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

2001 2002 2003 2004 2005

1. PredloÏené nové zmluvy

1.1. Poãet v ks 295 525 307 973 209 730 178 966 148 556

1.2. Cieºová suma v mil. Sk 58 428 64 046 52 304 55 718 49 185

2. Pridelenia

2.1. Poãet v ks 41 217 35 676 28 071 29 861 18 816

2.2. Cieºová suma v mil. Sk 10 492 11 885 8 678 8 732 5 884

3. Stavebné úvery, medziúvery

3.1. Poãet schválen˘ch úverov v ks 36 631 35 754 31 447 37 553 36 755

3.2. Schválené úvery v mil. Sk* 9 007 7 944 8 723 10 491 9 918

4. Úãelovo pouÏité 

nasporené prostriedky v mil. Sk* 3 741 4 500 4 660 4 295 3 327

5. Celkov˘ objem prostriedkov poskytnut˘ch 

na bytové úãely v mil. Sk1 12 748 12 444 13 383 14 786 13 245

6. Stav zmlúv o stavebnom sporení

6.1. Poãet zmlúv v ks 862 734 984 503 1 017 957 1 033 203 1 032 220

6.2. Cieºová suma v mil. Sk 187 526 226 533 255 173 288 542 310 793

6.3. Stav vkladov v mil. Sk 30 747 28 776 30 624 32 323 36 475

7. Bilanãná suma v mil. Sk 42 708 42 820 43 121 43 595 45 694

8. Pohºadávky z úverov (brutto) v mil. Sk 26 594 26 983 28 261 31 828 35 216

9. Vlastn˘ kapitál v mil. Sk2 3 400 4 292 8 248 8 041 7 871

10. Zisk po zdanení v mil. Sk 1 113 1 504 787 603 659

11. Pohºadávky z úverov (brutto)

/ Bilanãná suma v % 62,27 63,01 65,54 73,01 77,07

12. Stav vkladov / Bilanãná suma v % 71,99 67,20 71,02 74,14 79,83

13. Vlastn˘ kapitál / Bilanãná suma v % 7,96 10,02 19,13 18,44 17,22

14. Pohºadávky z úverov (brutto)

/ Stav vkladov v % 86,49 93,77 92,28 98,47 96,55

15. Klasifikované pohºadávky z úverov

/ Pohºadávky z úverov (brutto) v % 1,26 2,13 2,41 2,48 2,35

16. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)3 54,88 59,27 15,36 8,09 9,00

17. Rentabilita aktív (ROA)4 2,61 3,52 1,83 1,39 1,48

18. PrimeranosÈ vlastn˘ch zdrojov 

(kapitálová primeranosÈ) v % 19,51 17,33 33,64 25,19 20,76

19. Poãet zamestnancov 410 395 382 391 399

Pozn.: Vlastn˘ kapitál a bilanãná suma v rokoch 2001-2002 boli upravené pre ich porovnateºnosÈ s údajmi roka 2003 v zmysle metodiky

roka 2003.

1 Súãet riadkov oznaãen˘ch (*)
2 Súãet základného imania, kapitálov˘ch fondov, fondov tvoren˘ch zo zisku minul˘ch rokov, zisku po zdanení a oceÀovacieho rozdielu 

k podielov˘m cenn˘m papierom a vkladom
3 ROE v beÏnom roku = 11. v beÏnom roku /[(10. - 11. v beÏnom roku + 10. - 11. v predchádzajúcom roku]/2)
4 ROA v beÏnom roku = 11. v beÏnom roku /([8. v beÏnom roku + 8. v predchádzajúcom roku)/2]
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Poslaním Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., je dlhodobé 

zvy‰ovanie úrovne Ïivota obãanov Slovenska v oblasti ich

b˘vania. B˘vanie ako jedna zo základn˘ch sociálnych po-

trieb totiÏ predstavuje jeden z dôleÏit˘ch predpokladov bez-

peãného, 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

jeho potreby a oãakávania. Platí to tak pre kaÏdodenn˘

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

aktivít. 

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

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

ré vo svojej ãinnosti Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., zavádza,

vÏdy má na zreteli záujmy svojich sporiteºov a oãakávania

verejnosti v súvislosti s jej ãinnosÈou. Medzi ìal‰ie priority

a zásady, ktoré Prvá stavebná sporiteºÀa, 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 spoloã-

nosÈami a, samozrejme, aj medzi pracovníkmi a spolupra-

covníkmi 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 nesporne

uÏ ‰trnásÈ rokov disponuje. 

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

• vyÏrebovanie v˘hercov klientskej súÈaÏe Hrajte o 8x Fiat 

Punto

• tlaãová konferencia PSS, a. s.

• roz‰írenie záberu mimoriadnej akcie TATRY 2004, urãenej

na pomoc oblastiam postihnut˘m niãivou víchricou, aj na

právnické osoby

• druhá etapa nasadenia systému Front Office do praxe 

odbytovej siete PSS, a. s.

Február

• celoslovenské stretnutie odbytovej siete v Trenãianskych 

Tepliciach spojené s hodnotením roka 2004 a ocenením

najúspe‰nej‰ích ãlenov odbytovej siete, ako aj s predsta-

vením hlavn˘ch zámerov na rok 2005

• XXL úver znovu v ponuke pre stavebn˘ch sporiteºov – fy-

zické osoby; zároveÀ zníÏenie úrokov˘ch sadzieb voliteº-

ného medziúveru

• nové – v˘hodnej‰ie podmienky poskytovania medziúve-

rov pre spoloãenstvá vlastníkov bytov a nebytov˘ch prie-

storov (SVB), bytové druÏstvá (BD) a in˘ch správcov byto-

v˘ch objektov (SBO)

Marec

• slávnostné otvorenie Centra telefonick˘ch sluÏieb pre

klientov PSS, a. s., pracujúceho na princípe komunikácia

bez ãakania

Apríl

• TOP klub 2005, vyhlásen˘ na základe v˘sledkov dosiah-

nut˘ch v roku 2004, v Spojen˘ch arabsk˘ch emirátoch 

– zaslúÏená odmena pre najlep‰ích

• 240 000 Sk na podporu ãinnosti Ligy proti rakovine SR

Máj

• roz‰írenie ponuky PSS, a. s., o dve nové tarify sporenia –

‰tandardnú úverovú tarifu a r˘chlu úverovú tarifu

• novinky v sporení stavebn˘ch sporiteºov – fyzick˘ch osôb:

zníÏenie úrokov˘ch sadzieb a zjednodu‰enie podmienok

poskytovania v‰etk˘ch typov medziúverov, zv˘‰enie hra-

nice na poskytnutie stavebného úveru bez skúmania bo-

nity a bez potreby ruãiteºa ãi záloÏného objektu na

800 000 Sk, roz‰írenie moÏností preukazovania bonity

• novinky v sporení stavebn˘ch sporiteºov – právnick˘ch

osôb (SVB, BD a SBO): zníÏenie úrokov˘ch sadzieb v‰et-

k˘ch typov medziúverov, zlep‰enie podmienok poskyto-

vania a roz‰írenie moÏností zabezpeãenia úverov

• nov˘ maskot PSS, a. s. – li‰iak

Jún

• zasadnutie dozornej rady a valného zhromaÏdenia PSS,

a. s., v Bratislave

• Ing. Erich Feix, ãlen predstavenstva PSS, a. s., sa stal

prv˘m prezidentom Slovensko-nemeckej obchodnej

a priemyselnej komory, zaloÏenej 15. júna 2006

• ·portové hry PSS, a. s., v Mojmírovciach

• vyhodnotenie súÈaÏe Postav si svoje ihrisko vyhlásenej 

v ãasopise DOMa, spojené s udeºovaním cien

• vyhlásenie v˘sledkov 1. roãníka celoslovenskej súÈaÏe

âítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, realizovanej 

s podporou PSS, a. s.

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

komplexu Platan na  Bajkalskej ulici v Bratislave (v rámci

súÈaÏe Stavba roka)

Júl

• letná ponuka pre klientov PSS, a. s., Za jednotku päÈku

• moÏnosÈ vyuÏiÈ pri úveroch pre SVB, BD a SBO bankovú

záruku SZRB na 7 rokov (dovtedy 10 rokov)

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., v roku 2005 – prehºad udalostí
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August

• PSS, a. s., sa pripojila k Spoloãnému registru bankov˘ch

informácií

• II. celoslovensk˘ Festival národnostn˘ch men‰ín, realizo-

van˘ s podporou PSS, a. s.

September

• StaÀte sa hviezdou – stretnutie odbytovej siete a zamest-

nancov centrály PSS, a. s., v Bratislave

• opätovné zlep‰enie podmienok stavebného sporenia tak

pre fyzické osoby (zjednodu‰enie zabezpeãenia tzv. ná-

sledného úveru, roz‰írenie úãelov pouÏitia medziúverov,

v˘hodnej‰ie rodinné financovanie), ako aj pre právnické

osoby (zníÏenie minimálnej sumy na získanie medziúve-

rov pre SVB, BO a SBO)

• súÈaÏ pre klientov Odvezte sa k lep‰iemu b˘vaniu

• akcia pre deti (v súvislosti so sporením v tarife junior

extra) Zaspievaj si s li‰iakom

Október

• roz‰írenie bankového povolenia pre PSS, a. s. (na základe

rozhodnutia Národnej banky Slovenska) o nov˘ druh 

obchodu – poskytovanie stavebn˘ch úverov zo zdrojov 

mimo fondu stavebného sporenia

• vyÏrebovanie 8-mich klientov – v˘hercov súÈaÏe Odvezte

sa k lep‰iemu b˘vaniu

• vyhodnotenie súÈaÏe Nápad roka 2005 vyhlásenej v ãa-

sopise DOMa, spojené s odovzdávaním cien

• v˘stava Sklo – Plastika rakúskych umelcov H. W. Hund-

storfera a F. Prehala v priestoroch centrály PSS, a. s.

November

• oficiálne ustanovenie Slovensko-nemeckej obchodnej 

a priemyselnej komory za úãasti prezidentov Slovenska

a Nemecka, na ktorom bol uveden˘ do funkcie preziden-

ta Komory Ing. E. Feix, ãlen predstavenstva PSS, a. s.

• konferencia OSN pod zá‰titou Ministerstva v˘stavby a re-

gionálneho rozvoja SR na tému Systém financovania b˘-

vania v transformujúcich sa krajinách

• zasadnutie dozornej rady a valného zhromaÏdenia PSS,

a. s., vo Viedni

• súÈaÏ pre obchodn˘ch zástupcov PSS, a. s., Miliónová 

‰anca pre kaÏdého 

December

• pokraãovanie súÈaÏe Miliónová ‰anca pre kaÏdého 

• XXL úver na koniec roka

• mimoriadna ponuka pre vojakov a policajtov

• podpísanie zmluvy medzi PSS, a. s., a Allianz – Slovenská

poisÈovÀa, a. s., o predaji a kúpe akcií Prvej dôchodkovej

sporiteºne, d. s. s., a. s.
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Predstavenstvo Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. (zºava): Mag. Herbert G. Pfeiffer, Ing. Imrich Bére‰, Dipl. Ing. Erich Feix
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Príhovor predstavenstva

VáÏení akcionári, váÏení obchodní partneri, váÏení klienti!

Vzorec na v˘poãet v˘‰ky ‰tátnej prémie, ktor˘ bol v˘sledkom viacroãn˘ch rokovaní, bol koncom roka 2004 zakotven˘ v zákone o stavebnom sporení. Znamenalo to vytvorenie

v‰etk˘ch predpokladov na objektívny a transparentn˘ v˘poãet ‰tátnej prémie, a spolu s t˘m vytvorenie predpokladov na zabezpeãenie dôvery obãana v bytovú politiku ‰tátu. Vzorec

zohºadÀuje v˘voj úrokov˘ch mier dlhopisov a abstrahuje od politick˘ch nálad, ão viedlo k stabilizácii maximálnej v˘‰ky ‰tátnej prémie na úrovni roka 2004, teda na ãiastke

2 500 Sk, a k miernemu zv˘‰eniu vkladu potrebného na jej získanie z 16 667 Sk na 17 241 Sk. 

