2 688 874 4 331 592

Povinné minimálne rezervy predstavujú vklady, ktoré banka musí povinne drÏaÈ v NBS; ich v˘‰ka sa kvantifikuje na základe

rozhodnutia NBS ã. 7/2003 o povinn˘ch minimálnych rezervách v znení rozhodnutia NBS ã. 6/2004 a ich ãerpanie je ob-

medzené. Povinné minimálne rezervy sú stanovené ako 3 % z vybran˘ch pasív banky a sú úroãené úrokovou sadzbou 1,5 %.

Banka eviduje v podsúvahe ako prijaté kolaterály v obrátenom repo obchode pokladniãné poukáÏky NBS ocenené k 31. de-

cembru 2006 v reálnej hodnote 1 693 916 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 3 733 653 tis. Sk).

Reálna hodnota pokladniãnej hotovosti k 31. decembru 2006 sa rovná jej menovitej hodnote vo v˘‰ke 446 tis. Sk. Reálna

hodnota povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS a úverov poskytnut˘ch NBS v rámci repo obchodov sa kvôli ich krátkodobé-

mu charakteru nelí‰i od úãtovnej hodnoty.

(6) CENNÉ PAPIERE URâENÉ NA PREDAJ

Banka má zaradené medzi cenn˘mi papiermi urãen˘mi na predaj ‰tátne dlhopisy a akcie v obchodn˘ch spoloãnostiach, v kto-

r˘ch jej podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach nepresahuje 20 %.

Banka má vo svojom portfóliu cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj akcie RVS, a. s., ktoré nie sú obchodovateºné na Ïiad-

nej tuzemskej ani zahraniãnej burze, resp. na Ïiadnom verejnom trhu. PretoÏe nie je moÏné spoºahlivo urãiÈ reálnu hodnotu

tejto investície, je ocenená v obstarávacej cene.

CENNÉ PAPIERE URâENÉ NA PREDAJ (v tis. Sk) 2006 2005

Akcie RVS, a. s. 4 500 4 500

·tátne dlhopisy 1 558 107 0

Spolu 1 562 607 4 500

·TÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2006 2005

·tátne dlhopisy – reálna hodnota bez úrokov 1 500 565 0 

·tátne dlhopisy – kupón 52 724 0

·tátne dlhopisy – diskont / (prémia) 4 818 0

Celková hodnota ‰tátnych dlhopisov 1 558 107 0

V priebehu roka 2006 bolo zaznamenané zníÏenie základného imania spoloãnosti RVS, a. s., z pôvodnej v˘‰ky 262 600 tis. Sk

na 209 400 tis. Sk z dôvodu odkúpenia vlastn˘ch akcií spoloãnosÈou. Podiel banky na základnom imaní RVS, a. s., sa tak

zv˘‰il na 2,149 % (k 31. decembru 2005: 1,714 %).
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(7) POHªADÁVKY VOâI BANKÁM

Pohºadávky voãi bankám predstavujú beÏné úãty v in˘ch bankách a termínované vklady v in˘ch bankách v nasledovnom

ãlenení (v tis. Sk):

POHªADÁVKY VOâI BANKÁM 2006 2005

BeÏné úãty 66 982 54 285

Termínované vklady 305 216 196 844

Spolu 372 198 251 129

V‰etky termínované vklady, ktoré má banka uloÏené v in˘ch bankách, majú zmluvnú dobu splatnosti do 3 mesiacov.

Uvedená úãtovná hodnota pohºadávok voãi bankám je zároveÀ ich trhovou hodnotou, pretoÏe transakcie sú krátkodobé

a uskutoãnili sa za beÏn˘ch trhov˘ch podmienok.

(8) CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI 

CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2006 2005

·tátne dlhopisy 3 151 605 3 164 169

Pokladniãné poukáÏky NBS 0 849 084

Spolu 3 151 605 4 013 253

·TÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2006 2005

·tátne dlhopisy – reálna hodnota pri obstaraní 3 086 898 3 086 898

·tátne dlhopisy – kupón 108 938 108 938

·tátne dlhopisy – diskont / (prémia) -44 231 -31 667

Celková hodnota ‰tátnych dlhopisov 3 151 605 3 164 169

Trhová hodnota ‰tátnych dlhopisov 3 266 060 3 365 028

POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY NBS (v tis. Sk) 2006 2005

Pokladniãné poukáÏky NBS – reálna hodnota pri obstaraní 0 844 097

Pokladniãné poukáÏky NBS – diskont / (prémia) 0 4 987

Celková hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 0 849 084

Trhová hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 0 849 143

·tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave. Pokladniãné poukáÏky NBS sú nekótované cenné

papiere.

V‰etky dlhové cenné papiere majú pevne stanovené úrokové v˘nosy.
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(9) ÚVERY POSKYTNUTÉ KLIENTOM

·truktúra úverov podºa druhov a subjektov, ktor˘m boli poskytnuté (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA DRUHOV 2006 2005

Stavebné úvery fyzick˘m osobám 12 817 397 14 847 820

Stavebné úvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 23 006 14 198

Stavebné úvery ostatn˘m právnick˘m osobám 13 035 12 006

Stavebné úvery mimo fondu stavebného sporenia právnick˘m osobám 49 892 0

Medziúvery fyzick˘m osobám 27 024 302 19 422 895

Medziúvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 1 077 288 747 201

Medziúvery ostatn˘m právnick˘m osobám 440 604 174 594

Úvery na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch projektov 15 350 15 350

Úvery zamestnancom 18 037 19 112

Spolu brutto 41 478 911 35 253 176

Opravná poloÏka k úverom -903 098 -708 482

Spolu netto 40 575 813 34 544 694

Opravné poloÏky k pohºadávkam z úverov (v tis. Sk):

OPRAVNÉ POLOÎKY K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV 2006 2005

Opravné poloÏky k medziúverom -767 781 -544 080

Opravné poloÏky k stavebn˘m úverom -120 951 -150 034

Opravné poloÏky k úverom na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch projektov -14 349 -14 349

Opravné poloÏky k zamestnaneck˘m úverom -17 -19

Spolu -903 098 -708 482

Zmeny opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam z úverov (v tis. Sk):

OPRAVNÉ POLOÎKY K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV 2006 2005

K 1. januáru -708 482 -570 680

ZníÏenie úrokov˘ch v˘nosov – úroky k znehodnoten˘m úverom -160 044 -116 729

Zmena stavu opravn˘ch poloÏiek – vplyv zmeny súãasnej hodnoty 96 142 73 490

Saldo (tvorby) a rozpustenia opravn˘ch poloÏiek -130 714 -94 563

K 31. decembru -903 098 -708 482

TRHOVÁ HODNOTA ÚVEROV (v tis. Sk) 2006 2005

Stavebné úvery 12 280 172 14 541 196

Stavebné úvery mimo fondu stavebného sporenia 47 605 0

Medziúvery 28 026 584 20 797 134

Úvery na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch projektov 1 000 1 000

Úvery zamestnancom 17 564 18 681

Spolu netto 40 372 925 35 358 011

ÚVERY PODªA SUBJEKTOV (v tis. Sk) 2006 2005

Fyzické osoby 39 859 736 34 289 827

Právnické osoby 1 619 175 963 349

Spolu 41 478 911 35 253 176

Percentuálny podiel objemu úverov v tis. Sk poskytnut˘ch fyzick˘m osobám k 31. decembru 2006 je 96,10 % 

(k 31. decembru 2005: 97,27 % ) a podiel objemu úverov v tis. Sk poskytnut˘ch právnick˘m osobám k rovnakému dátumu

je 3,90 % (k 31. decembru 2005: 2,73 %).
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ÚVERY PODªA ZNEHODNOTENIA (v tis. Sk) 2006 2005

Úvery bez identifikovaného znehodnotenia 39 713 709 33 832 509

Znehodnotené úvery, z toho: 1 889 682 1 484 556

- zlyhané úvery* 1 283 565 930 072

Poplatky a provízie vstupujúce do v˘poãtu efektívnej úrokovej miery -124 480 -63 889

41 478 911 35 253 176

* zlyhané úvery sú úvery, ktoré sú v ome‰kaní so splátkami viac ako 90 dní alebo úvery vo vymáhaní

·truktúra úverov podºa odhadovanej zostatkovej doby splatnosti (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI 2006 2005

1 mesiac a menej 1 572 844 525 407

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 780 341 1 096 737

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 3 916 899 3 882 590

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 25 366 430 17 149 758

Viac ako 5 rokov 8 077 194 10 652 678

Ne‰pecifikované 1 765 203 1 946 006

Spolu 41 478 911 35 253 176

·truktúra úverov podºa zmluvnej doby splatnosti (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA ZMLUVNEJ DOBY SPLATNOSTI 2006 2005

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 265 286 363 707

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 9 362 590 6 780 544

Viac ako 5 rokov 31 851 035 28 108 925

Spolu 41 478 911 35 253 176

Úvery sú zabezpeãené nasledovn˘mi formami zabezpeãenia (v tis. Sk):

DRUH ZABEZPEâENIA ÚVEROV 2006 2005

Banková záruka 327 278 250 815

Ruãiteº 23 016 543 20 328 819

ZáloÏné právo na nehnuteºnosÈ, v ktorej dlÏník b˘va alebo bude b˘vaÈ 4 074 495 3 235 688

ZáloÏné právo na ostatné nehnuteºnosti 4 100 621 4 390 396

Vinkulovan˘ vklad v inej banke 247 381 49 971

Nasporená suma na prislúchajúcom úãte sporenia 5 718 055 3 775 842

Bez zábezpeky 3 994 538 3 221 645

Spolu 41 478 911 35 253 176

Oãakávané priemerné zníÏenie súãasnej hodnoty peÀaÏn˘ch tokov z jednotliv˘ch úverov˘ch portfólií závisí od nasledovn˘ch

faktorov:

a) pravdepodobnosti, Ïe sa pohºadávka stane v budúcnosti vymáhanou,

b) odhadovaného v˘nosu zo zabezpeãenia pohºadávky.
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PravdepodobnosÈ vymáhania v %

DOBA OME·KANIA S PLATBOU 2006 2005

Viac ako 30 dní, ale nie viac ako 90 dní 15,4 14,0 

Viac ako 90 dní, ale nie viac ako 180 dní 43,0 40,4 

Viac ako 180 dní, ale nie viac ako 360 dní 66,0 60,5 

Viac ako 360 dní 94,0 92,0 

Pri v˘poãte nezabezpeãenej hodnoty pohºadávky z úverov sa od celkovej hodnoty pohºadávky v stanovenom poradí odpoãí-

tava súãasná hodnota odhadovan˘ch peÀaÏn˘ch tokov z realizácie zabezpeãení podºa nasledujúcej tabuºky.

Odhadovan˘ v˘nos 

Poradie Zabezpeãenie pohºadávky zo zabezpeãenia v %

1. Nasporená suma na prislúchajúcom úãte sporenia 100,0

2. Vinkulovaná zmluva o stavebnom sporení v banke 100,0

3. Banková záruka 100,0

4. Vinkulovan˘ vklad v inej banke 100,0

5. Solidárne ruãenie 100,0

6. ZáloÏné právo na nehnuteºnosÈ 81,4*

7. Ruãiteº 32,2*

* Percento v˘nosu je mesaãne aktualizované na základe skutoãne realizovan˘ch v˘nosov z daného typu zabezpeãenia, uvedené hodnoty pred-

stavujú stav k 31. decembru 2006.

(10) PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A VKLADY S ROZHODUJÚCIM VPLYVOM

Banka uplatÀuje rozhodujúci vplyv v dcérskej spoloãnosti DomBytGLOBAL, spol. s r. o., v ktorej vykazuje k 31. decembru

2006 100%-nú majetkovú úãasÈ.

PODIELY NA VLASTNOM IMANÍ V DCÉRSKYCH ÚâTOVN¯CH 

JEDNOTKÁCH V OBSTARÁVACEJ CENE (v tis. Sk) 2006 2005

DomBytGLOBAL, spol. s r. o. 101 310 101 310

Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. 0 700 000

Spolu 101 310 801 310

Reálnu hodnotu podielu na vlastnom imaní spoloãnosti DomBytGLOBAL, spol. s r. o., nie je moÏné spoºahlivo urãiÈ.

a) DomBytGLOBAL, spol. s r.o.