Odrazom tejto stability bol aj v˘znamn˘ rast novouzatváran˘ch zmlúv o stavebnom sporení v prvom polroku 2005. Ministerstvo financií SR v‰ak uÏ v auguste 2005 pripravilo ná-

vrh zmeny zákona o stavebnom sporení. Jeho schválením by, pri poklese maximálnej v˘‰ky ‰tátnej prémie na 2 000 Sk, vzrástol vklad potrebn˘ na jej získanie aÏ takmer na dvoj-

násobok (30 700 Sk). V˘sledkom intenzívnych rokovaní predstavenstva PSS, a. s., s pracovníkmi Ministerstva financií SR, za úãasti Národnej banky Slovenska a politick˘ch pred-

staviteºov, bol kompromis, ktor˘ neohrozoval systém stavebného sporenia: kompromisné rie‰enie nezasahovalo do vzorca na v˘poãet v˘‰ky ‰tátnej prémie vyvinutého ako v˘sle-

dok niekoºkoroãnej spolupráce s ministerstvami a NBS, a znamenalo zv˘‰enie vymeriavacieho základu na v˘poãet ‰tátnej prémie na rok 2006 zo sumy 17 241 Sk na 20 000 Sk,

pri súãasnom zníÏení maximálnej v˘‰ky ‰tátnej prémie na 2 000 Sk. 

Odozva tejto politickej v˘meny názorov mala vo verejnosti, ako to uÏ b˘va v podobn˘ch prípadoch, Ïiaº, zvykom, negatívne dopady aj na uzatváranie zmlúv v PSS, a. s., najmä od

septembra do novembra 2005. Tieto problémy sa odráÏajú aj na v˘sledkoch, ktoré PSS, a. s., v roku 2005 dosiahla. Ich dosiahnutie bolo skutoãne moÏné iba vìaka enormnému

pracovnému  nasadeniu odbytovej siete i pracovníkov centrály, ako aj vìaka ponuke, dôsledne odráÏajúcej potreby klientov. V roku 2005 uzatvorili klienti PSS, a. s., 148 556

zmlúv o stavebnom sporení v objeme 49,19 mld. Sk. K ultimu roka 2005 tak PSS, a. s., spravovala 1 032 220 zmlúv o stavebnom sporení v celkovom objeme 310,79 mld. Sk.

V˘‰ka vkladov klientov PSS, a. s., dosiahla 36,48 mld. Sk. Priemerná cieºová suma novouzatvoren˘ch zmlúv o stavebnom sporení predstavovala 331 085 Sk. V novouzatváran˘ch

zmluvách presiahol v roku 2005 trhov˘ podiel PSS, a. s., viac neÏ 80 %.

Atraktívna úverová ponuka viedla k priaznivému rozvoju v poskytovaní úverov a medziúverov. Celkovo PSS, a. s., v roku 2005 poskytla 36 755 úverov a medziúverov v objeme

9,92 mld. Sk. PSS, a. s., sa stala spoluzakladateºom Spoloãného registra bankov˘ch informácií, ão jej umoÏnilo zv˘‰iÈ efektivitu poskytovania úverov. Neustálym zlep‰ovaním kva-

lity úverového procesu a controllingu rizík bolo moÏné k ultimu roka 2005 dosiahnuÈ mieru klasifikovan˘ch úverov len 2,35 %. Pozíciu lídra na trhu v oblasti financovania byto-

vej v˘stavby na Slovensku potvrdzuje celkov˘ objem finanãn˘ch prostriedkov poskytnut˘ch do tejto oblasti v roku 2005, ktor˘ predstavoval 13,25 mld. Sk.

Osobitne v˘znamnú súãasÈ nového obchodu PSS, a. s., opäÈ predstavovali spoloãenstvá vlastníkov bytov, bytové druÏstvá a iní správcovia bytov˘ch objektov. Tieto skupiny klien-

tov uzatvorili v roku 2005 celkom 1 337 zmlúv o stavebnom sporení v objeme 11,54 mld. Sk. V roku 2005 PSS, a. s., poskytla právnick˘m osobám 341 úverov a medziúverov

v objeme 477,6 mil. Sk, ão znamená, Ïe na financovaní obnovy spoloãn˘ch ãastí bytov˘ch domov sa PSS, a. s., podieºa uÏ 910 úverov˘mi prípadmi v objeme 

948 mil. Sk. Zmluvy uzatvorené s t˘mito skupinami právnick˘ch osôb predstavujú celkom 94 665 bytov v SR. PSS, a. s., sa t˘m pripojila k megatrendu, ktor˘ sa presadil v SR ako

i v celej Európe, a ktor˘ je zameran˘ na renováciu bytového sektora. Orientáciu na potreby klienta, ktorú PSS, a. s., dôsledne presadzuje, potvrdzujú nielen uvedené v˘sledky, ale

aj rozsah a kvalita poskytovaného servisu. V roku 2005 sa uÏ viac ako 90 % v‰etk˘ch nov˘ch zmlúv a zmien na existujúcich zmluvách o stavebnom sporení realizovalo prostred-

níctvom systému Front Office. Znamená to zr˘chlenie poskytovaného servisu pri súãasnej maximalizácii precíznej práce v prospech klientov. Kvalitu komunikaãn˘ch moÏností v˘-

razne zlep‰ilo aj Centrum telefonick˘ch sluÏieb pre klientov PSS, a. s., uvedené do prevádzky v marci 2005. Poradenstvo poskytované stavebn˘m sporiteºom nie je zamerané iba

na produkt. Pokr˘va tieÏ technické oblasti b˘vania. Príkladom urãite je bezplatné energetické poradenstvo, zamerané na reálne moÏnosti optimalizácie nákladov pri obnove a pre-

vádzke bytového fondu

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 – aj napriek sna-

hám o nevhodné zásahy do systému stavebného sporenia – dôleÏitej‰ie. PSS, a. s., si dokázala udrÏaÈ dominantné postavenie na trhu stavebného sporenia, ako aj dominantné

postavenie v oblasti financovania bytov˘ch potrieb obãanov SR. Tento úspech je v˘sledkom systematickej práce a pracovného nasadenia na‰ich zamestnancov, na‰ej odbytovej

siete, aj na‰ich partnerov. A predov‰etk˘m je prejavom dôvery na‰ich klientov v samotn˘ systém stavebného sporenia a v ná‰ bankov˘ ústav. ëakujeme na‰im klientom za ich

dôveru a na‰im obchodn˘m partnerom  a pracovníkom 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.

Dcérske spoloãnosti:

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

Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. 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 stavebného spo-

renia uÏ 75 rokov (zaloÏená bola v roku 1931), priãom patrí k lídrom európskeho trhu stavebného sporenia. Jej ústretov˘ prístup, 

základom ktorého sú na mieru ‰ité, ucelené programy, uÏ ocenilo viac ako 6,6 milióna klientov. Od roku 1948 bolo s pomo-

cou 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 GmbH. Wien, (32,5%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – je 100%-ná dcérska spo-

loãnosÈ Raiffeisen Bausparkasse, G. m. b. H., ‰pecializovanej finanãnej in‰titúcie bankovej skupiny Raiffeisen na financovanie bytovej

v˘stavby, ktorá vznikla v roku 1961. Za 45 rokov svojej ãinnosti poskytla táto najväã‰ia rakúska stavebná sporiteºÀa, ktorá je spoºah-

liv˘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 vytvorené b˘vanie pre viac ako milión ºudí. 

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Wien (25,02%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – 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 privátnymi 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 obchody. 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 roku 1962; jeho zakladajúcimi ãlenmi boli organizácie z Nemecka, Francúzska, Belgicka

a Holandska. Brusel je i v súãasnosti sídlom zväzu. Cieºom EuBV je podporovaÈ ideu bytového vlastníctva v politicky a hos-

podársky sa zjednocujúcej Európe, 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 

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

stavebn˘ch sporiteºní prijatá roku 1996.

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

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

rovania. IUHF je nezisková obchodná asociácia, ktorá bola zaloÏená v Lond˘ne na prvom svetovom stretnutí in‰titúcií po-

skytujúcich úvery na b˘vanie. S pomocou ãlenov zo 60 krajín sveta je schopná zhromaÏìovaÈ a distribuovaÈ jedineãné infor-

mácie prispievajúce k zv˘‰eniu efektivity financovania b˘vania pre organizácie, 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˘vanie po celom svete. Mimoriadnu pozornosÈ

venuje predov‰etk˘m najnov‰ím poznatkom. PSS, a. s., je ãlenom IUHF od roku 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 GmbH.,

Wien, Rakúska republika

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

Dozorná rada PSS, a. s. V roku 2005 pracovala v zloÏení:

predseda

Mag. Regina Ovesny-Straka

Slovenská sporiteºÀa, a. s. (do 16. 6. 2005)

Mag. Johan Ertl

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,

Wien (od 17. 6. 2005)

ãlenovia

Slovenská sporiteºÀa, a. s.

Ing. Peter Krutil

Mag. Regina Ovesny-Straka (od 17. 6. 2005)

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,

Wien 

Mag. Johann Ertl (podpredseda dozornej rady,

do 16. 6. 2005)

Mag. Dr. Erich Rainbacher

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Dr. Christiane Decker

Dr. Alexander Erdland (podpredseda dozornej rady,

od 17. 6. 2005)

za zamestnancov PSS, a. s.

Ing. Tomá‰ Kuãera

Ing. NadeÏda Raãanská

Ing. ·tefan ·terk

Zasadnutia dozornej rady a valného zhromaÏdenia v roku 2005:

16. júna 2005 Bratislava

29. novembra 2005 ViedeÀ

Predstavenstvo PSS, a. s. 

predseda predstavenstva

ãlenovia predstavenstva

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

V roku 2005 pracovalo v zloÏení:
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Predstavenstvo PSS, a. s.

Ing. Imrich Bére‰ sa narodil 5. marca 1962 v RuÏomberku.

Vy‰tudoval Vysokú ‰kolu ekonomickú – fakultu zahraniã-

ného obchodu v Bratislave. Do roka 1991 pôsobil v kultú-

re; neskôr bol v˘konn˘m riaditeºom spoloãnosti M&A Brati-

slava, s. r. o. (1991 – 1993) a riaditeºom sekretariátu a pro-

tokolu Kancelárie prezidenta SR (1993 – 1994). V bankov-

níctve pôsobí od roka 1994 (poradca pre investície a priva-

tizáciu Investment Bank Austria, ãlen predstavenstva Bank

Austria, predseda predstavenstva Bank Austria – Credit-

anstalt 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. sep-

tembra 2003 bol prokuristom PSS, a. s.; od 1. februára

2004 je predsedom jej predstavenstva. Je rozveden ,̆ má

troch synov.

Mag. Herbert G. Pfeiffer sa narodil 30. októbra 1952 vo

Viedni (Rakúsko). Vo Viedni absolvoval aj ‰túdium hospo-

dárstva, ktoré ukonãil s titulom magister socioekonomic-

k˘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 dôleÏit˘ch funkciách vo viacer˘ch medzinárodn˘ch

in‰titúciách a organizáciách – je ãlenom poradenskej siete

HUMAN v rámci OSN ECE komisie v Îeneve, ãlenom v˘-

konného v˘boru Medzinárodnej únie pre financovanie b˘-

vania (IUFH) v Lond˘ne, viceprezidentom Európskeho zväzu

stavebn˘ch sporiteºní (EuBV) a ãlenom správnej rady slo-

venskej vzdelávacej in‰titúcie Academia Istropolitana Nova

v Svätom Juri. Je Ïenat ,̆ má troch synov.

Dipl. Ing. Erich Feix sa narodil 3. septembra 1963 v Brati-

slave. Vy‰tudoval Vysokú ‰kolu technickú v Karlsruhe –

vedn˘ odbor informatika a Odbornú vysokú ‰kolu v Aalene

– vedn˘ odbor hospodárske inÏinierstvo, zameranie na da-

Àov˘ systém a marketing. Od decembra 1991 pracoval ako

odborn˘ poradca v oddelení zahraniãn˘ch trhov – plánova-

nie Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Do oblasti jeho ãin-

nosti patrila spoluzodpovednosÈ za v˘stavbu akciov˘ch spo-

loãností Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, v Slovenskej

a âeskej republike; rovnako bol vedúcim projektov pre Rus-

ko, Ukrajinu a Kazachstan. Od septembra 2001 pôsobil ako

vedúci ‰tábneho útvaru predstavenstva PSS, a. s. Od 1. ja-

nuára 2003 je ãlenom predstavenstva PSS, a. s. V júni 2005

bol zvolen˘ za prvého prezidenta Slovensko – nemeckej prie-

myselnej a obchodnej komory. Je Ïenat ,̆ 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:

Ing. Marek Darida

vedúci regionálnej poboãky v Ko‰iciach 

(055/6220935)

Ing. Alexander Kulka

vedúci regionálnej poboãky v Bratislave 

(do 30. 4. 2005)

Ing. Vladimír Kseniã

vedúci regionálnej poboãky v Pre‰ove 

(051/7722660)

Ing. Jozef Majdák

vedúci regionálnej poboãky v Îiline 

(041/5624829)

Ing. ªubomír Matrka

vedúci regionálnej poboãky v Bratislave (od.1. 5. 2005)

(02/58231196)

Mgr. Mario Olach

vedúci regionálnej poboãky v Nitre 

(037/6522279)

Dr. Ján Pavlis 

vedúci regionálnej poboãky v Trenãíne 

(032/7441251)

Ing. Juraj ·krko

vedúci regionálnej poboãky v Banskej Bystrici 

(048/4155787)

Ing. Andrea Tudíková 

vedúca regionálnej poboãky v Poprade 

(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. Vladimír Stejskal, PhD. 

riaditeº ekonomického úseku 

prokurista

(vstejskal@pss.sk)

Rezort C: 

Ing. Erich Feix

bankov˘ riaditeº (02/58231404)

Ing. Milo‰ Blanárik

riaditeº úseku komunikácie

(mblanarik@pss.sk)

Ing. Vladimír Klime‰ 

riaditeº úseku odbytu (do 31. 3. 2005)

riaditeº úseku odbytovej správy a koo-

peraãn˘ch partnerov (od 1. 4. 2005)

(vklimes@pss.sk)

Ing. Martin Mitick˘ 

riaditeº úseku v‰eobecného servisu

(mmiticky@pss.sk)

Bc. Martin Ranu‰a

riaditeº úseku marketingu 

(mranusa@pss.sk)

Miroslav Snopek

riaditeº úseku odbytu (od 1. 4. 2005)

(msnopek@pss.sk)

Ing. Eva Trégerová

riaditeºka úseku odbytovej anal˘zy 

a riadenia informácií, prokurista 

(etregerova@pss.sk)
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·uÀava, stavba rodinného domu s vyuÏitím prostriedkov zo stavebného sporenia v PSS, a. s.
·uÀava, Bau des Familienhauses mit Nutzung der Bausparmittel in der PSS, a.s.



Do 31. decembra 2005
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

poskytla na b˘vanie celkom
119,86 miliardy Sk

Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
hat bis zum 31. Dezember 2005
ingesamt schon
119,86 Mrd. SKK 
fürs Wohnen gewährt
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Správa o ãinnosti banky

Bytová v˘stavba v roku 2005

Po niekoºk˘ch rokoch pomernej stagnácie zaznamenala vlani bytová v˘stavba na Slovensku nárast. Jej prejavom bolo 14 863

bytov dokonãen˘ch v roku 2005, ão je takmer o ‰tvrtinu viac ako rok predt˘m. E‰te v˘raznej‰í bol fakt, Ïe sa zaãalo stavaÈ

19 796 bytov, ão znamená, Ïe celkovo bolo ku koncu roka 2005 rozostavan˘ch 48 874 bytov. Tieto rekordné poãty vytvá-

rajú dobr˘ základ pre budúcnosÈ. Ak chce totiÏ Slovensko dosiahnuÈ úroveÀ Európskej únie z roka 2000, t. j. okolo 400 by-

tov na tisíc obyvateºov, musí podºa aktuálnej Koncepcie ‰tátnej bytovej politiky stavaÈ najmenej 25 000 bytov roãne.

Z celkovej sumy viac ako 39 miliárd Sk, smerujúcej v roku 2005 do b˘vania, poskytli tri stavebné sporiteºne 17 miliárd Sk –

z toho PSS, a. s., poskytla 13,25 miliardy Sk. Stavebné sporiteºne tak zostávajú hybnou silou rozvoja bytovej v˘stavby,

rekon‰trukcie a modernizácie bytového fondu na Slovensku, priãom samotná PSS, a. s., sa na celkovom financovaní b˘va-

nia v roku 2005 podieºala takmer 34 %.

stavebné sporenie.................................. 43,60 %

hypotéky ............................................... 46,54 %

·FRB........................................................ 9,86 %

9,86 %

46,54 %

43,60 %

Financovanie b˘vania na Slovensku v roku 2005
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Pozitívnym signálom pre klientov PSS, a. s., a stavebn˘ch sporiteºov vôbec bolo schválenie novely zákona ã. 310/92 Zb. o sta-

vebnom sporení v októbri 2004. Novela, ktorá nadobudla úãinnosÈ 1. januára 2005, priniesla po niekoºk˘ch rokoch perma-

nentn˘ch legislatívnych zmien jasné pravidlá stanovovania v˘‰ky ‰tátnej prémie a t˘m vytvorila predpoklady na dosiahnutie

stability vo financovaní bytovej v˘stavby. V roku 2005 zostala maximálna v˘‰ka ‰tátnej prémie 2 500 Sk. Percentuálna

sadzba sa oproti roku 2004 zníÏila z 15 % na 14,5 %, ãím do‰lo len k zanedbateºnej zmene. Schválenie novely zákona

súãasne roz‰írilo moÏnosti financovania prostredníctvom stavebného sporenia, ão sa odrazilo aj v roz‰írení moÏností jeho vy-

uÏitia. Opätovne sa t˘m potvrdil fakt, Ïe stavebné sporenie je produkt dostupn˘ a vyuÏiteºn˘ na zlep‰enie bytovej situácie

skutoãne pre v‰etky vrstvy obyvateºstva na celom Slovensku, nielen vo veºk˘ch mestách. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 spolu

0,
02

0

0,
25

5

0,
92

3

2,
96

4

7,
43

0

12
,2

10

16
,2

23

13
,2

26

12
,7

48

12
,4

44

13
,3

80

14
,7

86

13
,2

45

11
9,

85
8Celkové prostriedky na bytové úãely poskytnuté z PSS, a. s. (v mld. Sk)
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Priama a angaÏovaná komunikácia s klientmi, maximálne pribliÏo-

vanie sa individuálnym poÏiadavkám stavebn˘ch sporiteºov, 

vysoká profesionalita, odbornosÈ a zodpovednosÈ – také boli zá-

sady práce, sprevádzajúce v PSS, a. s., aj rok 2005. Vychádzajú

z hlavného a dlhodobého zámeru celej ãinnosti PSS, a. s.: chrániÈ

záujmy svojich klientov a sústavne zvy‰ovaÈ ich spokojnosÈ s pos-

kytovan˘mi sluÏbami. OpodstatnenosÈ a najmä napæÀanie tak˘ch-

to zámerov dokumentujú konkrétne v˘sledky, s ktor˘mi PSS, a. s.,

uzatvorila rok 2005.

Vyjadrené ãíslami súvisiacimi so stavebn˘m sporením fyzick˘ch

osôb to znamená predov‰etk˘m 147 219 nov˘ch zmlúv o staveb-

nom sporení s celkov˘m objemom cieºov˘ch súm 37,65 mld. Sk

a priemernou cieºovou sumou 255 707 Sk. Poãet stavebn˘ch spo-

riteºov – fyzick˘ch osôb na konci roka 2005 dosiahol 932 197;

ich vklady predstavovali 36,06 mld. Sk. ZároveÀ v roku 2005

PSS, a. s., spracovala 58 271 v˘povedí zmlúv viaÏucich sa na úãe-

lové pouÏitie nasporen˘ch finanãn˘ch prostriedkov. Celkovo

PSS, a. s., k 31. decembru 2005 spravovala 1 028 753 zmlúv sta-

vebn˘ch sporiteºov – fyzick˘ch osôb s objemom cieºov˘ch súm 

284,85 mld. Sk. 

Merateºn˘m ukazovateºom napæÀania zámerov ãinnosti PSS, a. s.,

sú obchodné údaje sumarizujúce úverovú oblasÈ. Tie hovoria, Ïe

v roku 2005 schválila stavebn˘m sporiteºom – fyzick˘m osobám

4 965 stavebn˘ch úverov v objeme 0,71 mld. Sk a 31 449 medzi-

úverov v objeme 8,73 mld. Sk. Pri medziúveroch sa záujmu te‰il

predov‰etk˘m XXL úver – zo sumáru medziúverov predstavovali

XXL úvery 15 180 v objeme 3,90 mld. Sk. Celkovo poskytla PSS,

a. s., stavebn˘m sporiteºom – fyzick˘m osobám v roku 2005 na by-

tové úãely 12,77 mld. Sk. Najväã‰iu ãasÈ t˘chto prostriedkov – 

8,78 mld. Sk, pouÏili klienti na modernizáciu a rekon‰trukciu. 

ëal‰ích 3,19 mld. Sk investovali do kúpy bytu ãi domu; na novú

v˘stavbu to bolo 0,67 mld. Sk; na ostatné úãely 0,13 mld. Sk.

Fyzické osoby v roku 2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

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

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

Finanãné prostriedky na stavebné úvery

a medziúvery v mil. Sk (1995 – 2005)

– fyzické osoby
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V apríli 2005 uplynul rok od zaãiatku ãinnosti samostatné-

ho úseku starostlivosti o právnické osoby. Hneì prv˘ rok

ukázal opodstatnenosÈ vzniku takéhoto odborného útvaru,

vyjadrenú predov‰etk˘m roz‰irovaním a skvalitÀovaním po-

nuky PSS, a. s., pre stavebn˘ch sporiteºov – právnické oso-

by. Aj v roku 2005 pritom PSS, a. s., pokraãovala v svojej

systematickej orientácii na vytváranie optimálnych podmie-

nok najmä pre spoloãenstvá vlastníkov bytov a nebytov˘ch

priestorov, bytové druÏstvá a in˘ch správcov bytov˘ch ob-

jektov. Pote‰iteºné je, Ïe takéto zameranie na‰lo svoj odraz

vo zv˘‰enom záujme o ‰iroké spektrum moÏností, poskyto-

van˘ch zo strany PSS, a. s., práve u spomínan˘ch skupín sta-

vebn˘ch sporiteºov – právnick˘ch osôb.

Celkovo uzatvorila PSS, a. s., v roku 2005 so stavebn˘mi

sporiteºmi – právnick˘mi osobami 1 337 nov˘ch zmlúv o sta-

vebnom sporení s objemom cieºov˘ch súm 11,54 mld. Sk;

priemerná cieºová suma t˘chto zmlúv predstavovala

8,63 mil. Sk. Za to isté obdobie schválila PSS, a. s., právnic-

k˘m osobám 341 stavebn˘ch úverov a medziúverov v obje-

me 477,6 mil. Sk. Medzi úãelmi pouÏitia dominovala mo-

dernizácia a rekon‰trukcia, ão je – vzhºadom na stav byto-

vého fondu na Slovensku – celkom opodstatnené.

Pokiaº ide o stavebné sporenie právnick˘ch osôb, obohate-

nie jeho moÏností priniesol záver roka 2005. Vychádzajúc

zo zmeny zákona o stavebnom sporení Národná banka

Slovenska svojím rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplat-

nosÈ 18. októbra 2005, roz‰írila PSS, a. s., bankové povole-

nie o nov˘ druh obchodu. Ide o poskytovanie stavebn˘ch

úverov na stavebné úãely podºa § 11 ods. 1 zákona o sta-

vebnom sporení zo zdrojov mimo fondu stavebného spore-

nia. Následne 29. novembra 2005 takéto roz‰írenie pred-

metu ãinnosti schválilo valné zhromaÏdenie PSS, a. s. 

Právnické osoby v roku 2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

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

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

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Poãet schválen˘ch stavebn˘ch úverov 

a medziúverov (1995 – 2005)

– fyzické a právnické osoby
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V˘voj poãtu a objemu novouzatvoren˘ch zmlúv o stavebnom sporení 

v jednotliv˘ch rokoch (1992 – 2005) – fyzické a právnické osoby

Poãet zmlúv v ks
Objem cieºov˘ch súm v mld. Sk
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Prvú novinku, respektíve staronovú novinku, priniesol feb-

ruár 2005. ·lo o opätovné zaradenie XXL úveru do ponuky

PSS, a. s., priãom znovu platilo, Ïe na jeho získanie nie je

potrebn˘ Ïiadny poãiatoãn˘ vklad. V roku 2005 vyãlenila

PSS, a. s., na XXL úvery 2 miliardy Sk; a aj v roku 2005

sa XXL úvery stretli u klientov s mimoriadne priaznivou

odozvou.

Od 1. mája 2005 pribudli do ponuky PSS, a. s., dve nové ta-

rify sporenia – ‰tandardná úverová tarifa a r˘chla úverová

tarifa. Najväã‰ou v˘hodou uzatvorenia zmluvy o stavebnom

sporení v niektorej z nich je moÏnosÈ ãerpaÈ stavebn˘ úver

s roãnou úrokovou sadzbou len 2,9 %. S úãinnosÈou od

9. mája 2005 zníÏila PSS, a. s., úrokové sadzby v‰etk˘ch

typov medziúverov – od tohto dátumu sa úrokové sadzby,

v závislosti od typu medziúveru a spôsobu zabezpeãenia,

pohybovali v rozpätí od 4,99 % do 6,99 % roãne. Máj 2005

priniesol aj zv˘‰enie hranice na poskytnutie stavebného

úveru bez skúmania bonity a bez potreby ruãiteºa ãi zabez-

peãenia nehnuteºnosÈou na 800 000 Sk; aj zjednodu‰enie

podmienok na získanie medziúveru; aj roz‰írenie moÏností

preukázania bonity (akceptovanie príjmov z pracovného po-

meru na dobu  urãitú, príjmov vyplácan˘ch poãas materskej

a rodiãovskej dovolenky ãi príjmov zo zahraniãia, ako aj

zjednodu‰enie dokladovania príjmov z podnikania).