SpoloãnosÈ DomBytGLOBAL, spol. s r. o. (ìalej len DBG) je spoloãnosÈ s ruãením obmedzen˘m so sídlom na ulici

Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. SpoloãnosÈ bola zaloÏená 13. novembra 1997 a zaregistrovaná do Obchodného registra

30. januára 1998.

SpoloãnosÈ predstavuje v zmysle zákona o bankách podnik pomocn˘ch bankov˘ch sluÏieb.

Hlavn˘m predmetom ãinnosti spoloãnosti DBG je správa nehnuteºností a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu

nehnuteºností.
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·truktúra vlastného imania spoloãnosti DBG (v tis. Sk):

ZLOÎKY VLASTNÉHO IMANIA DBG 2006 2005

Základné imanie 100 310 100 310

Zákonn˘ rezervn˘ fond 1 664 1 664

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 103 277

V˘sledok hospodárenia beÏného obdobia 2 726 -174

Vlastné imanie spolu 104 803 102 077

âistá úãtovná hodnota investície 101 310 101 310

b) Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s.

SpoloãnosÈ Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. (ìalej len PDS) ako akciová spoloãnosÈ so sídlom v Bratislave na

Bajkalskej ulici ã. 30, bola zaloÏená 24. júna 2004. Do Obchodného registra bola zapísaná 8. októbra 2004 a svoju ãinnosÈ

zaãala vykonávaÈ od 1. novembra 2004.

DÀa 9. januára 2006 banka predala 100 % akcií PDS spoloãnosti Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. (viì. bod (30) - Ostatné

prevádzkové v˘nosy).

PDS bola zru‰ená bez likvidácie ku dÀu 28. 2. 2006 a zlúãená so spoloãnosÈou Allianz - Slovenská dôchodková správcovská

spoloãnosÈ, a. s., so sídlom Obchodná 43-45, 811 06 Bratislava.
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(11) DLHODOB¯ HMOTN¯ MAJETOK

Prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku (DHM) v tis. Sk:

DLHODOB¯ HMOTN¯ MAJETOK Nehnuteºnosti1 Stroje Inventár3 Dopravné Spolu

a zariadenia2 prostriedky

Obstarávacia cena

1. január 2005 853 455 583 722 184 433 29 322 1 650 932

Prírastky 124 526 32 998 5 171 18 462 181 157

Úbytky a prevody 0 -29 854 -5 159 -11 346 -46 359

31. december 2005 977 981 586 866 184 445 36 438 1 785 730

Oprávky

1. január 2005 -140 410 -479 967 -161 206 -21 735 -803 318

Prírastky -24 298 -47 764 -8 311 -4 849 -85 222

Úbytky a prevody -4 776 29 608 5 058 10 422 40 312

31. december 2005 -169 484 -498 123 -164 459 -16 162 -848 228

Obstaranie DHM a preddavky 

k 1. januáru 2005 206 21 605 0 0 21 811

Obstaranie DHM a preddavky 

k 31. decembru 2005 43 21 915 335 0 22 293

âistá úãtovná hodnota

1. január 2005 713 251 125 360 23 227 7 587 869 425

31. december 2005 808 540 110 658 20 321 20 276 959 795

Obstarávacia cena

1. január 2006 977 981 586 866 184 445 36 438 1 785 730

Prírastky 31 106 57 323 8 523 900 97 852

Úbytky a prevody -7 562 -43 579 -10 566 -10 896 -72 603

31. december 2006 1 001 525 600 610 182 402 26 442 1 810 979

Oprávky

1. január 2006 -169 484 -498 123 -164 459 -16 162 -848 228

Prírastky -22 633 -32 109 -4 044 -4 576 -63 362

Úbytky a prevody -8 637 43 380 10 472 7 822 53 037

31. december 2006 -200 754 -486 852 -158 031 -12 916 -858 553

Obstaranie DHM a preddavky 

k 1. januáru 2006 43 21 915 335 0 22 293

Obstaranie DHM a preddavky 

k 31. decembru 2006 8 075 3 782 153 0 12 010

âistá úãtovná hodnota

1. január 2006 808 540 110 658 20 321 20 276 959 795

31. december 2006 808 846 117 540 24 524 13 526 964 436

1Budovy, technické zhodnotenie prenajat˘ch budov a pozemky
2Technické zariadenia, kancelárska technika, hardvér, komunikaãné prostriedky
3Umelecké diela, nábytok, inventár

Banka eviduje k 31.decembru 2006 zmluvn˘ záväzok na kúpu dlhodobého hmotného majetku v hodnote 850 tis. Sk

(k 31.decembru 2005: 1 530 tis. Sk).
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(12) INVESTÍCIE V NEHNUTEªNOSTIACH

Prírastky a úbytky investícií v nehnuteºnostiach (v tis. Sk):

INVESTÍCIE V NEHNUTEªNOSTIACH Budovy Pozemky Spolu

Obstarávacia cena

1. január 2005 161 353 22 806 184 159

Prírastky 182 0 182

- v tom:  technické zhodnotenie 182 0 182

Úbytky z dôvodu zmeny plochy na prenájom -31 354 -4 344 -35 698

31. december 2005 130 181 18 462 148 643

Oprávky

1. január 2005 -23 851 0 -23 851

Prírastky -2 971 0 -2 971

Úbytky z dôvodu zmeny plochy na prenájom 4 776 0 4 776

31. december 2005 -22 046 0 -22 046

âistá úãtovná hodnota

1. január 2005 137 502 22 806 160 308

31. december 2005 108 135 18 462 126 597

Obstarávacia cena

1. január 2006 130 181 18 462 148 643

Prírastky z dôvodu zmeny plochy na prenájom 0 72 048 72 048

Úbytky z dôvodu zmeny plochy na prenájom -102 657 0 -102 657

31. december 2006 27 524 90 510 118 034

Oprávky

1. január 2006 -22 046 0 -22 046

Prírastky -428 0 -428

Úbytky z dôvodu zmeny plochy na prenájom 16 200 0 16 200

31. december 2006 -6 274 0 -6 274

âistá úãtovná hodnota

1. január 2006 108 135 18 462 126 597

31. december 2006 21 250 90 510 111 760

V priebehu roka 2006 banka prehodnotila vyuÏitie prenajímateºnej plochy, na základe ãoho bola zníÏená celková úãtovná

hodnota investícií v nehnuteºnostiach.

Trhová hodnota investícií v nehnuteºnostiach dosahuje k 31. decembru 2006 v˘‰ku 107 094 tis. Sk (k 31. decembru 2005:

111 087 tis. Sk).
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(13) DLHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETOK

Prírastky a úbytky dlhodobého nehmotného majetku (DNM) v tis. Sk:

NEHMOTN¯ MAJETOK Softvér Ostatné Spolu

nehmotné

aktíva

Obstarávacia cena

1. január 2005 452 236 21 075 473 311

Prírastky 26 080 699 26 779

Úbytky a prevody -10 865 -9 682 -20 547

31. december 2005 467 451 12 092 479 543

Oprávky

1. január 2005 -323 503 -16 452 -339 955

Prírastky -27 879 -2 265 -30 144

Úbytky a prevody 10 865 9 343 20 208

31. december 2005 -340 517 -9 374 -349 891

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky k 1. januáru 2005 15 607 365 15 972

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky k 31. decembru 2005 42 058 12 42 070

âistá úãtovná hodnota

1. január 2005 144 340 4 988 149 328

31. december 2005 168 992 2 730 171 722

Obstarávacia cena

1. január 2006 467 451 12 092 479 543

Prírastky 84 802 498 85 300

Úbytky a prevody 1 307 -668 639

31. december 2006 553 560 11 922 565 482

Oprávky

1. január 2006 -340 517 -9 374 -349 891

Prírastky -34 308 -1 065 -35 373

Úbytky a prevody 0 681 681

31. december 2006 -374 825 -9 758 -384 583

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky k 1. januáru 2006 42 058 12 42 070

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky k 31. decembru 2006 43 709 1 331 45 040

âistá úãtovná hodnota

1. január 2006 168 992 2 730 171 722

31. december 2006 222 444 3 495 225 939

Banka eviduje k 31.decembru 2006 zmluvn˘ záväzok na kúpu dlhodobého nehmotného majetku v hodnote 7 452 tis. Sk

(k 31.decembru 2005: 17 347 tis. Sk).
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(14) INÉ AKTÍVA

INÉ AKTÍVA (v tis. Sk) 2006 2005

Ostatné pohºadávky voãi klientom 291 322 224 482

Pohºadávky z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie zmluvy 

o stavebnom sporení a poplatkov za vedenie úãtu 44 407 50 875

Zásoby 19 497 12 997

Rôzni dlÏníci 161 529 146 282

Poskytnuté prevádzkové preddavky 19 583 19 886

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 1 116 387

Náklady a príjmy budúcich období 9 780 7 289

Spolu 547 234 462 198

Opravné poloÏky k pohºadávkam z poplatkov -26 521 -31 327

Opravné poloÏky k rôznym dlÏníkom -2 258 -2 141

Spolu netto 518 455 428 730

V poloÏke Ostatné pohºadávky voãi klientom banka vykazuje objem vkladov realizovan˘ch klientmi v posledn˘ch dÀoch

kalendárneho roka, ktoré v‰ak sú pripísané v prospech úãtu banky aÏ v nasledujúcom roku. Na úãty klientov sú tieto pro-

striedky v zmysle ãlánku V. bodu 2. V‰eobecn˘ch podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení pripísané k 31. decembru, aby

klienti nestratili nárok na ‰tátnu prémiu za príslu‰n˘ rok.

Podstatnú ãasÈ poloÏky Rôzni dlÏníci k 31. decembru 2006 predstavuje pohºadávka voãi poisÈovni vo v˘‰ke odkupnej

hodnoty zmlúv dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banky v sume 143 173 tis. Sk (k 31. decembru 2005:

134 090 tis. Sk).

Najv˘znamnej‰ou poloÏkou, ktorú banka ãasovo rozli‰uje do nákladov budúcich období, je nájomné platené vopred

na nasledujúce úãtovné obdobia, ktoré k 31. decembru 2006 predstavuje sumu 3 321 tis. Sk (k 31. decembru 2005:

2 820 tis. Sk).

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k rôznym dlÏníkom (v tis. Sk):

OPRAVNÉ POLOÎKY K RÔZNYM DLÎNÍKOM 2006 2005

K 1. januáru -2 141 -1 998

Tvorba opravn˘ch poloÏiek -333 -441

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek 216 298

K 31. decembru -2 258 -2 141

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam z poplatkov (v tis. Sk):

OPRAVNÉ POLOÎKY K POHªADÁVKAM Z POPLATKOV 2006 2005

K 1. januáru -31 327 -33 699

Tvorba opravn˘ch poloÏiek 0 -1 064

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek 4 806 3 436

K 31. decembru -26 521 -31 327
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(15) ZÁVÄZKY VOâI BANKÁM

Záväzky voãi bankám k 31. decembru 2006 vo v˘‰ke 321 372 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 206 038 tis. Sk) predstavu-

jú termínované vklady od in˘ch bánk vrátane alikvótnych, ãasovo rozlí‰en˘ch úrokov so zmluvnou dobou splatnosti

do 3 mesiacov.

Úãtovná hodnota záväzkov voãi bankám k 31. decembru 2006 vo v˘‰ke 321 372 tis. Sk je zároveÀ ich trhovou hodnotou,

pretoÏe sa transakcie uskutoãnili v ‰tvrtom kvartáli 2006 za beÏn˘ch trhov˘ch podmienok.

(16) ÚSPORNÉ VKLADY KLIENTOV

Úsporné vklady klientov pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tis. Sk):

ÚSPORNÉ VKLADY KLIENTOV 2006 2005

Úsporné vklady fyzick˘ch osôb 40 052 663 36 058 611

Úsporné vklady právnick˘ch osôb 652 144 416 843

- z toho: úsporné vklady spoloãenstiev vlastníkov bytov 399 466 267 874

Spolu 40 704 807 36 475 454

Trhová hodnota úsporn˘ch vkladov klientov dosahuje k 31. decembru 2006 v˘‰ku 39 536 592 tis. Sk (k 31. decembru 2005:

36 726 337 tis. Sk).

(17) OSTATNÉ ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM

OSTATNÉ ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM (v tis. Sk) 2006 2005

Nevyplatené peÀaÏné prostriedky zo zru‰en˘ch zmlúv o stavebnom sporení 78 703 86 451

Nevyplatené stavebné úvery a medziúvery 86 604 47 839

Pridelenia 65 739 41 663

Iné záväzky voãi klientom 41 722 24 339

Spolu 272 768 200 292

(18) REZERVY

Banka má k súvahovému dÀu vytvorené nasledovné rezervy:

a) Rezervy pokr˘vajúce krátkodobé záväzky, ktoré budú vyrovnané do 1 roka

Rezerva na provízie pre sprostredkovateºov

Túto rezervu tvorí banka na vyplatenie provízií sprostredkovateºom za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. ZákladÀou

pre v˘poãet rezervy je stav ãakateºstva sprostredkovateºov na províziu po zohºadnení efektívneho odhadu podielu stornova-

n˘ch zmlúv na celkovom poãte uzatvoren˘ch zmlúv.

b) Rezervy pokr˘vajúce dlhodobé záväzky s dobou vyrovnania dlh‰ou neÏ 1 rok

Rezerva na úrokov˘ bonus

Rezervu na úrokov˘ bonus tvorí banka v zmysle ãlánku IXa. V‰eobecn˘ch podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení v zne-

ní z februára 2005 na pokrytie budúcich záväzkov, ktoré jej vzniknú z titulu vyplácania úrokov˘ch bonusov z pripísan˘ch

úrokov t˘m stavebn˘m sporiteºom, ktorí sa zrieknu nároku na stavebn˘ úver a vypovedia zmluvu o stavebnom sporení po

‰iestich rokoch sporenia v rámci nov˘ch taríf s roãn˘m úroãením vkladov 2 %, s dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom

sporení do 31. januára 2005 a klasick˘ch taríf s dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení do 31. marca 2000, resp.

junior extra do 31. marca 2001 s 3%-n˘m roãn˘m úroãením.
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ZákladÀou pre tvorbu tejto rezervy sú skutoãne pripísané úroky na nezru‰ené zmluvy o stavebnom sporení na úãte sporenia

klienta – fyzickej osoby v uvedenom ohraniãení dátumu uzatvorenia, ku ktorému nie je zaloÏen˘ prislúchajúci úãet medzi-

úveru. Podiel zmlúv stavebn˘ch sporiteºov, ktorí sa zrieknu nároku na stavebn˘ úver, je stanoven˘ vo v˘‰ke 50 %, v˘‰ka bo-

nusu vo v˘‰ke 50 % pre nové tarify a 40 % pre klasické tarify.

Rezerva na záväzky z extra istoty pri tarife junior extra

V zmysle Podmienok plnenia extra istoty pre zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené v tarife junior extra tvorí banka rezer-

vu na pokrytie budúcich záväzkov, ktoré jej vzniknú z titulu plnenia extra istoty. (Program extra istota poskytuje zabezpeãe-

nie deÈom pri zmluvách o stavebnom sporení uzatvoren˘ch v tarife junior extra, na ktoré sa realizujú pravidelné vklady. V prí-

pade úmrtia zákonného zástupcu maloletého sporiteºa sa banka zaväzuje prevziaÈ zodpovednosÈ za vkladanie peÀazí na

úãet stavebného sporenia.) 

ZákladÀou pre v˘poãet tejto rezervy je stav zmlúv stavebného sporenia s tarifou junior extra, pri ktor˘ch je banka povinná

dosporiÈ za maloletého sporiteºa do 50 % cieºovej sumy v prípade úmrtia zákonného zástupcu maloletého sporiteºa. Na kaÏ-

dú zmluvu je vykonan˘ odhad pravdepodobného v˘voja zmluvy do nasporenia 50 % cieºovej sumy.

Rezerva na odstupné spolupracovníkom externej odbytovej siete

V zmysle § 669 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon NR SR ã. 513/1991 Zb. v znení neskor‰ích predpisov), ako aj zmluvy

o obchodnom zastúpení uzatvorenej medzi bankou a spolupracovníkom externej odbytovej siete tvorí banka rezervu na po-

krytie budúcich záväzkov z dôvodu vyplatenia odstupného obchodn˘m zástupcom externej odbytovej siete. V˘‰ka rezervy

predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva na súdne spory

Tvorba tejto rezervy vypl˘va z prebiehajúcich súdnych sporov banky. Rezervu na súdne spory tvorí banka na tie spory, u kto-

r˘ch je pravdepodobné, Ïe nastane plnenie zo strany banky. Tvorba tejto rezervy je závislá od predpokladanej v˘‰ky nárokov

zo súdnych sporov, náhrady súdnych trov a trov právneho zástupcu. Súdne spory sa vedú prevaÏne voãi b˘val˘m spolupra-

covníkom externej odbytovej siete a b˘val˘m zamestnancom. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu

t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku

V zmysle § 76 Zákonníka práce (zákon NR SR ã. 311/2001 Z.z. v znení neskor‰ích predpisov) tvorí banka rezervu na odchodné

zamestnancov do dôchodku, ktorá slúÏi na pokrytie budúcich záväzkov z titulu dov⁄‰enia dôchodkového veku súãasn˘ch za-

mestnancov. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov

V zmysle zmluvy o v˘kone funkcie ãlena predstavenstva tvorí banka rezervu na pokrytie budúcich záväzkov vypl˘vajúcich

z dôvodu v˘platy odstupného ãlenom ‰tatutárnych orgánov. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu t˘ch-

to budúcich záväzkov.

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banky

V zmysle zmlúv o dôchodkovom zabezpeãení manaÏmentu banky tvorí banka rezervu na záväzky, ktoré jej môÏu vzniknúÈ

po splnení vopred dohodnut˘ch podmienok. V˘‰ka rezervy vypl˘va zo znaleckého posudku vypracovaného poistn˘m mate-

matikom na základe metódy Projected Unit Credit Method v súlade s IAS 19 – Zamestnanecké poÏitky.

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách

Túto rezervu banka tvorí na pokrytie budúcich záväzkov vypl˘vajúcich zo sociálneho programu banky, ktor˘ upravuje v˘pla-

tu odmien zamestnancom pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu

t˘chto budúcich záväzkov.
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KRÁTKODOBÉ REZERVY (v tis. Sk) 2006 2005

Rezerva na provízie pre sprostredkovateºov 27 092 27 614

Rezerva na tantiémy ãlenom dozorn˘ch orgánov 0 1 606

Spolu 27 092 29 220

DLHODOBÉ REZERVY (v tis. Sk) 2006 2005

Rezerva na úrokov˘ bonus 121 317 126 041

Rezerva na záväzky z extra istoty 7 090 6 626

Rezerva na úrazové poistenie klientov 0 300

Rezerva na odstupné spolupracovníkom externej odbytovej siete 37 700 37 500

Rezerva na súdne spory 11 846 16 192

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 8 135 7 767

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov 3 974 3 148

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banky 171 177 147 142

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách 12 808 13 081

Spolu 374 047 357 797

Rezervy spolu 401 139 387 017

Stav a pohyb krátkodob˘ch rezerv v roku 2005 (v tis. Sk)

TVORBA A POUÎITIE REZERV Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Rezerva na provízie pre sprostredkovateºov 35 174 71 979 -79 539 27 614

Rezerva na tantiémy ãlenom dozorn˘ch orgánov 0 1 606 0 1 606

Spolu 35 174 73 585 -79 539 29 220

TVORBA A POUÎITIE REZERV Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Rezerva na úrokov˘ bonus 124 681 45 604 -44 244 126 041

Rezerva na záväzky z extra istoty 5 930 2 356 -1 660 6 626

Rezerva na úrazové poistenie klientov 2 671 0 -2 371 300

Rezerva na odstupné spolupracovníkom 

externej odbytovej siete 44 600 3 954 -11 054 37 500

Rezerva na súdne spory 2 292 14 320 -420 16 192

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 3 339 5 682 -1 254 7 767

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov 8 599 0 -5 451 3 148

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia 

manaÏmentu banky 128 849 20 430 -2 137 147 142

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jubileách 6 221 8 909 -2 049 13 081

Spolu 327 182 101 255 -70 640 357 797
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Stav a pohyb krátkodob˘ch rezerv v roku 2006 (v tis. Sk)

TVORBA A POUÎITIE REZERV Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Rezerva na provízie pre sprostredkovateºov 27 614 77 716 -78 238 27 092

Rezerva na tantiémy ãlenom dozorn˘ch orgánov 1 606 0 -1 606 0

Spolu 29 220 77 716 -79 844 27 092

Stav a pohyb dlhodob˘ch rezerv v roku 2006 (v tis. Sk)

TVORBA A POUÎITIE REZERV Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Rezerva na úrokov˘ bonus 126 041 40 699 -45 423 121 317

Rezerva na záväzky z extra istoty 6 626 2 398 -1 934 7 090

Rezerva na úrazové poistenie klientov 300 0 -300 0

Rezerva na odstupné spolupracovníkom 

externej odbytovej siete 37 500 6 412 -6 212 37 700

Rezerva na súdne spory 16 192 7 -4 353 11 846

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 7 767 427 -59 8 135

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov 3 148 826 0 3 974

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia 

manaÏmentu banky 147 142 26 252 -2 217 171 177

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jubileách 13 081 1 026 -1 299 12 808

Spolu 357 797 78 047 -61 797 374 047

(19) ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVÄZOK

OdloÏená daÀ z príjmov je vypoãítaná zo v‰etk˘ch prechodn˘ch rozdielov pri pouÏití 19%-nej sadzby dane platnej pre

nasledujúce úãtovné obdobie.

ODLOÎENÁ DA≈OVÁ POHªADÁVKA (v tis. Sk) 2006 2005

Opravné poloÏky k úverom 0 -16 352

Opravné poloÏky k poplatkom 0 -5 952

Opravné poloÏky k pohºadávkam vo vymáhaní -429 -407

Nevyplatené sumy -4 883 -42

Rezervy -43 723 -49 907

Spolu -49 035 -72 660

ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVÄZOK (v tis. Sk) 2006 2005

Dlhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetok 44 286 34 140

Cenné papiere urãené na predaj 1 808 0

Neprijaté sankãné úroky 7 198

Neprijaté zmluvné pokuty a penále 57 29

Rezervy 39 433 59 149

Spolu 85 591 93 516

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok netto 36 556 20 856
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ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVÄZOK NETTO (v tis. Sk) 2006 2005

K 1. januáru 20 856 46 339

OdloÏená daÀ vo v˘kaze ziskov a strát 13 892 -11 958

Zmena odloÏenej dane vykázaná vo v˘kaze zmien vo vlastnom imaní 1 808 -13 525

K 31. decembru 36 556 20 856

OdloÏená daÀová pohºadávka z rezerv vo v˘‰ke 43 723 tis. Sk vzniká na základe skutoãnosti, Ïe tvorba niektor˘ch rezerv

(napr. rezervy na úrokov˘ bonus, rezervy na provízie pre sprostredkovateºov, rezervy na odmeny zamestnancov pri pracov-

n˘ch a Ïivotn˘ch jubileách) nie je daÀovo uznateºn˘m nákladom v období, v ktorom sa tvorba rezervy úãtuje, ale aÏ v ob-

dobí, v ktorom sa rezerva pouÏije.

Do 31. decembra 2003 banka tvorila v zmysle zákona NR SR ã. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravn˘ch poloÏkách na ziste-

nie základu dane z príjmov rezervu na pohºadávky z úverov s dohodnutou dobou splatnosti dlh‰ou neÏ 1 rok. K 1. januáru

2004 bola z titulu zmeny metódy úãtovania rezerv podºa slovenskej legislatívy táto rezerva zru‰ená v prospech nerozdelené-

ho zisku z minul˘ch rokov, priãom podºa zákona NR SR ã. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskor‰ích predpisov je po-

trebné úãtovn˘ zostatok rezervy k 31. decembru 2003 vo v˘‰ke 518 852 tis. Sk daÀovo vysporiadaÈ rovnomerne poãas ob-

dobia 5 rokov. Z tohto titulu banka úãtuje o odloÏenom daÀovom záväzku, ktor˘ je uveden˘ v poloÏke Rezervy vo v˘‰ke

39 433 tis. Sk.