ZároveÀ máj 2005 znamenal aj novú metodiku systému po-

sudzovania záloÏn˘ch objektov a stanovovania reálnej pre-

dajnej hodnoty.

ëal‰ie inovácie sporenia pre stavebn˘ch sporiteºov – fyzické

osoby znamenala jeseÀ 2005. ·lo o zjednodu‰enie zabez-

peãenia tzv. následného úveru, zr˘chlenie spracovania sta-

vebn˘ch úverov, ãi roz‰írenie úãelov pouÏitia prostriedkov

medziúverov. December 2005 zase ponúkol e‰te raz moÏ-

nosÈ vyuÏiÈ XXL úver bez poãiatoãného vkladu.

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 v ro-

ku 2005 ‰peciálne podmienky práve pre tieto skupiny sta-

vebn˘ch sporiteºov – právnick˘ch osôb. Od 18. januára do

31. marca (respektíve do vyãerpania urãeného kontingentu)

mohli poÏiadaÈ o zv˘hodnené úvery v rámci mimoriadnej

akcie TATRY 2004, urãenej na pomoc oblastiam postihnu-

t˘m niãivou víchricou 19. novembra 2004.

S úãinnosÈou od 8. februára 2005 upravila PSS, a. s.,

úrokové sadzby a podmienky poskytovania medziúverov

pre SVB, BD a SBO. V závislosti od v˘‰ky cieºovej sumy

a spôsobu zabezpeãenia sa úroková sadzba pohybovala od

4,79 % do 7,49 % roãne; zároveÀ bola minimálna v˘‰ka

medziúveru zníÏená na 400 000 Sk a roz‰írili sa aj moÏnos-

ti jeho zabezpeãenia. Zaãiatkom marca 2005 nadviazala

PSS, a. s., spoluprácu so ·tátnym fondom rozvoja b˘vania –

keìÏe tento vyãerpal zdroje vyãlenené zo ‰tátneho rozpoãtu

na rok 2005, postúpil neuspokojené Ïiadosti o úvery a do-

tácie pre SVB na rie‰enie priamo PSS, a. s.

Od mája 2005 mohli aj SVB, BD a SBO vyuÏiÈ nové tarify

sporenia – ‰tandardnú úverovú a r˘chlu úverovú. Zá-

roveÀ v máji PSS, a. s., zru‰ila, pri zabezpeãení solidárnym

ruãením, obmedzenie maximálnej v˘‰ky cieºovej sumy

5 000 000 Sk na bytov˘ dom a opäÈ zlep‰ila podmienky

zabezpeãenia úverov. Napríklad pri stavebnom úvere do

500 000 Sk uÏ nie je potrebné jeho zabezpeãenie hnuteº-

nou ãi nehnuteºnou zábezpekou.

S cieºom ponúknuÈ SVB, BD a SBO aj úvery s krat‰ou leho-

tou splatnosti, zaradila PSS, a. s., od júla 2005 do svojej

ponuky úvery zabezpeãené bankovou zárukou SZRB na

7 rokov (dovtedy 10 rokov). September 2005 zase priniesol

ìal‰ie zníÏenie minimálnej cieºovej sumy potrebnej na získa-

nie medziúverov – na 200 000 Sk. 

Produktové novinky roka 2005
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Z hºadiska roz‰irovania moÏností a zvy‰ovania kvality komu-

nikácie s klientmi mali v roku 2005 najväã‰í v˘znam dva pro-

jekty. Prv˘m bol systém Front Office. Druhá etapa jeho na-

sadenia do praxe, zrealizovaná v úvodn˘ch mesiacoch roka

2005, zav⁄‰ila vybavenie odbytovej siete PSS, a. s., t˘mto

modern˘m systémom, zr˘chºujúcim komunikáciu s klientmi

a zároveÀ roz‰irujúcim technické moÏnosti obchodn˘ch zá-

stupcov PSS, a. s. Systém Front Office je zaloÏen˘ na princí-

pe kdekoºvek a kedykoºvek. UmoÏÀuje prispôsobiÈ komuni-

káciu s klientom úplne jeho poÏiadavkam – závisí iba od

klienta, aké miesto a ãas si vyberie. Prostredníctvom Front

Office je moÏné uzatváraÈ nové zmluvy o stavebnom spore-

ní, ako aj poskytovaÈ poradenstvo v súvislosti s uÏ jestvujú-

cimi zmluvami stavebn˘ch sporiteºov. Hlavn˘m mottom toh-

to systému, a teda aj jeho vyuÏitia v prospech klientov je

r˘chlej‰ie, precíznej‰ie a lep‰ie poradenstvo.

V˘znamn˘ prínos pre komunikáciu s klientmi a zv˘‰enie

kvality poskytovaného servisu predstavuje Centrum telefo-

nick˘ch sluÏieb pre klientov PSS, a. s. (CTS), slávnostne

otvorené 15. marca 2005. CTS, vychádzajúce vo svojej

ãinnosti zo zásady komunikácia bez ãakania, zodpovedá

súãasn˘m trendom a nárokom zo strany klientov. Potvrdil to

hneì prv˘ rok jeho „ostrej“ prevádzky, keì 8 operátorov

CTS uskutoãnilo spolu 93 702 hovorov. Struãne zhrnuté

pracovnú náplÀ CTS tvorí odpovedanie na telefonické otáz-

ky klientov a ãlenov odbytovej siete PSS, a. s., on-line reali-

zácia vybran˘ch zmien v zmluvách klientov, poskytovanie

informácií s identifikáciou cez PIN (mimo pracovnej doby),

ako aj outbond kampane. 

Projekty roka 2005
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Vzdelan˘ch, odborne erudovan˘ch a sústavne sa kvalifikaã-

ne zdokonaºujúcich zamestnancov povaÏuje PSS, a. s., za

svoj v˘znamn˘ potenciál a jednu z dôleÏit˘ch konkurenã-

n˘ch v˘hod. K 31. decembru 2005 zamestnávala 428 za-

mestnancov (vrátane 29 zamestnank˘À na materskej dovo-

lenke). Z tohto poãtu 387 zamestnancov pracovalo v cen-

trále PSS, a. s., v Bratislave a 41 v 8-mich regionálnych po-

boãkách banky. Viac ako polovicu zamestnancov – aÏ 274

– predstavovali Ïeny; Ïeny zároveÀ tvorili 35 % 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. Vekov˘ priemer za-

mestnancov v roku 2005 dosiahol 38 rokov.

Potvrdením snahy PSS, a. s., dbaÈ o zvy‰ovanie kvalifikácie

svojich zamestnancov je ich systematické, profesionálne

organizované a realizované vzdelávanie. Ide najmä o zvy‰o-

vanie kvalifikácie v oblasti bankovníctva, komunikaãn˘ch

techník a zruãností, jazykov˘ch vedomostí. V roku 2005 vy-

naloÏila PSS, a. s., na úãely vzdelávania viac neÏ 4,5 mil. Sk.

ëal‰ou oblasÈou starostlivosti o zamestnancov, na ktorú

PSS, a. s., kladie dôraz, je starostlivosÈ zdravotná. Repre-

zentujú ju predov‰etk˘m pravidelné preventívne prehliadky

a ìal‰ie zdravotnícko-preventívne opatrenia pripravované

v spolupráci s renomovan˘mi zdravotníckymi zariadeniami. 

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

upravujú interné smernice, predpisy a ìal‰ie dokumenty.

K najdôleÏitej‰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.

Pracovníci PSS, a. s., sa vo svojej ãinnosti riadia aj Etick˘m

kódexom pracovníka PSS, a. s. Prvá stavebná sporiteºÀa,

a. s., ho prijala 24. marca 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‰etk˘m prvorad˘ cieº PSS, a. s., ktor˘m je ochrana

záujmov klientov. Vo svojich jednotliv˘ch ãlánkoch definuje

princípy a normy správania sa pracovníkov voãi PSS, a. s.,

samotnej, voãi klientom a ostatnej verejnosti, vlastn˘m spo-

lupracovníkom, ako aj voãi ostatn˘m bankám a obchod-

n˘m partnerom.

Zamestnanci Etick˘ kódex
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Konkrétnym zosobnením snáh PSS, a. s., maximálne sa

priblíÏiÈ k svojim klientom a byÈ s nimi v kaÏdodennom kon-

takte je vlastná odbytová sieÈ. Vysokokvalifikovanú odbyto-

vú sieÈ povaÏuje PSS, a. s., za jednu zo svojich devíz a kon-

kurenãn˘ch v˘hod. Roz‰irovaniu poãtu obchodn˘ch zástup-

cov, predov‰etk˘m v‰ak zvy‰ovaniu ich kvality, venuje preto

PSS, a. s., maximálnu pozornosÈ. Jednou z dôleÏit˘ch úloh

roka 2005 sa preto stalo zav⁄‰enie nasadenia systému Front

Office do praxe, ão znamená, Ïe t˘mto modern˘m systé-

mom, technicky podporujúcim komunikáciu, je uÏ vybave-

ná celá odbytová sieÈ PSS, a. s. ëal‰ím spôsobom zvy‰ova-

nia kvalifikácie odbytovej siete, a t˘m zároveÀ aj zvy‰ovania

úrovne poradenstva, boli ‰kolenia zamerané na finanãníc-

tvo, bankovníctvo a investovanie, ako aj na ofenzívny pre-

daj a telemarketing. U novonastúpen˘ch obchodn˘ch

zástupcov sa osvedãil tzv. adaptaãn˘ program (ADO), teda

mesiac trvajúci vstupn˘ kurz. Jeho cieºom je – zvládnutím

problematiky stavebného sporenia ako produktu a osvoje-

ním si základn˘ch zruãností v oblasti predaja – pripraviÈ

nov˘ch obchodn˘ch zástupcov na vstup do odbytovej

praxe PSS, a. s.

Prácu odbytovej siete riadi riaditeº úseku odbytu – v roku

2005 to bolo prostredníctvom 8 regionálnych poboãiek

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

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

2005 tvorilo 36 okresn˘ch riaditeºov, 185 oblastn˘ch vedú-

cich, 664 poradcov (vrátane 39 poradcov v regionálnych

poboãkách a 8 poradcov – úverov˘ch kontrolórov) a 5 808

sprostredkovateºov stavebného sporenia. SluÏby PSS, a. s.,

mohli jej klienti vyuÏiÈ v 252 kanceláriách obchodn˘ch

zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku.

Pri sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení spolupracu-

je PSS, a. s., aj s kooperaãn˘mi partnermi. V roku 2005 to

boli Slovenská sporiteºÀa, a. s, OVB Allfinanz Slovens-

ko, s. r. o., Capitol, a. s., a S&D Capitol, s. r. o.

Odbytová sieÈ

Regionálne poboãky PSS, a. s.