DaÀ z príjmov a daÀové náklady na daÀ z príjmov sú uvedené v bode (33) - DaÀ z príjmov.

(20) OSTATNÉ ZÁVÄZKY

OSTATNÉ ZÁVÄZKY (v tis. Sk) 2006 2005

Rôzni veritelia 178 852 116 919

Zúãtovanie so zamestnancami 10 390 10 253

Sociálny fond z miezd a zo zisku 4 871 7 055

Prijaté prevádzkové preddavky 15 807 36 

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 178 990 162 156

Zúãtovanie so sociálnymi in‰titúciami 7 316 6 979

V˘davky budúcich období 84 085 96 553

Spolu 480 311 399 951

V poloÏke Rôzni veritelia sú zahrnuté najmä záväzky voãi dodávateºom k 31. decembru 2006 vo v˘‰ke 136 970 tis. Sk

(k 31. decembru 2005: 78 294 tis. Sk).

Podstatnú ãasÈ poloÏky Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom tvoria záväzky voãi daÀovému úradu z titulu zráÏkovej dane

z úrokov z úãtov stavebného sporenia vo v˘‰ke 173 546 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 155 639 tis. Sk).

Najv˘znamnej‰iu ãasÈ poloÏky V˘davky budúcich období tvoria v˘davky na cieºové odmeny zamestnancov vo v˘‰ke 52 997

tis. Sk (k 31. decembru 2005: 52 560 tis. Sk), prémie bankov˘m riaditeºom vo v˘‰ke 10 200 tis. Sk (k 31. decembru 2005:

10 200 tis. Sk) a náhrady mzdy za nevyãerpanú dovolenku vo v˘‰ke 11 667 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 10 114 tis. Sk).
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(21) VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie banky pozostáva k 31. decembru 2006 (rovnako ako k 31. decembru 2005) z 5 000 ks plne splaten˘ch ak-

cií, priãom nominálna hodnota jednej akcie predstavuje 400 tis. Sk. Akcie sú zaknihované u Centrálneho depozitára cenn˘ch

papierov SR, a.s.

PRECENENIE CENN¯CH PAPIEROV NA PREDAJ (v tis. Sk) 2006 2005

K 1. januáru 0 57 666

Zisk zo zmien reálnej hodnoty 16 864 51 451

OdloÏená daÀ -3 204 -9 776

Zisk odúãtovan˘ pri predaji do hospodárskeho v˘sledku beÏného roka -7 350 -122 643

OdloÏená daÀ 1 397 23 302

K 31. decembru 7 707 0

Návrh na pouÏitie zisku beÏného úãtovného obdobia a pouÏitie zisku za predchádzajúce úãtovné obdobie banky (v tis. Sk)

POUÎITIE ZISKU 2006 2005

Zisk beÏného úãtovného obdobia po zdanení 937 649 668 771

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 767 917 3 999 146

Disponibiln˘ zisk 4 705 566 4 667 917

V˘plata dividend -900 000 -900 000

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 805 566 3 767 917

(22) âISTÉ ÚROKOVÉ V¯NOSY

âISTÉ ÚROKOVÉ V¯NOSY (v tis. Sk) 2006 2005

Úrokové v˘nosy

- z úverov klientom 2 347 418 2 030 240

- z beÏn˘ch úãtov a termínovan˘ch vkladov v in˘ch bankách 23 667 15 266

- z úverov poskytnut˘ch NBS 105 908 49 627

- z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 250 586 368 232

Úrokové v˘nosy spolu 2 727 579 2 463 365

Úrokové náklady

- z úsporn˘ch vkladov -1 037 252 -941 647

- z termínovan˘ch vkladov in˘ch bánk -12 877 -27 847

Úrokové náklady spolu -1 050 129 -969 494

âisté úrokové v˘nosy spolu 1 677 450 1 493 871

ÚROKOVÉ V¯NOSY Z ÚVEROV POSKYTNUT¯CH KLIENTOM (v tis. Sk) 2006 2005

Úroky z medziúverov 1 624 693 1 204 736

Úroky zo stavebn˘ch úverov 721 631 824 585

Úroky zo stavebn˘ch úverov mimo fondu stavebného sporenia 251 0

Úroky z úverov zamestnancom 843 919

Spolu 2 347 418 2 030 240

Úrokové v˘nosy z úverov so zníÏenou hodnotou dosahujú v roku 2006 v˘‰ku 96 142 tis. Sk (v roku 2005: 73 490 tis. Sk).
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ÚROKOVÉ V¯NOSY Z CENN¯CH PAPIEROV (v tis. Sk) 2006 2005

·tátne pokladniãné poukáÏky 0 7 040

Pokladniãné poukáÏky NBS 6 819 26 443

·tátne dlhopisy 243 767 331 903

Eurobondy - kupón 0 2 846

Spolu 250 586 368 232

(23) âISTÉ V¯NOSY Z REALIZÁCIE CENN¯CH PAPIEROV URâEN¯CH NA PREDAJ

âisté v˘nosy z realizácie cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj v roku 2006 vo v˘‰ke 7 311 tis. Sk predstavujú ãisté v˘nosy

z predaja ‰tátnych dlhopisov (v roku 2005: 122 643 tis. Sk).

(24) V¯NOSY Z DIVIDEND

V˘nosy z dividend predstavujú bankou prijaté dividendy od dcérskych úãtovn˘ch jednotiek a od ostatn˘ch úãtovn˘ch

jednotiek.

(25) âISTÉ V¯NOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ

âISTÉ V¯NOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ (v tis. Sk) 2006 2005

Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 188 869 226 218

Poplatok za vedenie úãtu 460 759 510 014

Ostatné poplatky 296 393 237 248

V˘nosy z poplatkov a provízií spolu 946 021 973 480

Poplatky bankám -2 319 -2 201

Provízie externej odbytovej sieti -331 811 -321 339

Poplatky a provízie pri obchodovaní s cenn˘mi papiermi -253 -196 

Vklady extra istota -2 398 -2 353

Odstupné odbytovej sieti -6 412 -3 954

Náklady na poplatky a provízie spolu -343 193 -330 043

âisté v˘nosy z poplatkov a provízií spolu 602 828 643 437

(26) NAKUPOVANÉ SLUÎBY

NAKUPOVANÉ SLUÎBY (v tis. Sk) 2006 2005

Náklady na marketing a odbyt -234 404 -232 653

Spotreba materiálu a energie -25 168 -26 300

Opravy a údrÏba majetku -17 499 -16 647

Nájomné -14 341 -17 617

Náklady na ASI -38 006 -38 376

Spoje -38 857 -32 167

Projekt Front Office -60 128 -58 650

Audit, poradenské a konzultaãné sluÏby -32 805 -14 211

Ostatné nakupované sluÏby -41 467 -39 481

Nakupované sluÏby spolu -502 675 -476 102
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(27) PERSONÁLNE NÁKLADY

PERSONÁLNE NÁKLADY (v tis. Sk) 2006 2005

Mzdy, z toho: -324 206 -305 326

- odmeny ãlenov ‰tatutárnych, riadiacich a dozorn˘ch orgánov -3 056 -3 129

- tantiémy ãlenom dozorn˘ch orgánov -1 557 -1 606

Sociálne náklady a príspevky do fondov -72 093 -65 729

Programy so stanovenou v˘‰kou dôchodku -26 253 -20 431

Programy so stanoven˘mi príspevkami -3 558 -3 149

Náklady na ostatné dlhodobé záväzky voãi zamestnancom -2 279 -7 155

Personálne náklady spolu -428 389 -401 790

(28) ODPISY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU A INVESTÍCIÍ V NEHNUTEªNOSTIACH

ODPISY (v tis. Sk) 2006 2005

Odpisy hmotného majetku -63 362 -85 222

Odpisy investícií v nehnuteºnostiach -428 -2 971

Odpisy nehmotného majetku -35 373 -30 144

Odpisy hmotného a nehmotného majetku a investícií v nehnuteºnostiach spolu -99 163 -118 337

(29) OSTATNÉ PREVÁZKOVÉ NÁKLADY

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2006 2005

Kurzové straty -731 -7 651

Príspevok do Fondu ochrany vkladov -73 452 -242 377

Dane, poplatky a náklady na súdne spory -8 323 -27 646

Dary na charitatívne úãely a rozvoj bytového hospodárstva -9 709 -10 994

Iné prevádzkové náklady -4 761 -5 060

Ostatné prevádzkové náklady spolu -96 976 -293 728

(30) OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ V¯NOSY

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ V¯NOSY (v tis. Sk) 2006 2005

Kurzové zisky 801 9 044

Zisk z predaja hmotného a nehmotného majetku 606 1 989

V˘nosy z nájomného, z toho: 8 267 6 468

- nájomné z investícií v nehnuteºnostiach 6 519 3 848

Zisk z predaja podielov˘ch cenn˘ch papierov a vkladov 

s rozhodujúcim vplyvom (viì bod (10) písm. b)) 322 022 0

Projekt Front Office 13 087 22 646

Iné prevádzkové v˘nosy 29 296 16 054

Ostatné prevádzkové v˘nosy spolu 374 079 56 201

Podstatnú ãasÈ poloÏky Iné prevádzkové v˘nosy tvorí zhodnotenie pohºadávky dôchodkového poistenia manaÏmentu

vo v˘‰ke 5 375 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 6 047 tis. Sk).



69

(31) SALDO TVORBY A POUÎITIA OPRAVN¯CH POLOÎIEK K ÚVEROM, ODPIS POHªADÁVOK Z ÚVEROV, 

STRATY Z ICH POSTÚPENIA

OPRAVNÉ POLOÎKY K ÚVEROM (v tis. Sk) 2006 2005

Tvorba opravn˘ch poloÏiek k úverov˘m obchodom -537 201 -94 563

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek k úverov˘m obchodom 406 487 0

Netto (tvorba)/pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k úverov˘m obchodom -130 714 -94 563

Strata z odpísan˘ch pohºadávok z úverov -25 970 -7 118

Strata z postúpen˘ch pohºadávok z úverov -110 642 -38 614

(Tvorba)/pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k úverov˘m obchodom spolu -267 326 -140 295

V roku 2006 banka postúpila pohºadávky z nesplácan˘ch úverov v hodnote 120 280 tis. Sk, priãom odplata za tieto postú-

pené pohºadávky predstavovala 9 638 tis. Sk.

(32) SALDO TVORBY A POUÎITIA OPRAVN¯CH POLOÎIEK K OSTATN¯M AKTÍVAM, ODPIS OSTATN¯CH AKTÍV

OPRAVNÉ POLOÎKY K OSTATN¯M AKTÍVAM (v tis. Sk) 2006 2005

Tvorba opravn˘ch poloÏiek k poplatkom za uzatvorenie zmluvy a vedenie úãtu 0 -1 064

Tvorba opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam vo vymáhaní -333 -441

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek k poplatkom za uzatvorenie zmluvy a vedenie úãtu 4 806 3 436

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam vo vymáhaní 216 298

Netto (tvorba)/pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k ostatn˘m aktívam 4 689 2 229

Odpis pohºadávok k ostatn˘m aktívam -68 197 -52 574

(Tvorba)/pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k ostatn˘m aktívam spolu -63 508 -50 345

(33) DA≈ Z PRÍJMOV 

Úprava v˘sledku hospodárenia vykázaného v individuálnej úãtovnej závierke podºa IFRS pre úãely vyãíslenia základu dane

z príjmov (v tis. Sk):

2006

Zisk beÏného úãtovného obdobia pred zdanením podºa IFRS 1 203 631

PoloÏky zvy‰ujúce v˘sledok hospodárenia podºa Opatrenia MF SR 39 373

PoloÏky zniÏujúce v˘sledok hospodárenia podºa Opatrenia MF SR -90 283

Upraven˘ v˘sledok hospodárenia 1 152 721
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Prevod od teoretickej k zaúãtovanej dani z príjmov (v tis. Sk):

DA≈ Z PRÍJMOV 2006 2005

Zisk beÏného úãtovného obdobia pred zdanením podºa IFRS 1 203 631 837 555

- z toho: teoretická daÀ z príjmov vo v˘‰ke 19 % 228 690 159 135

V˘nosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely) -13 966 -2 782

DaÀovo neuznané náklady (trvalé rozdiely) 51 258 12 431

Celková vykázaná daÀ z príjmov 19 % 265 982 168 784

DaÀ z príjmov splatná -252 688 -180 742

OdloÏená daÀ -13 892 11 958

Dodatoãné odvody dane z príjmov 598 0

DaÀové náklady na daÀ z príjmov spolu -265 982 -168 784

Sadzba dane pre daÀ z príjmov v roku 2006 aj v roku 2005 je stanovená vo v˘‰ke 19 %.