Regionálna poboãka PSS, a. s., Bratislava

Bajkalská 30, tel. 02/58231196, fax 02/58231613

Regionálna poboãka PSS, a. s., Trenãín

Rozmarínova 4, tel. 032/7441251, fax 032/7441252

Regionálna poboãka PSS, a. s., Nitra

·tefánikova trieda 51, tel. 037/6522279, fax 037/6522270

Regionálna poboãka PSS, a. s., Îilina

Národná 8, tel. 041/5624829, fax 041/5624828 

Regionálna poboãka PSS, a. s, Banská Bystrica

Lazovná 11, tel. 048/4155787, fax 048/4155779

Regionálna poboãka PSS, a. s., Pre‰ov

Hlavná 56, tel. 051/7722125, fax 051/7734204

Regionálna poboãka PSS, a. s., Ko‰ice

Hlavná 20, tel. 055/6220935, fax 055/6222264

Regionálna poboãka PSS, a. s., Poprad

Nám. sv. Egídia 68/6, tel. 052/7764679, fax 052/7721552
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Je pote‰iteºné, Ïe podpora humanitárnej a charitatívnej ob-

lasti sa uÏ stála súãasÈou Ïivota PSS, a. s. Tá aktivity zame-

rané na pomoc jednotlivcom i kolektívom a organizáciám

pri rie‰ení závaÏn˘ch problémov, na ktoré nestaãia vlastné

sily, povaÏuje za svoj spoloãensk˘ záväzok. Humanitárne

a charitatívne aktivity PSS, a. s., vychádzajú zo zásad for-

mulovan˘ch v ·tatúte fondu na zabezpeãenie charitatívnej

ãinnosti PSS, a. s. Podºa nich je takáto pomoc urãená najmä:

• 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 sta-

rostlivosÈ 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 kul-

túrnu ãinnosÈ, predov‰etk˘m s celoslovenskou pôsobnosÈou;

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

O priznaní a v˘‰ke príspevku rozhoduje predstavenstvo PSS,

a. s., na základe návrhu a odporúãania Humanitárnej komi-

sie. V roku 2005 PSS, a. s., poskytla 4,8 mil. Sk na takmer

70 projektov organizácií, nadácií i jednotlivcov. K najv˘raz-

nej‰ím patrí podpora Asociácie organizácií zdravotne po-

stihnut˘ch obãanov SR (300 000 Sk), Ligy proti rakovine SR

(240 000 Sk), ãi Nemocnice s poliklinikou Ministerstva 

vnútra SR (150 000 Sk) a Detskej fakultnej nemocnice s po-

liklinikou Banská Bystrica (150 000 Sk). Z ìal‰ích organi-

zácií, zdruÏení a zariadení, ktor˘m PSS, a. s., v roku 2005 

pomohla, spomeÀme Neinvestiãn˘ fond Z·I Bratislava 

(150 000 Sk), Zariadenie sociálnych sluÏieb Senior Modra

(100 000 Sk), Obãianske zdruÏenie Hviezdiãka Mojtín 

(100 000 Sk), ·peciálnu základnú ‰kolu internátnu Medzi-

laborce (100 000 Sk), ZRP hluchosluch˘ch detí Sady n.

Torysou (100 000 Sk), Detsk˘ domov Valaská (100 000 Sk),

·Z· pre telesne postihnut˘ch Detva (100 000 Sk). Z jednot-

livcov to zase napríklad boli ·tefan Bartek, Michaela âerve-

Àová, Luká‰ Michaliãka, ·imon Balucha, Lucia Vo‰tenáková,

Bernadeta Maãeková, Slávka Jurková, Anna StaÀová – kaÏ-

d˘ z nich dostal od PSS, a. s., finanãnú v˘pomoc vo v˘‰ke

100 000 Sk.

Humanitárny program
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Vyjadrením uvedomovania si a oceÀovania v˘znamu komu-

nikácie v PSS, a. s., je jej integrálne zapojenie do pôsobenia

a Ïivota banky. Komunikácia je uÏ samozrejmou súãasÈou

firemnej kultúry PSS, a. s. – a to tak komunikácia externá,

ako aj komunikácia interná.

V externej komunikácii zohráva dôleÏitú úlohu klientsk˘

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

sporiteºom PSS, a. s., ktor˘m ho banka 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 2005 vy‰li 4 vydania ãasopisu DOMa,

kaÏdé v náklade 650 000 v˘tlaãkov.

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

kuje PSS, a. s., aj prostredníctvom uÏ pravideln˘ch reklam-

n˘ch kampaní a in˘ch reklamn˘ch materiálov, ãi pravidelne

aktualizovan˘ch informaãn˘ch prospektov. DôleÏitou súãas-

Èou externej komunikácie sa stala aj systematická spolu-

práca s centrálnymi i regionálnymi médiami, printov˘mi aj

elektronick˘mi.

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

sprostredkovávaní zámerov vedenia firmy, informovaní

o novinkách i ostatn˘ch aktivitách súvisiacich so Ïivotom fir-

my a jej zamestnancov i spolupracovníkov. V roku 2005 vy-

‰li 4 vydania ãasopisu (z toho 2 ako dvojãíslia), kaÏdé v ná-

klade 3 000 v˘tlaãkov.

Internú komunikáciu pomáha zabezpeãovaÈ aj intranet,

urãen˘ 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.

Komunikácia – externá aj interná
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2003 2004 2005

I.  Stav prostriedkov vo fonde stavebného sporenia k 1. januáru 15 790 952 15 717 105 16 202 645

1. Prírastky prostriedkov 14 642 565 14 039 688 15 286 197

A. Prírastok na konte sporenia 12 335 903 11 220 033 11 573 774

vklady od sporiteºov 9 680 999 9 043 962 9 443 995

pripísan˘ úrok 767 261 820 001 894 527

pripísaná ‰tátna prémia 1 887 643 1 356 070 1 235 252

B. Splátky istiny stavebného úveru 2 164 420 2 770 579 3 506 865

C. Zmena stavu nevyplaten˘ch prostriedkov

na konte stavebného úveru 131 134 51 431 215 055

D. Zmena nasporenej sumy nad 100 %

cieºovej sumy na konte sporenia 11 108 (2 355) (9 497)

2. Úbytky prostriedkov (14 716 412) (13 554 148) (10 201 902)

A. V˘plata nasporen˘ch prostriedkov pri v˘povedi (5 814 812) (4 865 437) (4 360 603)

úãelová v˘poveì (5 671 661) (4 765 492) (4 269 133)

vypovedaná suma na bytové úãely (3 509 078) (3 387 023) (2 530 766)

v˘povede po 6-tich rokoch (2 162 583) (1 378 469) (1 738 366)

bezúãelová v˘poveì (143 151) (99 945) (91 471)

B. V˘plata pridelen˘ch stavebn˘ch úverov (4 227 498) (4 033 610) (2 780 596)

v˘plata stavebného úveru (983 031) (868 007) (768 398)

splatenia medziúveru pridelen˘m úverom (3 244 467) (3 165 603) (2 012 198)

C. V˘plata pridelen˘ch nasporen˘ch prostriedkov (4 674 102) (4 655 101) (3 060 703)

pri pridelení s úverom (4 674 102) (4 652 850) (3 055 445)

pri pridelení bez úveru 0 (2 251) (5 258)

II. Stav prostriedkov vo fonde stavebného sporenia k 31. decembru 15 717 105 16 202 645 21 286 939

A. âakatelia na pridelenie (540 490) (676 351) (947 495)

B. Rezerva na pridelenia sporiteºov so splnen˘mi

podmienkami vo v˘‰ke 50 % nárokovanej ãiastky (1 028 257) (1 215 658) (2 088 653)

III. Voºné prostriedky vo fonde stavebného sporenia 14 148 358 14 310 636 18 250 792

IV. Medziúvery, ostatné investície do bytovej v˘stavby

a minimálne rezervy v NBS (v tis. Sk) 16 653 138 18 560 044 22 878 477

A. Stav vyplaten˘ch medziúverov 13 908 683 16 220 510 20 377 929

B. Stav nevyplaten˘ch záväzkov z medziúverov 1 870 949 1 728 847 1 817 094

C. Stav vyplaten˘ch úverov na financovanie 

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

D. Stav prostriedkov viazan˘ch v NBS vo forme

povinn˘ch minimálnych rezerv 858 156 595 337 668 104

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

vo fonde stavebného sporenia na bytové úãely (III. - IV.) (2 504 780) (4 249 408) (4 627 685)

VyuÏitie voºn˘ch prostriedkov fondu stavebného sporenia

na bytové úãely v % (IV. / III.) 117,70 129,69 125,36

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



27

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

AKTÍVA 2005 2004 2003

PeÀaÏné prostriedky a finanãné investície 9 401 765 10 724 253 13 526 443

Pohºadávky z úverov voãi klientom 34 502 007 31 289 123 27 919 960

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok 1 273 282 1 186 644 1 228 465

Ostatné aktíva 516 457 394 498 446 250

Aktíva spolu 45 693 511 43 594 518 43 121 118

PASÍVA

Záväzky voãi bankám 206 038 1 802 790 1 279 191

Vklady stavebného sporenia 36 475 454 32 323 101 30 623 718

Rezervy 505 879 494 231 1 030 545

Ostatné pasíva 635 477 933 892 1 939 482

Cudzie zdroje 37 822 848 35 554 014 34 872 936

Základné imanie 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezervné, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 1 270 824 1 156 496 449 782

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 940 950 4 280 729 5 011 086

Zisk z beÏného obdobia 658 889 603 279 787 314

Vlastné imanie 7 870 663 8 040 504 8 248 182

Pasíva spolu 45 693 511 43 594 518 43 121 118

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

2005 2004 2003

âisté úrokové v˘nosy z operácií s klientmi 

a z operácií na peÀaÏnom trhu 1 120 461 1 051 558 970 905

âisté v˘nosy z cenn˘ch papierov 492 679 619 892 689 997

âisté v˘nosy z poplatkov od klientov a provízií odbytovej siete 662 359 437 832 376 420

V‰eobecné prevádzkové náklady (nakupované sluÏby vrátane DPH,

personálne náklady, odpisy majetku) (950 451) (979 276) (937 662)

âisté v˘nosy z in˘ch prevádzkov˘ch ãinností (290 569) (227 729) (170 734)

V˘sledok hospodárenia z prevádzkov˘ch ãinností 1 034 479 902 277 928 926

Saldo pouÏitia a tvorby opravn˘ch poloÏiek (174 974) (240 926) 83 482

Saldo pouÏitia a tvorby rezerv (32 499) 68 896 (99 017)

V˘sledok hospodárenia z in˘ch ako prevádzkov˘ch ãinností (207 473) (172 030) (15 535)

V˘sledok hospodárenia pred zdanením 827 006 730 247 913 391

DaÀ z príjmov (168 117) (126 968) (126 077)

Zisk po zdanení 658 889 603 279 787 314
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Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2005 po-

kraãovala Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., (ìalej banka) 

v úspe‰nej obchodnej ãinnosti. Potvrdzuje to aj nasledujúci

popis najv˘znamnej‰ích charakteristík jej majetkovej, fi-

nanãnej a v˘nosovej situácie, v porovnaní s rokom 2004.

Majetková situácia
Bilanãná suma banky k 31. decembru 2005 dosiahla hod-

notu 45,7 mld. Sk. Po piatich rokoch vykazovania len mier-

neho nárastu tak banka zaznamenala v˘raznej‰í nárast, a to

o 2,1 mld. Sk (+4,8 %).

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

miere podieºal nárast stavu pohºadávok z úverov poskytnu-

t˘ch klientom o 3,2 mld. Sk (+10,2 %), ktor˘ tak dosiahol

v˘‰ku 34,5 mld. Sk. Ich podiel na celkov˘ch aktívach banky

sa zv˘‰il zo 71,8 % v roku 2004 na 75,5 % v roku 2005.

V porovnaní s rokom 2004 banka na jednej strane zazna-

menala pokles podielu stavebn˘ch úverov zo 49,1 % na

42,3 %, a na strane druhej nárast podielu medziúverov

z 50,9 % na 57,7 %. Stav finanãn˘ch investícií na peÀaÏ-

nom a kapitálovom trhu zaznamenal oproti roku 2004 v˘-

znamn˘ pokles, a to o 1,3 mld. Sk (-12,3 %), najmä v dô-

sledku predaja cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj a ich

následného reinvestovania do úrokovo v˘hodnej‰ieho po-

skytovania  medziúverov. Stav hmotného a nehmotného

majektu banky v porovnaní s rokom 2004 mierne vzrástol

o 0,1 mld. Sk (+7,3 %) a dosiahol v˘‰ku 1,3 mld. Sk. TaktieÏ

aj stav ostatn˘ch aktív, v porovnaní s predchádzajúcim ro-

kom, vzrástol o 0,1 mld. Sk. (+30,9 %) a dosiahol hodnotu

0,5 mld. Sk.

Na strane pasív banka v hodnotenom období zaznamena-

la, v porovnaní s rokom 2004, len mierny nárast podielu cu-

dzích zdrojov, a to z 81,6 % na 82,8 %, na úkor poklesu

podielu vlastného imania z 18,4 % na 17,2 %. 

V rámci cudzích zdrojov banka na strane jednej zazna-

menala v˘znamn˘ nárast vkladov stavebného sporenia

o 4,2 mld. Sk (+12,8 %) a na strane druhej pokles krátko-

dob˘ch záväzkov voãi bankám o 1,6 mld. Sk (-88,6 %) v dô-

sledku niÏ‰ej potreby refinancovania sa banky touto for-

mou. Stav rezerv zostal pribliÏne na úrovni roka 2004.

Ostatné pasíva poklesli o 0,3 mld. Sk (-32,0 %) z dôvodu

niÏ‰ích záväzkov voãi daÀovému úradu, z titulu vy‰‰ích

preddavkov na daÀ z príjmov právnick˘ch osôb za rok 2005,

ako aj niÏ‰ích záväzkov voãi klientom, z titulu nevyplate-

n˘ch peÀaÏn˘ch prostriedkov zo zru‰en˘ch zmlúv o staveb-

nom sporení.