(34) PE≈AÎNÉ PROSTRIEDKY A PE≈AÎNÉ EKVIVALENTY

PeÀaÏné prostriedky a peÀaÏné ekvivalenty vykázané vo v˘kaze peÀaÏn˘ch tokov k 31. decembru tvoria tieto poloÏky

(v tis. Sk):

PE≈AÎNÉ PROSTRIEDKY A PE≈AÎNÉ EKVIVALENTY 2006 2005

Pokladniãná hotovosÈ 446 541

Prebytok úãtu povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS 

nad zákonom stanoven˘ limit 115 177 3 910

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 1 692 931 3 731 427

BeÏné úãty 66 982 54 285

Termínované vklady 305 000 196 800

Termínované pôÏiãky -321 000 0

Pokladniãné poukáÏky NBS 0 844 097

PeÀaÏné prostriedky a peÀaÏné ekvivalenty spolu 1 859 536 4 831 060

Zmeny peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov (v tis. Sk):

PE≈AÎNÉ PROSTRIEDKY A PE≈AÎNÉ EKVIVALENTY 2006 2005

K 1. januáru 4 831 060 -182 779

Nárast/pokles pokladniãn˘ch hodnôt -95 136

Nárast/pokles úãtu prebytku úãtu povinn˘ch minimálnych 

rezerv v NBS nad zákonne stanoven˘m limitom 111 267 -276 628

Nárast/pokles úverov poskytnut˘ch emisn˘m bankám - sterilizaãné REPO -2 038 496 3 036 826

Nárast/pokles beÏn˘ch úãtov v in˘ch bankách 12 697 19 737

Nárast termínovan˘ch vkladov 108 200 186 400

Nárast/pokles termínovan˘ch pôÏiãiek -321 000 1 600 000

Nárast/pokles pokladniãn˘ch poukáÏok NBS -844 097 447 368

K 31. decembru 1 859 536 4 831 060
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(35) OPERATÍVNY LEASING

Súhrn budúcich minimálnych leasingov˘ch platieb pre nezru‰iteºné operatívne leasingy, v ktor˘ch je banka nájomcom (v tis. Sk):

2006 2005

Do 1 roka 68 257 60 714

1 aÏ 5 rokov 74 180 114 901

Viac neÏ 5 rokov 0 0

Spolu 142 437 175 615

Banka je nájomcom podºa zmlúv o operatívnom leasingu, predmetom ktor˘ch je nájom Èahaãa s prívesom, prenájom pla-

tobn˘ch terminálov a prenájom mobiln˘ch kompletov.

(36) ZAMESTNANECKÉ POÎITKY

a) Dlhodobé zamestnanecké poÏitky po skonãení pracovného pomeru

Banka poskytuje v rámci schém s pevne stanoven˘mi dôchodkami dôchodkové zabezpeãenie manaÏmentu, na ktoré sa tvo-

rí rezerva. V˘‰ka rezervy vypl˘va zo znaleckého posudku roãne vypracovávaného poistn˘m matematikom na základe

Projected Unit Credit Method. Záväzok z budúcich v˘plat dôchodku je pokryt˘ poistnou zmluvou.

âiastky vykázané v súvahe sú nasledovné (v tis. Sk):

2006 2005

Súãasná hodnota záväzkov financovan˘ch mimo fondov 198 553 143 366

Nevykázané (straty)/zisky vypl˘vajúce z úprav poistno-matematick˘ch modelov -27 376 3 776

Celkom rezerva v súvahe 171 177 147 142

âiastky vykázané vo v˘kaze ziskov a strát sú nasledovné (v tis. Sk):

2006 2005

Náklady na beÏné sluÏby 18 463 14 227

Úrokové náklady 6 969 6 203

Oãakávané v˘nosy z majetku, ktor˘m sa schéma financuje -5 375 -6 047

Úãinky vysporiadania alebo zníÏenia rozsahu existujúcich 

poÏitkov zamestnancov (stornované zmluvy) 820 0

Celkom ãiastka v personálnych nákladoch 20 877 14 383

Zmeny v rezerve vykázanej v súvahe (v tis. Sk):

2006 2005

Rezerva k 1. januáru 147 142 128 849

Náklady vykázané vo v˘kaze ziskov a strát 26 252 20 430

Úãinky vysporiadania alebo zníÏenia rozsahu existujúcich 

poÏitkov zamestnancov (stornované zmluvy) 0 0

Vyplatené dôchodky -2 217 -2 137

Rezerva k 31. decembru 171 177 147 142

Hlavné poistno-matematické predpoklady (v tis. Sk):

2006 2005

Diskontná sadzba 4,0% 5,0%

Oãakávaná miera zvy‰ovania miezd na nasledujúce obdobie 4,5% 2,7%

Oãakávaná miera zvy‰ovania dôchodkov na nasledujúce obdobie 4,5% 3,7%
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Zmeny v pohºadávkach vykázan˘ch v súvahe (v tis. Sk):

2006 2005

Pohºadávka voãi poisÈovni k 1. januáru 134 090 118 749

Príspevky (platené poistné) 6 380 13 223

Vyplatené dôchodky -2 672 -3 929

V˘nosnosÈ aktív plánu 5 375 6 047

Pohºadávka voãi poisÈovni k 31. decembru 143 173 134 090

Okrem dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banka prispieva pevne stanoven˘mi príspevkami na doplnkové dôchod-

kové sporenie zamestnancov. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoºné a vzniká na základe zmluvného vzÈahu uza-

tvoreného medzi zamestnancom, bankou a doplnkovou dôchodkovou sporiteºÀou.

V roku 2006 zaplatila banka v rámci doplnkového dôchodkového poistenia ãiastku 3 558 tis. Sk (v roku 2005: 3 149 tis. Sk)

a zamestnanci zaplatili 3 886 tis. Sk (v roku 2005: 3 507 tis. Sk).

b) Ostatné dlhodobé zamestnanecké poÏitky

Náklady na ostatné dlhodobé zamestnanecké poÏitky, ktoré sú definované v bode (3) – DôleÏité úãtovné metódy, písm. o ),

dosiahli v roku 2006 v˘‰ku 2 279 tis. Sk (v roku 2005: 7 155 tis. Sk).

(37) TRANSAKCIE SO SPRIAZNEN¯MI OSOBAMI

Osoby sa povaÏujú za spriaznené, ak jedna strana má schopnosÈ kontrolovaÈ druhú stranu alebo ak má pri finanãnom a pre-

vádzkovom rozhodovaní na druhú stranu v˘znamn˘ vplyv.

Medzi spriaznené osoby banky patria:

a) akcionári banky a ich dcérske spoloãnosti

• Slovenská sporiteºÀa, a. s.

• Bausparkasse Schwäbisch Hall, AG

• Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH

• Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

b) dcérske spoloãnosti banky

• DomBytGLOBAL, spol. s r. o.

• Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. (do 9. januára 2006)

c) kºúãoví ãlenovia manaÏmentu banky, akcionárov banky alebo dcérskych spoloãností banky a ich rodinní príslu‰níci:

• ãlenovia predstavenstva, bankoví riaditelia,

• ãlenovia dozornej rady,

• riaditelia úsekov banky,

• ãlenovia ostatn˘ch riadiacich v˘borov banky.

V rámci beÏnej ãinnosti banka vstupuje do viacer˘ch transakcií so spriaznen˘mi stranami.
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a) Akcionári banky a ich dcérske spoloãnosti

SúãasÈou aktív a pasív vykázan˘ch v súvahe banky k 31. decembru sú nasledovné úãtovné zostatky vypl˘vajúce z transakcií

s akcionármi banky (v tis. Sk):

2006 2005

Aktíva

Pohºadávky voãi bankám 0 195 276

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 40 161 37 837

Iné aktíva 228 91

Spolu 40 389 233 204

Pasíva

Ostatné záväzky 19 711 11 335

Spolu 19 711 11 335

·truktúra nákladov a v˘nosov vykázan˘ch vo v˘kaze ziskov a strát, ktoré súvisia s transakciami s akcionármi banky, je nasle-

dovná (v tis. Sk):

2006 2005

Úrokové v˘nosy 111 590

Úrokové náklady -4 015 -13 944

Náklady na poplatky a provízie -41 -45

Nakupované sluÏby -9 584 -6 882

Ostatné prevádzkové v˘nosy 575 1 052

Spolu -12 954 -19 229

b) Dcérske spoloãnosti banky

SúãasÈou aktív a pasív vykázan˘ch v súvahe banky k 31. decembru sú nasledovné úãtovné zostatky vypl˘vajúce z transakcií

s dcérskymi spoloãnosÈami banky (v tis. Sk):

2006 2005

Aktíva

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 16 1 387

Iné aktíva 15 8 381

Spolu 31 9 768

Pasíva

Ostatné záväzky 144 187

Spolu 144 187

·truktúra nákladov a v˘nosov vykázan˘ch vo v˘kaze ziskov a strát, ktoré súvisia s transakciami s dcérskymi spoloãnosÈami

banky, je nasledovná (v tis. Sk):

2006 2005

V˘nosy z dividend 0 2 000

Nakupované sluÏby -655 -906

Ostatné prevádzkové náklady -9 -12

Ostatné prevádzkové v˘nosy 1 034 11 480

Spolu 370 12 562
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c) Kºúãoví ãlenovia manaÏmentu

SúãasÈou aktív a pasív vykázan˘ch v súvahe banky k 31. decembru sú nasledovné úãtovné zostatky vypl˘vajúce z transakcií

s kºúãov˘mi ãlenmi manaÏmentu banky (v tis. Sk):

2006 2005

Aktíva

Úvery poskytnuté klientom 52 406 51 679

Spolu 52 406 51 679

Pasíva

Úsporné vklady klientov 15 379 19 487

Spolu 15 379 19 487

Tieto transakcie predstavujú poskytnuté úvery a prijaté vklady od kºúãov˘ch ãlenov manaÏmentu, ku ktor˘m sa viaÏu nasle-

dovné náklady a v˘nosy vykázané vo v˘kaze ziskov a strát banky (v tis. Sk):

2006 2005

Úrokové v˘nosy 1 681 1 772

Úrokové náklady -508 -469

Spolu 1 173 1 303

Zamestnanecké poÏitky kºúãov˘m ãlenom manaÏmentu vykázané v poloÏke Personálne náklady (v tis. Sk):

2006 2005

Krátkodobé zamestnanecké poÏitky -80 285 -77 758

Dôchodkové zabezpeãenie manaÏmentu -26 252 -20 430

Príspevky zamestnávateºa na doplnkové dôchodkové sporenie manaÏmentu -594 -547

Odmeny pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách -74 -225

Zamestnanecké poÏitky kºúãov˘m ãlenom manaÏmentu spolu -107 205 -98 960

(38) PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A PRÍSªUBY

Banka neeviduje Ïiadne podmienené záväzky. Na súdne spory, ktoré sa vedú prevaÏne voãi b˘val˘m spolupracovníkom ex-

ternej odbytovej siete a b˘val˘m zamestnancom, banka tvorí rezervu na súdne spory (viì bod (18) - Rezervy).

Na základe schválen˘ch úverov˘ch zmlúv banka eviduje k 31. decembru 2006 úverové prísºuby vo v˘‰ke 2 326 868 tis. Sk

(k 31. decembru 2005: 2 103 750 tis. Sk).
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(39) FINANâNÉ NÁSTROJE - TRHOVÉ RIZIKO

Systém riadenia rizík v banke je upraven˘ a realizovan˘ v súlade s Opatrením NBS o rizikách a systéme riadenia rizík

z 26. novembra 2004.

Trhové riziko predstavuje riziko straty vypl˘vajúce z pozície banky a zo zmien hodnôt rizikov˘ch faktorov, priãom tieto hod-

noty sa spravidla urãujú na trhu. Hlavn˘mi zloÏkami trhového rizika sú úrokové riziko, devízové riziko, akciové riziko a ko-

moditné riziko. Vzhºadom na udelenú licenciu sa trhové riziko banky obmedzuje na úrokové a devízové riziko.

K operáciám spojen˘m s trhov˘m rizikom patria obchody so ‰tátnymi dlhopismi, pokladniãn˘mi poukáÏkami NBS, ‰tátnymi

pokladniãn˘mi poukáÏkami, stanovovanie úrokov˘ch sadzieb pre medziúvery a obchody na medzibankovom trhu.

a) Úrokové riziko

Na vãasnú identifikáciu, sledovanie, meranie, minimalizáciu a kontrolu úrokového rizika banka pouÏíva metódu GAP-anal˘-

zy a na v˘poãet konkrétnej hodnoty úrokového rizika pouÏíva metódu ‰tandardn˘ch odch˘lok. Banka vykonáva ‰tvrÈroãne

stresové testovanie, ktoré slúÏi ako prevencia pred mimoriadnymi nepriazniv˘mi vplyvmi na finanãné zdravie banky.

V zmysle udelenej licencie banka nie je oprávnená pouÏívaÈ deriváty a obchodovaÈ s nimi. Vzhºadom na túto skutoãnosÈ sú

moÏnosti banky na zabezpeãenie sa proti vplyvu zmien trhov˘ch úrokov˘ch sadzieb obmedzené.

Vzhºadom na fixné úrokové sadzby na vklady klientov stavebného sporenia (3 %, 2 % a 0,1 %) a na stavebné úvery (6 %,

4,7 % a 2,9 %) je v˘znamná ãasÈ úrokového rizika eliminovaná.

Úrokové sadzby pre medziúvery stanovuje banka aj v závislosti od v˘voja úrokov˘ch sadzieb na medzibankovom trhu.

V˘kaz o úrokovej citlivosti aktív a pasív banky vychádza z odhadovanej zostatkovej splatnosti aktív a pasív. Rozdiel v odha-

dovanej zostatkovej splatnosti jednotliv˘ch aktív a pasív banky vo v˘kaze o úrokovej citlivosti a vo v˘kaze rizika likvidity spo-

ãíva v posudzovaní úrokovej citlivosti, resp. úrokovej necitlivosti jednotliv˘ch poloÏiek aktív a pasív.
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ÚROKOVÁ CITLIVOSË AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk)

1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mesiace <_1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty

a úãty emisn˘ch bánk 4 331 592 0 0 0 0 0 4 331 592

Pohºadávky voãi bankám 251 129 0 0 0 0 0 251 129

CP drÏané do splatnosti 849 084 62 275 46 664 2 305 593 749 637 0 4 013 253

Úvery poskytnuté klientom 749 889 1 096 737 3 882 591 17 149 757 10 652 678 1 013 042 34 544 694

Podielové CP a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 0 0 0 0 0 801 310 801 310

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 959 795 959 795

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 126 597 126 597

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 171 722 171 722

Iné aktíva 0 0 0 0 0 428 730 428 730

Súvahové aktíva celkom 6 181 694 1 159 012 3 929 255 19 455 350 11 402 315 3 505 696 45 633 322

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Úsporné vklady klientov 379 981 1 177 875 3 642 399 23 710 329 7 381 303 183 567 36 475 454

Ostatné záväzky voãi klientom 179 260 0 0 0 0 21 032 200 292

Rezervy 0 0 0 0 0 387 017 387 017

DaÀové záväzky – splatná daÀ 0 0 0 0 0 4 973 4 973

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 20 856 20 856

Ostatné záväzky 11 989 0 0 0 0 387 962 399 951

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Zákonn˘ rezervn˘ fond 0 0 0 0 0 586 996 586 996

Kapitálové fondy a fondy 

tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 683 828 683 828

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 3 999 146 3 999 146

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 668 771 668 771

Súvahové pasíva celkom 777 268 1 177 875 3 642 399 23 710 329 7 381 303 8 944 148 45 633 322

âistá súvahová pozícia 5 404 426 -18 863 286 856 -4 254 979 4 021 012 -5 438 452 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia úrokovej citlivosti 

k 31. decembru 2005 5 404 426 5 385 563 5 672 419 1 417 440 5 438 452 0 -

V stæpci neurãená splatnosÈ sa vykazujú neúroãené aktíva, resp. pasíva.

V nasledujúcej tabuºke sú uvedené efektívne úrokové miery monetárnych finanãn˘ch nástrojov podºa jednotliv˘ch mien:

EFEKTÍVNA ÚROKOVÁ MIERA K 31. DECEMBRU 2005 (v %) 

SKK EUR CZK HUF

Aktíva

Pokladniãná hotovosÈ a úãty v NBS 2,79 0 0 0

Pohºadávky voãi bankám 1,84 1,00 0 0

Pohºadávky voãi klientom 6,32 0 0 0

CP drÏané do splatnosti 5,76 0 0 0

Pasíva

Záväzky voãi bankám 3,15 0 0 0

Záväzky voãi klientom 2,72 0 0 0
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ÚROKOVÁ CITLIVOSË AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2006 (v tis. Sk)

1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mesiace <_1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 

a úãty emisn˘ch bánk 2 688 874 0 0 0 0 0 2 688 874

CP urãené na predaj 

– ‰tátne dlhopisy 23 542 29 182 0 0 1 505 383 0 1 558 107

Pohºadávky voãi bankám 372 198 0 0 0 0 0 372 198

CP drÏané do splatnosti 0 62 275 844 697 1 505 096 739 537 0 3 151 605

Úvery poskytnuté klientom 1 572 844 780 341 3 916 901 25 366 430 8 077 194 862 103 40 575 813

Podielové CP a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 0 0 0 0 0 101 310 101 310

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 964 436 964 436

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 111 760 111 760

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 225 939 225 939

Iné aktíva 0 0 0 0 0 518 455 518 455

Súvahové aktíva celkom 4 657 458 871 798 4 761 598 26 871 526 10 322 114 2 788 503 50 272 997

Záväzky voãi bankám 321 372 0 0 0 0 0 321 372

Úsporné vklady klientov 689 023 1 977 202 7 520 817 24 463 580 6 054 185 0 40 704 807

Ostatné záväzky voãi klientom 0 0 0 0 0 272 768 272 768

Rezervy 0 0 0 0 0 401 139 401 139

DaÀové záväzky – splatná daÀ 0 0 0 0 0 71 947 71 947

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 36 556 36 556

Ostatné záväzky 0 0 0 0 0 480 311 480 311

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Zákonn˘ rezervn˘ fond 0 0 0 0 0 586 996 586 996

Kapitálové fondy a fondy 

tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 683 828 683 828

OceÀovací rozdiel z CP na predaj 0 0 0 0 0 7 707 7 707

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 3 767 917 3 767 917

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 937 649 937 649

Súvahové pasíva celkom 1 010 395 1 977 202 7 520 817 24 463 580 6 054 185 9 246 818 50 272 997

âistá súvahová pozícia 3 647 063 -1 105 404 -2 759 219 2 407 946 4 267 929 -6 458 315 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia úrokovej citlivosti 

k 31. decembru 2006 3 647 063 2 541 659 -217 560 2 190 386 6 458 315 0 -

V stæpci neurãená splatnosÈ sa vykazujú neúroãené aktíva resp. pasíva.

V nasledujúcej tabuºke sú uvedené efektívne úrokové miery monetárnych finanãn˘ch nástrojov podºa jednotliv˘ch mien:

EFEKTÍVNA ÚROKOVÁ MIERA K 31. DECEMBRU 2006 (v %)

SKK EUR USD CZK HUF

Aktíva

Pokladniãná hotovosÈ a úãty v NBS 3,62 0 0 0 0

Pohºadávky voãi bankám 4,25 0,89 0 0 0

Pohºadávky voãi klientom 6,37 0 0 0 0

CP urãené na predaj 4,29 0 0 0 0

CP drÏané do splatnosti 6,53 0 0 0 0

Pasíva

Záväzky voãi bankám 4,91 0 0 0 0

Záväzky voãi klientom 2,65 0 0 0 0
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b) Devízové riziko

Aktíva a pasíva v cudzích menách sú zdrojom devízového rizika, ktorému je banka vystavená. Realizované ako aj nerealizo-

vané kurzové zisky a straty sú zaúãtované priamo vo v˘kaze ziskov a strát. Devízová pozícia banky je nasledovná:

DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY K 31. DECEMBRU 2005 

(v tis. Sk) SKK EUR CZK HUF Spolu

Pokladniãné hodnoty a úãty emisn˘ch bánk 4 331 301 188 102 1 4 331 592

Pohºadávky voãi bankám 251 111 18 0 0 251 129

Cenné papiere drÏané do splatnosti 4 013 253 0 0 0 4 013 253

Úvery poskytnuté klientom 34 544 694 0 0 0 34 544 694

Podielové cenné papiere a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 801 310 0 0 0 801 310

Cenné papiere urãené na predaj – akcie 4 500 0 0 0 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 959 795 0 0 0 959 795

Investície v nehnuteºnostiach 126 597 0 0 0 126 597

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 171 722 0 0 0 171 722

Iné aktíva 428 730 0 0 0 428 730

Súvahové aktíva celkom 45 633 013 206 102 1 45 633 322

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 206 038

Úsporné vklady klientov 36 475 454 0 0 0 36 475 454

Ostatné záväzky voãi klientom 200 292 0 0 0 200 292

Rezervy 387 017 0 0 0 387 017

DaÀové záväzky – splatná daÀ 4 973 0 0 0 4 973

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 20 856 0 0 0 20 856

Ostatné záväzky 387 962 11 549 440 0 399 951

Základné imanie 2 000 000 0 0 0 2 000 000

Zákonn˘ rezervn˘ fond 586 996 0 0 0 586 996

Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 683 828 0 0 0 683 828

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 999 146 0 0 0 3 999 146

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 668 771 0 0 0 668 771

Súvahové pasíva celkom 45 621 333 11 549 440 0 45 633 322

âistá devízová pozícia 11 680 -11 343 -338 1 0

Kumulatívna ãistá devízová pozícia 

k 31. decembru 2005 11 680 337 -1 0 -
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DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY K 31. DECEMBRU 2006 

(v tis. Sk) SKK EUR USD CZK HUF Spolu

Pokladniãné hodnoty a úãty emisn˘ch bánk 2 688 650 100 3 120 1 2 688 874

Cenné papiere urãené na predaj – ‰tátne dlhopisy 1 558 107 0 0 0 0 1 558 107

Pohºadávky voãi bankám 372 175 23 0 0 0 372 198

Cenné papiere drÏané do splatnosti 3 151 605 0 0 0 0 3 151 605

Úvery poskytnuté klientom 40 575 813 0 0 0 0 40 575 813

Podielové cenné papiere a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 101 310 0 0 0 0 101 310

Cenné papiere urãené na predaj – akcie 4 500 0 0 0 0 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 964 436 0 0 0 0 964 436

Investície v nehnuteºnostiach 111 760 0 0 0 0 111 760

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 225 939 0 0 0 0 225 939

Iné aktíva 516 305 2 150 0 0 0 518 455

Súvahové aktíva celkom 50 270 600 2 273 3 120 1 50 272 997

Záväzky voãi bankám 321 372 0 0 0 0 321 372

Úsporné vklady klientov 40 704 807 0 0 0 0 40 704 807

Ostatné záväzky voãi klientom 272 768 0 0 0 0 272 768

Rezervy 401 139 0 0 0 0 401 139

DaÀové záväzky – splatná daÀ 71 947 0 0 0 0 71 947

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 36 556 0 0 0 0 36 556

Ostatné záväzky 450 560 29 392 259 100 0 480 311

Základné imanie 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000

Zákonn˘ rezervn˘ fond 586 996 0 0 0 0 586 996

Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 683 828 0 0 0 0 683 828

OceÀovací rozdiel z cenn˘ch papierov na predaj 7 707 0 0 0 0 7 707

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 767 917 0 0 0 0 3 767 917

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 937 649 0 0 0 0 937 649

Súvahové pasíva celkom 50 243 246 29 392 259 100 0 50 272 997

âistá devízová pozícia 27 354 -27 119 -256 20 1 0

Kumulatívna ãistá devízová pozícia 

k 31. decembru 2006 27 354 235 -21 -1 0 -

Banka nevykazuje k 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005 v˘znamné devízové riziko.