Nárast vkladov stavebného sporenia spôsobilo pozitívne sal-

do prírastku nasporen˘ch prostriedkov vrátane ‰tátnej pré-

mie a úrokov, vo v˘‰ke 11,6 mld. Sk (v roku 2004: 11,2 mld.

Sk) a úbytku nasporen˘ch prostriedkov pri pridelení a pri v˘-

povedi zmlúv o stavebnom sporení vo v˘‰ke 7,5 mld. Sk

(v roku 2004: 9,5 mld. Sk). Vklady klientov tak dosiahli

k 31. decembru 2005 hodnotu 36,5 mld. Sk (k 31. decem-

bru 2004: 32,3 mld. Sk) a ich podiel na celkov˘ch pasívach

vzrástol za porovnávané obdobie zo 74,1 % na 79,8 %.

Vklady stavebného sporenia tak predstavujú hlavn˘ zdroj

financovania majetku banky a reinvestovanie primárnych

zdrojov do úverov dosiahlo v roku 2005 úroveÀ 94,5 %

(v roku 2004: 96,9 %).

Stav vlastného imania, ktor˘ poklesol o 0,2 mld. Sk (-2,1 %),

ovplyvnilo predov‰etk˘m negatívne saldo medzi dosiahnu-

t˘m ziskom za rok 2005 (+0,7 mld. Sk) a vyplaten˘mi divi-

dendami v roku 2005 (-0,9 mld. Sk).

Finanãná situácia 
V rámci beÏnej obchodnej ãinnosti banka vyplatila v roku

2005 úvery v hodnote 9,6 mld. Sk, z toho 8,8 mld. Sk vo

forme medziúverov a 0,8 mld. Sk vo forme stavebn˘ch

úverov. V rámci pridelení a v˘povedí zmlúv stavebného spo-

renia bolo klientom vyplaten˘ch ìal‰ích 5,1 mld. Sk naspo-

ren˘ch prostriedkov vrátane ‰tátnej prémie a úrokov.

Celkovo tak banka vyplatila stavebn˘m sporiteºom finanãné

prostriedky v objeme 14,7 mld. Sk (v roku 2004: 16,1 mld. Sk).

Majetková, finanãná a v˘nosová situácia v roku 2005
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Na strane druhej banka prijala od klientov vklady stavebné-

ho sporenia vo v˘‰ke 10,5 mld. Sk, ‰tátnu prémiu vo v˘‰ke

1,2 mld. Sk a splátky stavebn˘ch úverov, medziúverov

a ostatn˘ch úverov vo v˘‰ke 6,0 mld. Sk. Celkov˘ príjem pe-

ÀaÏn˘ch prostriedkov banky tak za rok 2005 dosiahol

objem 17,7 mld. Sk (v roku 2004: 16,4 mld. Sk).

V priebehu roka 2005 banka investovala 0,3 mld. Sk do na-

vy‰ovania vlastného imania dcérskej spoloãnosti Prvá

dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. a 0,2 mld. Sk do ob-

starania hmotného a nehmotného majetku (v roku 2004:

0,1 mld. Sk).

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

2004 banka zaznamenala mierny nárast v˘sledku hospo-

dárenia z prevádzkov˘ch ãinností, a to o 0,13 mld. Sk

(+14,7 %), ktor˘ tak dosiahol v˘‰ku 1,03 mld. Sk. TaktieÏ sa

zv˘‰il aj v˘sledok hospodárenia po zdanení o 0,05 mld. Sk

(+9,2 %), ktor˘ tak dosiahol v˘‰ku 0,66 mld. Sk.

V rámci v˘sledku hospodárenia z prevádzkov˘ch ãinností

vzrástli v roku 2005 ãisté úrokové v˘nosy z operácií s klient-

mi a z operácií na peÀaÏnom trhu o 0,07 mld. Sk

(+ 6,6 %). Tento nárast bol dosiahnut˘ vy‰‰ím úrokov˘m

v˘nosom z úverov poskytnut˘ch klientom o 0,1 mld. Sk

(+5,1 %) v dôsledku ich vy‰‰ieho priemerného stavu, ako aj

vy‰‰ími v˘nosmi z REPO obchodov o 0,05 mld. Sk, ktoré

predstavovali v danom období úrokovo najv˘hodnej‰ie krát-

kodobé investície. Nárast úrokov˘ch v˘nosov bol ãiastoãne

eliminovan˘ vy‰‰ími úrokov˘mi nákladmi k úsporn˘m vkla-

dom klientov o 0,08 mld. Sk (10,2 %), spôsoben˘mi ich

vy‰‰ím priemern˘m stavom v roku 2005 oproti roku 2004.

âisté v˘nosy z cenn˘ch papierov v porovnaní s predchá-

dzajúcim rokom poklesli o 0,13 mld. Sk (-20,5 %), a to naj-

mä v dôsledku niÏ‰ieho priemerného stavu cenn˘ch papie-

rov. Pokles úrokov˘ch sadzieb na finanãnom trhu nemal,

vzhºadom na dlhodob˘ charakter portfólia cenn˘ch papie-

rov, v˘razn˘ dopad na vykázané úrokové v˘nosy.

Oproti roku 2004 vzrástli ãisté v˘nosy z poplatkov od klien-

tov a provízií odbytovej siete o 0,22 mld. Sk (+51,3 %) a ich

v˘‰ka dosiahla hodnotu 0,66 mld. Sk. Hlavné dôvody, ktoré

ovplyvnili skutoãnosÈ roka 2005, sú vy‰‰ie v˘nosy z poplat-

kov (+0,1 mld. Sk), predov‰etk˘m za vedenie úãtu, a niÏ‰ie

náklady na provízie (+0,12 mld. Sk), predov‰etk˘m provízie

za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.

V‰eobecné prevádzkové náklady v porovnaní s rokom 2004

mierne poklesli o 0,03 mld. Sk (-2,9 %) a dosiahli hodnotu

0,95 mld. Sk. Tento pokles ovplyvnila predov‰etk˘m zmena

doby odpisovania základn˘ch bankov˘ch informaãn˘ch

systémov zreálnením ich ekonomickej doby Ïivotnosti

z 5 na 10 rokov v zmysle novely zákona o úãtovníctve,

úãinnej od 1. januára 2005. Jedn˘m z cieºov banky je,

v rámci v˘voja v‰eobecn˘ch prevádzkov˘ch nákladov, udrÏaÈ

ukazovateº cost/income ratio pod hranicou 60 %. Za rok

2005 dosiahol tento ukazovateº hodnotu 55,72 % (v roku

2004: 58,13 %).

âisté v˘nosy z in˘ch prevádzkov˘ch ãinností, predstavujúce

v˘nosy z nebankov˘ch ãinností (napr. v˘nosy z prenájmu,

v˘nosy z predaja nepotrebného majetku), ktoré sú korigo-

vané o náklady nesúvisiace s prevádzkou banky (napr. ná-

klady na príspevky do fondu ochrany vkladov, odpísané

a postúpené nevymoÏiteºné pohºadávky, správne poplatky,

poistenie) dosiahli hodnotu -0,29 mld. Sk (2004: -0,23 mld.

Sk) Hlavn˘m dôvodom tohto v˘voja bol nárast príspev-

ku do fondu ochrany vkladov oproti minulému roku 

o 0,04 mld. Sk.

V rámci salda pouÏitia a tvorby opravn˘ch poloÏiek a rezerv

vo v˘‰ke -0,21 mld. Sk (2004: -0,17 mld. Sk) prevládala 

ich tvorba nad pouÏitím, a to najmä v dôsledku spresnenia

algoritmu v˘poãtu tvorby rezerv na dlhodobé záväzky, 

ako aj netvorenia opravnej poloÏky na podiely v dcérskych

spoloãnostiach.

Saldo splatnej a odloÏenej dane z príjmov právnick˘ch osôb

za rok 2005 bolo oproti roku 2004 vy‰‰ie o 0,04 mld. Sk

(+32,4 %) a dosiahlo hodnotu 0,17 mld. Sk.
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Základné informácie o systéme riadenia rizík

Trvalé vykonávanie obchodn˘ch ãinností si vyÏaduje aj kontrolo-

vane 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 ria-

denia rizík stanovila PSS, a. s., zodpovednosÈ v‰etk˘ch vlastníkov

rizík za riadenie rizík, vznikajúcich pri v˘kone bankov˘ch ãinnos-

tí PSS, a. s. Úãelom systému riadenia rizík je zabezpeãiÈ pred-

chádzanie moÏn˘m vlastn˘m stratám z podnikateºsk˘ch rizík ich

vãasnou identifikáciou, sledovaním, meraním a minimalizáciou

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

movanie orgánov spoloãnosti (akcionárov a dozornej rady)

a NBS o aktuálnej rizikovej situácií 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 akceptovateº-

nej miere rizika,

• zásady pre 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 ve-

dúcimi samostatn˘ch odborov predstavujú nosné piliere

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., zaãala

v druhej polovici roka 2005 s v˘vojom vlastného modelu pre

aplikaãn ,̆ ako aj behaviorálny scoring, s nasadením ktorého

uvaÏuje v závere prvého polroka 2006. Cieºom PSS, a. s., je

(po schválení vlastn˘ch modelov Národnou bankou Sloven-

ska) 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 kva-

litatívnych poÏiadaviek na pokroãil˘ prístup k riadeniu ope-

raãného rizika (AMA approach) a jeho meranie podºa stan-

dardised approach (TSA). Predstavenstvo PSS, a. s., je pravi-

delne informované o vplyve operaãného rizika na v˘‰ku ka-

pitálovej primeranosti a to jednak pomocou Basic indicator

approach (BIA), ako aj TSA.



Hlavná úloha roka 2006, predstavujúca zároveÀ jeden z najväã‰ích projektov PSS, a. s., za ostatné obdobie, dostala názov

Ofenzívny odbyt. Ide o celkom nov˘ systém organizácie a princípov ãinnosti odbytovej siete PSS, a. s. Novú odbytovú ‰truk-

túru charakterizujú viacúrovÀové rozdelenie, dynamick˘ kariérny rast, diferenãné provízie, jasné a prehºadné ciele, ale aj v˘-

raznej‰ie prispôsobenie sa poÏiadavkám súãasnej obchodnej praxe ãi ìal‰ie zaktívnenie a znásobenie servisu poskytovaného

klientom. Ostr˘ ‰tart Ofenzívneho odbytu je naplánovan˘ na 1. júl 2006.

Z hºadiska odbytovo-obchodn˘ch v˘sledkov plánuje PSS, a. s., v roku 2006 uzatvoriÈ 219 930 zmlúv o stavebnom spore-

ní. Pri predpokladanej priemernej cieºovej sume 237 000 Sk to zodpovedá celkovému objemu cieºov˘ch súm 52,12 mld. Sk.

Vklady stavebn˘ch sporiteºov oãakáva PSS, a. s., vo v˘‰ke 13,5 mld. Sk a zároveÀ predpokladá poskytnutie cca 35 000 sta-

vebn˘ch úverov a medziúverov. Prostriedky urãené na financovanie bytovej v˘stavby v roku 2006 dosiahnu 14 mld. Sk.