(40)  RIZIKO LIKVIDITY

Riziko likvidity predstavuje moÏnosÈ straty schopnosti banky splniÈ svoje záväzky v ãase ich splatnosti.

Riadenie likvidity v banke predstavuje súhrn ãinností realizovan˘ch s cieºom zamedziÈ v˘razn˘m a neoãakávan˘m prebytkom,

resp. nedostatkom peÀaÏn˘ch prostriedkov a dosahovaÈ pritom poÏadovanú ekonomickú efektívnosÈ. Medzi základné ciele

riadenia likvidity banky patrí snaha:

• minimalizovaÈ riziko likvidity, t. j. zabezpeãiÈ trvalú schopnosÈ riadne a vãas plniÈ peÀaÏné záväzky,

• v súvislosti so zabezpeãením poÏadovaného toku likvidity minimalizovaÈ straty pri premene nepeÀaÏn˘ch aktív 

na peÀaÏné prostriedky, resp. zabrániÈ zbytoãn˘m nákladom na získanie dodatoãn˘ch peÀaÏn˘ch prostriedkov,

• zabezpeãiÈ plnenie stanoven˘ch povinn˘ch minimálnych rezerv,

• zabezpeãiÈ dodrÏiavanie pravidiel a limitov stanoven˘ch NBS,

• zabezpeãiÈ dodrÏiavanie intern˘ch pravidiel a limitov.

Riziko likvidity je pre banku jedn˘m z v˘znamn˘ch rizík a jeho riadeniu je venovaná primeraná pozornosÈ.
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V tabuºkách je uvedená anal˘za aktív a pasív podºa príslu‰n˘ch termínov splatnosti, vykonaná na základe aktuálnej zostat-

kovej doby splatnosti a v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti aktív a pasív ku dÀu zostavenia úãtovnej zá-

vierky. Táto anal˘za zobrazuje termíny splatnosti pri dôslednom uplatnení zásady opatrnosti v prípadoch moÏn˘ch úhrad pred

termínom splatnosti. V prípade pasív je vyznaãen˘ najskor‰í moÏn˘ termín úhrady, k˘m u aktív je to posledn˘ moÏn˘ termín

úhrady. Aktíva a pasíva, ktor˘ch splatnosÈ nie je zmluvne urãená, sú zoskupené v kategórii Neurãená splatnosÈ.

Riziko likvidity v závislosti od aktuálnej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_ 1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 

a úãty emisn˘ch bánk 4 331 592 0 0 0 0 0 4 331 592

Pohºadávky voãi bankám 251 129 0 0 0 0 0 251 129

CP drÏané do splatnosti 849 084 62 275 46 663 2 305 593 749 638 0 4 013 253

Úvery poskytnuté klientom 1 472 649 585 254 2 473 591 17 984 337 10 874 556 1 154 307 34 544 694

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Podielové CP a vklady 0 0 0 0 0 801 310 801 310

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 959 795 959 795

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 126 597 126 597

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 171 722 171 722

Iné aktíva 13 136 574 10 594 1 275 0 403 151 428 730

Súvahové aktíva celkom 6 917 590 648 103 2 530 848 20 291 205 11 624 194 3 621 382 45 633 322

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Úsporné vklady klientov 5 534 796 27 559 583 356 451 2 412 324 612 289 11 36 675 746

Ostatné záväzky voãi klientom 179 260 0 0 0 0 21 032 200 292

Rezervy 0 0 0 0 0 387 017 387 017

DaÀové záväzky – daÀ splatná 0 4 973 0 0 0 0 4 973

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 20 856 20 856

Ostatné záväzky 286 036 15 131 192 111 0 98 481 399 951

Cudzie zdroje celkom 6 206 130 27 579 687 356 643 2 412 435 612 289 527 397 37 694 581

âistá súvahová pozícia likvidity 711 460 -26 931 584 2 174 205 17 878 770 11 011 905 3 093 985 7 938 741
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Riziko likvidity v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_ 1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 

a úãty emisn˘ch bánk 4 331 592 0 0 0 0 0 4 331 592

Pohºadávky voãi bankám 251 129 0 0 0 0 0 251 129

CP drÏané do splatnosti 849 084 62 275 46 663 2 305 593 749 638 0 4 013 253

Úvery poskytnuté klientom 749 889 1 096 737 3 886 664 17 149 758 10 652 678 1 008 968 34 544 694

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Podielové CP a vklady 0 0 0 0 0 801 310 801 310

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 959 795 959 795

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 126 597 126 597

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 171 722 171 722

Iné aktíva 13 136 574 10 594 1 275 0 403 151 428 730

Súvahové aktíva celkom 6 194 830 1 159 586 3 943 921 19 456 626 11 402 316 3 476 043 45 633 322

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Úsporné vklady klientov 559 230 1 177 875 3 642 398 23 710 329 7 381 304 4 318 36 675 746

Ostatné záväzky voãi klientom 179 260 0 0 0 0 21 032 200 292

Rezervy 0 0 0 0 0 387 017 387 017

DaÀové záväzky – daÀ splatná 0 4 973 0 0 0 0 4 973

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 20 856 20 856

Ostatné záväzky 286 036 15 131 192 111 0 98 481 399 951

Cudzie zdroje celkom 1 230 564 1 197 979 3 642 590 23 710 440 7 381 304 531 704 37 694 581

âistá súvahová pozícia likvidity 4 964 266 -38 393 301 331 -4 253 814 4 021 012 2 944 339 7 938 741
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Riziko likvidity v závislosti od aktuálnej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

K 31. DECEMBRU 2006 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_ 1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 

a úãty emisn˘ch bánk 2 688 874 0 0 0 0 0 2 688 874

CP urãené na predaj 

– ‰tátne dlhopisy 23 542 29 182 0 0 1 505 383 0 1 558 107

Pohºadávky voãi bankám 372 198 0 0 0 0 0 372 198

CP drÏané do splatnosti 0 62 275 844 697 1 505 096 739 537 0 3 151 605

Úvery poskytnuté klientom 1 525 944 704 811 3 538 422 25 520 850 8 423 682 862 104 40 575 813

Podielové CP a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 0 0 0 0 0 101 310 101 310

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 964 436 964 436

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 111 760 111 760

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 225 939 225 939

Iné aktíva 291 545 3 684 10 539 0 0 212 687 518 455

Súvahové aktíva celkom 4 902 103 799 952 4 393 658 27 025 946 10 668 602 2 482 736 50 272 997

Záväzky voãi bankám 321 372 0 0 0 0 0 321 372

Úsporné vklady klientov 4 469 097 31 130 283 746 591 3 839 762 519 074 0 40 704 807

Ostatné záväzky voãi klientom 233 368 0 0 0 0 39 400 272 768

Rezervy 0 0 0 0 0 401 139 401 139

DaÀové záväzky – splatná daÀ 0 71 947 0 0 0 0 71 947

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 36 556 36 556

Ostatné záväzky 340 948 85 551 27 802 0 0 26 010 480 311

Cudzie zdroje celkom 5 364 785 31 287 781 774 393 3 839 762 519 074 503 105 42 288 900

âistá súvahová pozícia likvidity -462 682 -30 487 829 3 619 265 23 186 184 10 149 528 1 979 631 7 984 097
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Riziko likvidity v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

K 31. DECEMBRU 2006 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_ 1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 

a úãty emisn˘ch bánk 2 688 874 0 0 0 0 0 2 688 874

CP urãené na predaj 

– ‰tátne dlhopisy 23 542 29 182 0 0 1 505 383 0 1 558 107

Pohºadávky voãi bankám 372 198 0 0 0 0 0 372 198

CP drÏané do splatnosti 0 62 275 844 697 1 505 096 739 537 0 3 151 605

Úvery poskytnuté klientom 1 572 844 780 341 3 916 900 25 366 430 8 077 194 862 104 40 575 813

Podielové CP a vklady 

s rozhodujúcim vplyvom 0 0 0 0 0 101 310 101 310

CP urãené na predaj – akcie 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 964 436 964 436

Investície v nehnuteºnostiach 0 0 0 0 0 111 760 111 760

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 225 939 225 939

Iné aktíva 291 545 3 684 10 539 0 0 212 687 518 455

Súvahové aktíva celkom 4 949 003 875 482 4 772 136 26 871 526 10 322 114 2 482 736 50 272 997

Záväzky voãi bankám 321 372 0 0 0 0 0 321 372

Úsporné vklady klientov 689 022 1 977 203 7 520 818 24 463 580 6 054 184 0 40 704 807

Ostatné záväzky voãi klientom 233 368 0 0 0 0 39 400 272 768

Rezervy 0 0 0 0 0 401 139 401 139

DaÀové záväzky – splatná daÀ 0 71 947 0 0 0 0 71 947

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 0 0 0 0 0 36 556 36 556

Ostatné záväzky 340 948 85 551 27 802 0 0 26 010 480 311

Cudzie zdroje celkom 1 584 710 2 134 700 7 548 620 24 463 580 6 054 184 503 105 42 288 900

âistá súvahová pozícia likvidity 3 364 293 -1 259 219 -2 776 484 2 407 946 4 267 930 1 979 631 7 984 097
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(41) FINANâNÉ NÁSTROJE - KREDITNÉ RIZIKO

a) Stratégia riadenia kreditného rizika

Banka má vypracovanú stratégiu riadenia kreditného rizika,

ktorá obsahuje predov‰etk˘m nasledujúce informácie:

• podrobnej‰iu definíciu rizika,

• akceptovateºnú mieru rizika,

• oãakávané dôsledky vypl˘vajúce z vystavenia sa ak-

ceptovateºnej miere rizika,

• zásady pre v˘ber metódy identifikácie, merania, sledo-

vania a minimalizácie rizika,

• typy limitov, ktoré banka pouÏíva a zásady pre v˘ber

a urãenie ìal‰ích limitov,

• objem ekonomického kapitálu vyãleneného na krytie

rizika a zásady pre urãovanie tohto objemu,

• zásady na vykonávanie nov˘ch druhov obchodov,

• zásady pre organizáciu riadenia rizík.

Stratégia riadenia kreditného rizika je súbor dokumentov:

• Úverová stratégia banky,

• interná smernica Systém riadenia rizík,

• interná smernica Riadenie úverového rizika.

Na meranie kreditného rizika banka pouÏíva vlastn˘ intern˘

model zaloÏen˘ na v˘poãte pravdepodobnosti vymáhania

pohºadávky a v˘poãte predpokladanej vymoÏiteºnej ãiastky.

b) Koncentrácia kreditného rizika

Koncentrácia kreditného rizika vzniká z dôvodu existencie

úverov˘ch pohºadávok s podobn˘mi ekonomick˘mi charak-

teristikami, ktoré ovplyvÀujú schopnosÈ dlÏníka plniÈ svoje

záväzky. Banka povaÏuje za v˘znamnú angaÏovanosÈ

pohºadávku voãi dlÏníkom alebo ekonomicky prepojenej

skupine dlÏníkov, ktorá presahuje 10 % vlastn˘ch zdrojov

banky.

V zmysle zákona ã. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

v znení neskor‰ích predpisov môÏe banka poskytovaÈ sta-

vebné úvery len stavebn˘m sporiteºom, ktor˘m môÏe byÈ:

• fyzická osoba s trval˘m pobytom na území SR,

• právnická osoba so sídlom na území SR alebo fyzická

osoba - podnikateº s trval˘m pobytom na území SR.