Hlavné zámery na rok 2006
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Nová Dubnica, stavba rodinného domu
Nová Dubnica, Bau des Einfamilienhauses



V roku 2005 schválila
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

36 755 stavebn˘ch 
úverov a medziúverov 
v celkovom objeme

9,92 miliardy Sk

Im Jahr 2005 gewährte
die Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
36 755 Bauspardarlehen
und Zwischendarlehen 
im Gesamtvolumen von SKK 9,92 Mrd. 
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Úãtovná závierka k 31. decembru 2005

SÚVAHA (v tis. Sk)
âíslo poznámky 2005 2004

AKTÍVA
Pokladniãná hotovosÈ a vklady v centrálnych bankách 
splatné na poÏiadanie 522 405
Pohºadávky voãi bankám splatné na poÏiadanie 5 54 285 34 548
Ostatné pohºadávky voãi centrálnym bankám a bankám 6 4 527 895 2 415 769

a) brutto 4 527 895 2 415 769
b) korekcia 0 0

Cenné papiere na obchodovanie 0 0
Cenné papiere na predaj 7 4 500 1 402 584
Pohºadávky voãi klientom a in˘m dlÏníkom 8 34 753 061 31 424 625

a) brutto 35 490 926 31 987 659
b) korekcia (737 865) (563 034)

Dlhové cenné papiere drÏané do splatnosti 9 4 013 253 6 414 203
Podiely na základnom imaní v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 10 801 310 456 743

a) úãtovn˘ch jednotkách z finanãného sektora 700 000 355 433
a1) brutto 700 000 430 000
a2) korekcia 0 (74 567)

b) v ostatn˘ch úãtovn˘ch jednotkách 101 310 101 310
b1) brutto 101 310 101 310
b2) korekcia 0 0

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku 11,12 64 363 37 784
a) brutto 64 363 37 784
b) korekcia 0 0

Nehmotn˘ majetok 11 129 652 133 356
a) brutto 479 543 473 311
b) korekcia (349 891) (339 955)

Hmotn˘ majetok 12 1 079 267 1 015 505
a) neodpisovan˘ 200 436 114 300

a1) brutto 200 436 114 300
a2) korekcia 0 0

b) odpisovan˘ 878 831 901 205
b1) brutto 1 733 936 1 720 791
b2) korekcia (855 105) (819 586)

DaÀové pohºadávky 13 80 684 80 355
Ostatn˘ majetok 14 184 719 178 641

a) brutto 186 860 180 639
b) korekcia (2 141) (1 998)

Aktíva spolu 45 693 511 43 594 518

PASÍVA
Záväzky 37 822 848 35 554 014
Záväzky voãi bankám splatné na poÏiadanie 0 0
Ostatné záväzky voãi bankám 15 206 038 1 802 790
Záväzky voãi klientom a in˘m veriteºom 16 36 675 746 32 673 590

a) splatné na poÏiadanie 0 0
b) ostatné záväzky voãi klientom 36 675 746 32 673 590

Ostatné záväzky 17 333 815 337 919
Rezervy 18 505 879 494 231
DaÀové záväzky 19 101 370 245 484
Vlastné imanie 20 7 870 663 8 040 504
Základné imanie, z toho: 2 000 000 2 000 000

a) upísané základné imanie 2 000 000 2 000 000
b) pohºadávky voãi akcionárom 0 0

Fondy tvorené zo zisku po zdanení 1 270 824 1 156 496
Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 940 950 4 280 729
Zisk z beÏného úãtovného obdobia po zdanení 658 889 603 279

Pasíva spolu 45 693 511 43 594 518
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V¯KAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk)

âíslo poznámky 2005 2004

V˘nosy z úrokov a obdobné v˘nosy 2 475 109 2 572 720

Náklady na úroky a obdobné náklady (988 124) (918 301)

âisté úrokové v˘nosy 21 1 486 985 1 654 419

V˘nosy z odplát a provízií 1 025 678 922 931

Náklady na odplaty a provízie (392 282) (444 082)

âist˘ zisk z odplát a provízií 22 633 396 478 849

V˘nosy z vkladov do základného imania 23 2 000 9 450

a) dcérskych úãtovn˘ch jednotiek 2 000 9 000

b) ostatn˘ch úãtovn˘ch jednotiek 0 450

âist˘ zisk alebo strata z obchodovania 24 124 037 (7 646)

V˘nosy z predaja majetku a z prevodu majetku 6 741 10 071

Vynosy zo zru‰enia opravn˘ch poloÏiek k predávanému 

a prevádzanému majetku 36 196 0

Náklady na predaj majetku a na prevod majetku (43 368) (8 841)

âist˘ zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku 25 (431) 1 230

V˘nosy zo zru‰enia rezerv na záväzky z hlavn˘ch ãinností 18 98 600 96 274

V˘nosy zo zru‰enia opravn˘ch poloÏiek a z odpísan˘ch pohºadávok 8,14 118 328 75 744

Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavn˘ch ãinností 18 (64 789) (44 214)

Náklady na tvorbu opravn˘ch poloÏiek, na oceÀovacie rozdiely

zo zníÏenia hodnoty majetku a na odpísanie majetku 8,14 (343 164) (336 767)

a) náklady na tvorbu opravn˘ch poloÏiek (329 494) (316 670)

a1) k finanãnému majetku (329 494) (316 670)

a2) k hmotnému a nehmotnému majetku 0 0

b) náklady na odpísanie majetku (13 670) (20 097)

b1) finanãného (13 670) (20 097)

b2) hmotného a nehmotného 0 0

c) náklady na oceÀovacie rozdiely 0 0

Ostatné v˘nosy 26 131 519 108 179

a) v˘nosy zo zru‰enia rezerv 18 86 351 75 838

b) iné ostatné v˘nosy 26 45 168 32 341

Ostatné náklady 27 (1 359 475) (1 305 271)

a) personálne náklady (366 925) (294 607)

a1) mzdové a sociálne náklady (354 272) (284 618)

a2) ostatné personálne náklady (12 653) (9 989)

b) náklady na tvorbu rezerv 18 (131 809) (110 437)

c) odpisy (111 193) (148 967)

c1) odpisy hmotného majetku (80 710) (96 805)

c2) odpisy nehmotného majetku (30 483) (52 162)

d) iné ostatné náklady (749 548) (751 260)

Zisk za úãtovné obdobie pred zdanením 827 006 730 247

DaÀ z príjmov 28 (168 117) (126 968)

a) splatná daÀ z príjmov (180 741) (192 388)

b) odloÏená daÀ z príjmov 12 624 65 420

Zisk za úãtovné obdobie po zdanení 658 889 603 279
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POZNÁMKY

(1) V·EOBECNÉ INFORMÁCIE

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

spoloãnosÈ so sídlom v Bratislave na Bajkalskej ulici ã. 30.

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 zo dÀa 6. de-

cembra 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.

SluÏby banka poskytuje prostredníctvom vlastnej odbytovej

siete, ktorá je reprezentovaná poãtom 8 regionálnych po-

boãiek a to v Bratislave, Nitre, Trenãíne, Îiline, Banskej

Bystrici, Pre‰ove, Poprade a Ko‰iciach. Okrem vlastnej od-

bytovej siete poskytovala banka v roku 2005 svoje sluÏby aj

prostredníctvom externej odbytovej siete, ktorú tvorilo

36 okresn˘ch riaditeºov, 185 oblastn˘ch vedúcich, 664 po-

radcov stavebného sporenia a 5 808 sprostredkovateºov.

Na sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení sa v roku

2005 podieºali aj spoloãnosti OVB Allfinanz Slovensko,

s. r. o., Slovenská sporiteºÀa, a. s., Tatrabanka, a. s., Fin-

Co&Partners, a. s., Capitol, a. s. a iní kooperaãní partneri.

·truktúra akcionárov banky v roku 2005 bola nasledovná:

AKCIONÁRI Sídlo podiely v %

2005 2004

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 základnom 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, Wien 1 251 hlasov).
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Predstavenstvo

predseda:

Ing. Imrich Bére‰ 

ãlenovia:

Mag. Herbert Georg Pfeiffer

Dipl. Ing. Erich Feix

Priemern˘ evidenãn˘ poãet zamestnancov banky za sledované obdobie: 2005 2004

priemern˘ poãet v‰etk˘ch zamestnancov 399 394

priemern˘ poãet ãlenov predstavenstva 3 3

priemern˘ poãet ãlenov dozornej rady 9 9

priemern˘ poãet vedúcich zamestnancov* 54 51

priemern˘ poãet prokuristov 3 3

* vedúci zamestnanci sú zamestnanci v zmysle vnútorn˘ch predpisov banky

Dozorná rada

predseda:

Mag. Regina Ovesny-Straka 

(do 16. júna 2005)

Mag. Johann Ertl 

(od 17. júna 2005)

podpredseda:

Mag. Johann Ertl

(do 16. júna 2005)

Dr. Alexander Erdland 

(od 17. júna 2005)

ãlenovia:

Mag. Dr. Erich Rainbacher 

Dr. Alexander Erdland

(do 16. júna 2005)

Mag. Regina Ovesny-Straka 

(od 17. júna 2005)

Ing. Peter Krutil

Dr. Christiane Decker

Ing. ·tefan ·terk

Ing. NadeÏda Raãanská

Ing. Tomá‰ Kuãera

Prokuristi

Ing. Eva Trégerová

Ing. Vladimír Stejskal, PhD.

Ing. Ivan Vozník

âlenovia ‰tatutárneho a dozorného orgánu a prokuristi banky v roku 2005:
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(2) V¯CHODISKÁ PRE PRÍPRAVU ÚâTOVNEJ ZÁVIERKY

Predkladaná riadna úãtovná závierka banky je zostavená

za predpokladu nepretrÏitého pokraãovania jej ãinnosti. Po-

zostáva zo súvahy k 31. decembru 2005, v˘kazu ziskov

a strát za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decem-

bra 2005 a poznámok, zostaven˘ch podºa opatrenia MF SR

ãíslo MF/5292/2005-74 zo 16. marca 2005, ktor˘m sa

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaãovaní polo-

Ïiek úãtovnej závierky, obsahovom vymedzení t˘chto polo-

Ïiek a rozsahu údajov urãen˘ch z úãtovnej závierky na zve-

rejnenie pre finanãné in‰titúcie, ktoré nevykonávajú poisÈo-

vaciu ãinnosÈ a zaisÈovaciu ãinnosÈ, pre Fond ochrany vkla-

dov a Garanãn˘ fond investícií, a ktor˘m sa mení a dopæÀa

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.

novembra 2002 ã. 20359/2002-92, ktor˘m sa ustanovujú

podrobnosti o postupoch úãtovania a rámcovej úãtovej

osnove pre banky, poboãky zahraniãn˘ch bánk, Národnú

banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov

s cenn˘mi papiermi, poboãky zahraniãn˘ch obchodníkov

s cenn˘mi papiermi, Garanãn˘ fond investícií, správcovské

spoloãnosti, poboãky zahraniãn˘ch správcovsk˘ch spoloã-

ností a podielové fondy v znení neskor‰ích opatrení.

Úãtovná závierka zostavená za predchádzajúce úãtovné

obdobie bola overená audítorom, spoloãnosÈou Price-

waterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 28. februára 2005

s v˘rokom bez v˘hrad a schválená na riadnom valnom zhro-

maÏdení akcionárov banky 16. júna 2005 v Bratislave.

Táto úãtovná závierka je zostavená ako riadna podºa § 17

ods. 6 zákona ã. 431/2002 Z.z. o úãtovníctve (ìalej len zá-

kon o úãtovníctve).

(3) DÔLEÎITÉ ÚâTOVNÉ METÓDY

Banka vedie úãtovníctvo v zmysle zákona o úãtovníctve

a v zmysle opatrenia MF SR ãíslo 20 359/2002-92 z 13. no-

vembra 2002, ktor˘m sa ustanovujú podrobnosti o postu-

poch úãtovania a rámcovej úãtovej osnove pre banky, po-

boãky zahraniãn˘ch bánk, Národnú banku Slovenska, Fond

ochrany vkladov, obchodníkov s cenn˘mi papiermi, poboã-

ky zahraniãn˘ch obchodníkov s cenn˘mi papiermi, Ga-

ranãn˘ fond investícií, správcovské spoloãnosti, poboãky za-

hraniãn˘ch správcovsk˘ch spoloãností a podielové fondy

a súvisiacich predpisov v platnom znení.

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 odo dÀa dohodnutia ob-

chodu do dÀa jeho finanãného vyrovnania na podsúvaho-

v˘ch úãtoch. V deÀ finanãného vyrovnania banka zru‰í

úãtovn˘ zápis v podsúvahe a obchod zaúãtuje na súvaho-

v˘ch úãtoch. 

Úverové prísºuby banka úãtuje do podsúvahy odo dÀa

schválenia úveru bankou.

b) Pokladniãná hotovosÈ a vklady v NBS

Pokladniãné hodnoty sú ocenené menovitou hodnotou.

Povinné minimálne rezervy v NBS sú ocenené menovitou

hodnotou vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov.

c) Pohºadávky voãi bankám

Pohºadávky voãi bankám predstavujú beÏné úãty a termí-

nované vklady v in˘ch bankách, ktoré sú ocenené menovi-

tou hodnotou vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov.

d) Pohºadávky voãi klientom

Pod pohºadávkami voãi klientom banka eviduje:

• pohºadávky z poskytnut˘ch úverov,

• pohºadávky z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie

zmluvy o stavebnom sporení a poplatkov za vedenie

úãtu.

Vy‰‰ie uvedené pohºadávky sú ocenené v menovitej hodno-

te a sú vykázané v netto v˘‰ke, to znamená vo v˘‰ke po-

hºadávky, ktorá je korigovaná opravnou poloÏkou. 

Banka zatrieìuje pohºadávky z úverov v zmysle opatrenia

NBS z 26. novembra 2004 ãíslo 13/2004 o zatrieìovaní ma-

jetku a záväzkov bánk a poboãiek zahraniãn˘ch bánk,

o úprave ich ocenenia, o tvorbe a ru‰ení rezerv a s t˘m sú-

visiacich hláseniach do 5 kategórií, predov‰etk˘m na zákla-

de nasledujúcich objektívnych znakov:

·tandardné pohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami nie dlh‰ie ako

30 dní.

·tandardné pohºadávky s v˘hradou:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 30 dní,

ale nie dlh‰ie ako 90 dní;

• dlÏník neplní niektor˘ in˘ záväzok vypl˘vajúci z úvero-

vej zmluvy mimo splácania jeho dlhu, napríklad ne-

predloÏenie poÏadovan˘ch údajov podºa zmluvy;

• s dlÏníkom bola poãas uplynul˘ch 180 dní uzatvorená

dohoda o zmene termínu splátky alebo jej v˘‰ky,

av‰ak bez predæÏenia lehoty splatnosti úveru.
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Ne‰tandardné pohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 90 dní,

ale nie dlh‰ie ako 180 dní.

Pochybné pohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 180 dní,

ale nie dlh‰ie ako 360 dní;

• banka odstúpila od úverovej zmluvy s dlÏníkom alebo

bola dlÏníkovi doruãená v˘zva na okamÏité splatenie

zostatku dlhu z dôvodu neplnenia peÀaÏn˘ch záväz-

kov dlÏníka a súãasne takáto zmluva v okamihu od-

stúpenia, resp. okamÏitej splatnosti nebola zatriedená

ako stratová pohºadávka.

Stratové pohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 360 dní;

• banka odstúpila od úverovej zmluvy s dlÏníkom alebo

bola dlÏníkovi doruãená v˘zva na okamÏité splatenie

zostatku dlhu z dôvodu neplnenia peÀaÏn˘ch záväz-

kov dlÏníka, a súãasne takáto zmluva v okamihu od-

stúpenia, resp. okamÏitej splatnosti bola zatriedená

ako stratová pohºadávka.

Pri kategorizácii pohºadávok banka nepouÏíva hodnotenie

zverejÀované hodnotiacimi agentúrami.

Pre meranie kreditného rizika banka pouÏíva vlastn˘ inter-

n˘ model zaloÏen˘ na v˘poãte pravdepodobnosti vymáha-

nia pohºadávky a v˘poãte predpokladanej vymoÏiteºnej dlÏ-

nej ãiastky od klienta.

e) Cenné papiere na predaj

Banka má vo svojom portfóliu cenn˘ch papierov urãen˘ch

na predaj akcie, ktoré nie sú obchodovateºné na Ïiadnej tu-

zemskej ani zahraniãnej burze, resp. na Ïiadnom verejnom

trhu. Z uvedeného dôvodu nie je moÏné spoºahlivo urãiÈ ich

reálnu hodnotu, a preto sú ocenené v obstarávacej cene.

f) Dlhové cenné papiere drÏané do splatnosti

Banka má vo svojom portfóliu dlhov˘ch cenn˘ch papierov

drÏan˘ch do splatnosti len cenné papiere s pevn˘m v˘no-

som, a to ‰tátne dlhopisy, ‰tátne pokladniãné poukáÏky

a pokladniãné poukáÏky NBS. Porfólio eurobondov banka

za úãelom eliminácie kurzov˘ch strát v máji 2005 predala.

·tátne dlhopisy sú ocenené obstarávacou cenou, ktorej sú-

ãasÈou sú aj náklady súvisiace s ich obstaraním, napríklad

platené poplatky. SúãasÈou ich ocenenia je aj ãasovo rozlí-

‰en˘ alikvótny úrokov˘ v˘nos a ãasovo rozlí‰en˘ rozdiel

medzi niÏ‰ou obstarávacou cenou a menovitou hodnotou

(diskont), resp. ãasovo rozlí‰en˘ rozdiel medzi vy‰‰ou ob-

starávacou cenou a menovitou hodnotou (prémia), ktoré sú

vypoãítané metódou efektívnej úrokovej miery.

·tátne pokladniãné poukáÏky a pokladniãné poukáÏky NBS

sú ocenené obstarávacou cenou. SúãasÈou ich ocenenia je

aj ãasovo rozlí‰en˘ rozdiel medzi niÏ‰ou obstarávacou ce-

nou a menovitou hodnotou (diskont) pri pouÏití metódy

efektívnej úrokovej miery.

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 úãtuje o poskytnutom

úvere, ktor˘ je ocenen˘ menovitou hodnotou vrátane do-

siahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov. Zabezpeãenie pokladniãn˘-

mi poukáÏkami NBS (prijat˘ kolaterál) sa úãtuje v reálnej

hodnote v podsúvahe.

h) Podiely na základnom imaní v dcérskych úãtovn˘ch

jednotkách

Podielom na základnom imaní v dcérskej úãtovnej jednotke

sa rozumie podiel banky viac ako 50 % na základnom

imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoloãnosti,

v dôsledku ãoho má v tomto prípade rozhodujúci vplyv na

riadení subjektu a úplne kontroluje jeho ãinnosÈ. Tento

vplyv je odvoden˘ z podielu na základnom imaní, alebo zo

zmluvy, ãi stanov bez ohºadu na v˘‰ku majetkovej úãasti.

Podiely na základnom imaní v dcérskych úãtovn˘ch jednot-

kách sú ocenené obstarávacími cenami. Prípadn˘ rozdiel

z ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom opravnej po-

loÏky. Opravné poloÏky by boli tvorené na základe metódy

súãasnej hodnoty odhadovan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch

príjmov.

i) Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa oceÀuje obstarávacími ce-

nami, priãom v˘‰ka jeho opotrebenia je vyjadrená nepriamo

prostredníctvom oprávok. Obstarávacia cena obsahuje ce-

nu obstarania majetku a náklady súvisiace s jeho obstara-

ním, ako napríklad náklady na dopravu, po‰tovné, clo, pro-

vízie, úroky z investiãného úveru zaúãtované od doby ob-

starania aÏ do doby zaradenia majetku do pouÏívania.

Náklady prevy‰ujúce sumu 30 000 Sk v prípade hmotného

majetku, resp. 50 000 Sk v prípade nehmotného majetku

v úhrne za úãtovné, resp. zdaÀovacie obdobie za jednotliv˘

dlhodob˘ majetok na roz‰írenie, modernizáciu a rekon‰-

trukciu vedúce k zv˘‰eniu v˘konnosti, kapacity alebo úãin-

nosti, zvy‰ujú obstarávaciu cenu dlhodobého majetku. 
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Do nákladov beÏného úãtovného obdobia sa úãtujú: 

• v˘davky na prevádzku, údrÏbu a opravy,

• v˘davky na technické zhodnotenie hmotného ma-

jetku do 30 000 Sk, resp. nehmotného majetku

do 50 000 Sk,

• v˘davky na obstaranie hmotného majetku neprevy‰ujú-

ce 5 000 Sk, resp. nehmotného majetku 10 000 Sk.

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa odpisuje postupne kaÏd˘

mesiac poãínajúc mesiacom, v ktorom bol majetok zarade-

n˘ do pouÏívania, v súlade so schválen˘m odpisov˘m plá-

nom. Mesaãn˘ odpis sa stanovuje ako podiel vstupnej ceny

a doby ekonomickej Ïivotnosti. 

j) 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 lea-

singu sa úãtujú do v˘kazu ziskov a strát rovnomerne po ce-

lú dobu leasingu.

Banka neobstaráva, ani neprenajíma majetok formou fi-

nanãného leasingu.

k) Záväzky voãi bankám

PôÏiãky od in˘ch bánk sú ocenené menovitou hodnotou,

vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch nákladov.

l) Záväzky voãi klientom

Vklady klientov sú ocenené v menovitej hodnote.

Odpisov˘ plán, z ktorého sú odvodené sadzby úãtovn˘ch odpisov, je stanoven˘ nasledovne:

DRUH MAJETKU DOBA ODPISOVANIA V ROKOCH

Prevádzkov˘ hmotn˘ majetok:

budovy, stavby, drobné stavby 20, 30, 50

stroje a zariadenia 4, 5, 6, 8, 12, 20

hardvér 4, 5, 6, 8

inventár 4, 8, 20

nábytok 8

dopravné prostriedky 4, 6

technické zhodnotenie prenajatého majetku podºa dæÏky trvania nájomnej zmluvy

Neprevádzkov˘ hmotn˘ majetok:

nábytok, inventár 8

in˘ hmotn˘ majetok 2

Nehmotn˘ majetok:

softvér, oceniteºné práva 5, 10*

* ak nie je podºa zmluvy krat‰ia doba pouÏívania

m) Rezervy

Rezervy predstavujú záväzky s neurãit˘m ãasov˘m vyme-

dzením alebo v˘‰kou a sú ocenené menovitou hodnotou.

Pri tvorbe rezervy sa berú do úvahy v‰etky riziká a neistoty,

ktoré sú nevyhnutne 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

úbytok peÀaÏn˘ch prostriedkov predstavujúcich eko-

nomick˘ prospech,

• je moÏné vykonaÈ primerane spoºahliv˘ odhad plnení.
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n) Prepoãet cudzej meny

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoãíta-

vajú na slovenskú menu kurzom urãen˘m v kurzovom líst-

ku NBS platnom 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

beÏného roka.

o) Postupy úãtovania úrokov˘ch v˘nosov a úrokov˘ch

nákladov, spôsoby vykazovania príjmov z klasifikovan˘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. Úroky z klasifikovan˘ch úverov a tak˘ch, pri ktor˘ch

je dlÏník v ome‰kaní so splácaním viac ako 90 dní, banka

úãtuje v podsúvahe. 

Úrokové v˘nosy a úrokové náklady zo ‰tátnych dlhopisov

banka úãtuje vypoãítané podºa metódy efektívnej úrokovej

miery. Ako úrokové v˘nosy banka úãtuje diskont, t. j. po-

stupne dosahovan˘ rozdiel medzi niÏ‰ou obstarávacou ce-

nou a vy‰‰ou menovitou hodnotou ‰tátneho dlhopisu

a taktieÏ postupne dosahovan˘ úrok z kupónu, a ako úro-

kové náklady úãtuje prémiu, t. j. postupne dosahovan˘ roz-

diel medzi vy‰‰ou obstarávacou cenou a niÏ‰ou menovitou

hodnotou ‰tátneho dlhopisu. Poãas drÏby ‰tátnych dlhopi-

sov banka úãtuje úrokové v˘nosy z kupónu v brutto v˘‰ke.

Úrokové v˘nosy zo ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok a po-

kladniãn˘ch poukáÏok NBS banka úãtuje vypoãítané metó-

dou efektívnej úrokovej miery. Úrokové v˘nosy z termíno-

van˘ch vkladov v in˘ch bankách, ako aj úrokové náklady

z termínovan˘ch vkladov od in˘ch bánk banka úãtuje vypo-

ãítané lineárnou metódou.

p) ZdaÀovanie

DaÀ uvedená vo v˘kaze ziskov a strát za vykazované obdo-

bie zah⁄Àa splatnú daÀ za úãtovné obdobie a odloÏenú

daÀ. Základ dane pre splatnú daÀ z príjmov sa vypoãíta

z v˘sledku hospodárenia beÏného obdobia pripoãítaním

poloÏiek zvy‰ujúcich a odpoãítaním poloÏiek zniÏujúcich v˘-

sledok hospodárenia.

OdloÏené dane (odloÏená daÀová pohºadávka a odloÏen˘

daÀov˘ záväzok) sa vzÈahujú na doãasné rozdiely medzi

úãtovnou hodnotou majetku a úãtovnou hodnotou záväz-

kov vykázanou v súvahe a ich daÀovou základÀou.

(4) ZMENY ÚâTOVN¯CH METÓD

a) Ocenenie podielov na základnom imaní v dcérskych

úãtovn˘ch jednotkách

Od 1. januára 2005 banka oceÀuje podiely na základnom

imaní v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách obstarávacími ce-

nami, priãom prípadnú opravnú poloÏku tvorí na základe

metódy súãasnej hodnoty odhadovan˘ch budúcich peÀaÏ-

n˘ch príjmov z dividend.

Uvedená zmena metódy mala vplyv na zv˘‰enie vlastného

imania, konkrétne na nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov

o 74 567 tis. Sk, a nemala vplyv na v˘sledok hospodárenia

beÏného obdobia banky.

b) Zru‰enie portfólia cenn˘ch papierov obstaran˘ch v pri-

márnych emisiách neurãen˘ch na obchodovanie a následné

preceÀovanie cenn˘ch papierov na predaj na reálnu

hodnotu

K 1. januáru 2005 banka zru‰ila portfólio cenn˘ch papierov

obstaran˘