Z uvedeného jasne vypl˘va, Ïe banka vykonáva svoju ãin-

nosÈ v˘luãne na území SR. Jej ãinnosÈ sa zameriava na prijí-

manie vkladov od stavebn˘ch sporiteºov, poskytovanie úve-

rov stavebn˘m sporiteºom a poskytovanie poradensk˘ch slu-

Ïieb súvisiacich so stavebn˘m sporením. V˘kon ostatn˘ch

bankov˘ch ãinností je zastúpen˘ len v minimálnom rozsahu.

T̆ m je eliminované riziko koncentrácie kreditného rizika

podºa krajiny a odvetvia. Riziko koncentrácie kreditného

rizika podºa dlÏníkov je minimalizované stanoven˘mi limitmi

banky.

Ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka, nemá

banka v˘znamnú koncentráciu kreditného rizika voãi Ïiad-

nemu individuálnemu dlÏníkovi, ani voãi ekonomicky pre-

pojenej skupine dlÏníkov.

c) Prijaté opatrenia na základe anal˘zy úverového portfólia

Na základe skúseností z doteraj‰ieho plnenia záväzkov

úverov˘ch dlÏníkov banka prijala a realizovala nasledujúce

opatrenia:

• sprísnenie skúmania jednotliv˘ch druhov zabezpeãe-

nia úverov,

• rôzne úrokové sadzby pri medziúveroch v závislosti od

druhu zabezpeãenia úverov,

• zmeny v podmienkach poskytovania úverov zamerané

na obmedzenie dostupnosti úverov s v˘hodn˘mi

podmienkami pre klientov s najrizikovej‰ími charak-

teristikami.
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d) Zásady a postupy, ktor˘mi sa banka riadi pri vymáhaní

pohºadávok voãi dlÏníkom

Pri vymáhaní pohºadávok sa banka riadi nasledovn˘mi

zásadami:

• efektívnosÈ vymáhania pohºadávok,

• individuálne posudzovanie kaÏdého vymáhaného

prípadu,

• eliminácia klasifikovan˘ch pohºadávok vãasn˘m vyko-

naním potrebn˘ch úkonov súvisiacich s vymáhaním,

vymáhanie bez zbytoãn˘ch prieÈahov,

• v˘ber vhodného spôsobu vymáhania pohºadávok,

• vymáhanie pohºadávok v súlade s platn˘m právnym

poriadkom SR.

Banka rie‰i vymáhaním tie prípady, v ktor˘ch klienti nerea-

gujú na v˘zvy na vrátenie zostatku úveru z dôvodu ome‰-

kania v splácaní alebo pri inom poru‰ení podmienok úvero-

vej zmluvy a splatné úverové zostatky v poskytnutej lehote

nevrátia, a to nasledovn˘mi spôsobmi:

Mimoriadny splátkov˘ kalendár mimo súdneho, resp.

exekuãného vymáhania

Ak bezprostredne po odstúpení od úverovej zmluvy, resp.

zaslaní v˘zvy na okamÏité vrátenie splatn˘ch úverov˘ch pro-

striedkov klient prejaví vôºu obnoviÈ plnenie, av‰ak finanãná

situácia mu neumoÏÀuje splatiÈ dlh jednorazovo, je moÏné

s ním na základe jeho Ïiadosti dohodnúÈ mimoriadny splát-

kov˘ kalendár. V prípade, Ïe tento novodohodnut˘ splát-

kov˘ kalendár nebude klient dodrÏiavaÈ, banka od neho

odstúpi a súãasne pristúpi k súdnemu, resp. exekuãnému

vymáhaniu pohºadávky.

Súdne konanie

K súdnemu konaniu banka pristupuje vtedy, ak klientovi ne-

bol schválen˘ mimoriadny splátkov˘ kalendár a v prípade,

ak nie je k dispozícii notárska zápisnica ako exekuãn˘ titul.

V takomto prípade banka za‰le na príslu‰n˘ súd návrh na

vydanie platobného rozkazu. Îalobn˘ návrh pripravuje sa-

ma. Na niektor˘ch súdnych pojednávaniach sa necháva za-

stupovaÈ advokátmi.

Pokus o mimoexekuãn˘ zmier

Po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ak je

na základe priebehu súdneho konania pravdepodobné, Ïe

pohºadávka bude uhradená bez núteného v˘konu – exekú-

cie, môÏe banka vo v˘nimoãn˘ch prípadoch vyzvaÈ povin-

n˘ch na mimoexekuãné vybavenie veci. V prípade, Ïe klien-

ti reagujú, môÏe byÈ písomne dohodnut˘ osobitn˘ splátko-

v˘ kalendár.

Exekuãné konanie

Banka vykonáva vymáhanie pohºadávok prostredníctvom

súdnych exekútorov v zmysle exekuãného poriadku. Návrh

na vykonanie exekúcie sa podáva, ak je súdne rozhodnutie

vydané v prospech banky právoplatné a vykonateºné, alebo

ak je v danom prípade, v súlade s právnym poriadkom SR,

k dispozícii notárska zápisnica ako exekuãn˘ titul.

Dobrovoºná draÏba

Od roka 2004 vykonáva banka vymáhanie pohºadávok

prostredníctvom draÏobníka v zmysle zákona o dobrovoº-

n˘ch draÏbách. Tento spôsob uplatÀuje pri splatn˘ch pohºa-

dávkach zabezpeãen˘ch záloÏn˘m právom v prospech ban-

ky. DraÏba sa uskutoãÀuje na základe zmluvy o jej v˘kone,

uzatvorenej medzi bankou a draÏobníkom. Zmluva musí

obsahovaÈ zákonom stanovené náleÏitosti. Konanie draÏ-

by musí byÈ uverejnené v centrálnom notárskom registri

draÏieb.

Outsourcing

Od mája 2005 vyuÏíva banka pri vymáhaní pohºadávok

z úverov outsourcing, priãom postupuje v zmysle metodic-

kého usmernenia NBS ã. 6/2004 k vyuÏívaniu outsourcingu

bankami. Na základe mandátnych zmlúv vykonávajú v me-

ne a na úãet banky ãinnosti smerujúce k vyrovnaniu pohºa-

dávok banky voãi povinn˘m osobám mandatári – tretie

osoby. Obsahom ãinnosti je uskutoãÀovanie systematick˘ch

písomn˘ch a telefonick˘ch v˘ziev na povinné osoby, v prí-

pade potreby aj v˘kon osobn˘ch náv‰tev.
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(42) OPERAâNÉ RIZIKÁ

Operaãné riziko predstavuje riziko straty, ktoré vypl˘va z ne-

vhodn˘ch alebo chybn˘ch vnútorn˘ch procesov v banke, zo

zlyhania ºudského faktora, zo zlyhania bankou pouÏívan˘ch

systémov alebo z vonkaj‰ích udalostí. SúãasÈou operaãného

rizika je aj právne riziko – rozumie sa pod ním riziko straty

vypl˘vajúce najmä z nevymáhateºnosti zmlúv, hrozby ne-

úspe‰n˘ch súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym

vplyvom.

Operaãné riziko predstavuje pre banku jedno z v˘znamn˘ch

rizík a jeho riadeniu je venovaná primeraná pozornosÈ.

V banke pravidelne prebieha proces identifikácie operaãné-

ho rizika. Banka taktieÏ pravidelne odhaduje v˘‰ku operaã-

ného rizika na základe kvalifikovan˘ch odhadov jeho nosi-

teºov, sleduje a minimalizuje operaãné riziko. V rámci opat-

rení na minimalizáciu v˘‰ky strát z udalostí operaãného rizi-

ka banka pouÏíva aj poistenie.

(43) ODHAD REALIZAâNEJ HODNOTY

Podºa názoru vedenia banky, ktor˘ vychádza z predpokla-

dov uveden˘ch v ìal‰om odseku, sa realizaãná (predajná)

hodnota finanãného majetku banky, ak nie je uvedené

inak, v˘razne neodli‰uje od hodnôt uveden˘ch v súvahe

banky k 31. decembru 2006.

âistá hodnota úverov v súvahe sa povaÏuje za ich realizaã-

nú hodnotu za predpokladu, Ïe skutoãná hodnota pasív

a v˘nosov z krátkodob˘ch aktív, ostatn˘ch aktív a preddav-

kov, ako aj v˘nosov budúcich období, sa rovná ich úãtovnej

hodnote.



(44) V¯ZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI, KU KTORÉMU

SA ZOSTAVUJE ÚâTOVNÁ ZÁVIERKA

DÀa 1. februára 2007 bola zaloÏená dcérska spoloãnosÈ

EURODomBytGlobal, s. r. o., s priamou majetkovou úãasÈou

banky vo v˘‰ke 5 % a s nepriamou majetkovou úãasÈou vo

v˘‰ke 95 %. V zmysle zákona o bankách predstavuje

táto spoloãnosÈ podnik pomocn˘ch bankov˘ch sluÏieb. Jej

hlavn˘m predmetom je inÏinierska, resp. obstarávateºská

ãinnosÈ v oblasti stavebníctva, vypracovanie dokumentácie

a projektov, ako aj realizácia jednoduch˘ch stavieb, drob-

n˘ch stavieb a ich zmien.

Po 31. decembri 2006 nenastali Ïiadne ìal‰ie udalosti s v˘-

znamn˘m vplyvom na verné zobrazenie skutoãností, ktoré

sú predmetom úãtovníctva.
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Správa dozornej rady

Dozorná rada Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., sa v priebehu roka 2006 zi‰la na dvoch zasadnutiach. Okrem toho bola for-

mou pravideln˘ch správ priebeÏne poãas celého roka informovaná o hospodárení banky. Otázky zásadného v˘znamu boli

osobne prerokovávané s predstavenstvom Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.

Riadna individuálna a konsolidovaná úãtovná závierka PSS, a. s., zostavené k 31. decembru 2006 podºa medzinárodn˘ch

‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo platn˘ch v Európskej únii (IFRS), a návrh rozdelenia zisku za rok 2006 boli predmetom

rokovania audítorského v˘boru dozornej rady, ktor˘ zasadal v sídle banky 3. mája 2007. Audítorsk˘ v˘bor vyjadril súhlas

s predloÏenou úãtovnou závierkou za rok 2006 a s návrhom rozdelenia zisku za rok 2006. V‰etky prerokované materiály

odporuãil na zasadnutie dozornej rady.

Dozorná rada na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoãnilo 31. mája 2007 v sídle banky, preskúmala, v zmysle § 198

Obchodného zákonníka, riadnu individuálnu a konsolidovanú úãtovnú závierku PSS, a. s., zostavené k 31. decembru 2006,

overené spoloãnosÈou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., ako aj návrh rozdelenia zisku za rok 2006.

Audítor bol prítomn˘ aj priamo na zasadnutí dozornej rady a bol k dispozícii na zodpovedanie prípadn˘ch otázok zo strany

ãlenov dozornej rady. Správa audítora o vykonanom overení úãtovnej závierky PSS, a. s., za rok 2006 bola vãas pred zasad-

nutím dozornej rady odovzdaná v‰etk˘m jej ãlenom.

Po preskúmaní riadnej a konsolidovanej úãtovnej závierky PSS, a. s., zostaven˘ch k 31. decembru 2006, ako aj návrhu roz-

delenia zisku za rok 2006, nemá dozorná rada Ïiadne námietky a súhlasí predloÏiÈ uvedené materiály na schválenie valné-

mu zhromaÏdeniu akcionárov banky.

Dozorná rada ìakuje predstavenstvu a v‰etk˘m intern˘m i extern˘m spolupracovníãkam a spolupracovníkom za prácu

vykonanú v roku 2006.

Bratislava 31. mája 2007 Mag. Johann Ertl

predseda dozornej rady







Im Jahr 2006 reichte
die Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 

den juristischen Personen 395 Bauspar- und 
Zwischendarlehen in Höhe 

von insgesamt SKK 766,5 Mio. aus.

V roku 2006 schválila
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

právnick˘m osobám
395 stavebn˘ch úverov 

a medziúverov 
v objeme 766,5 mil. Sk




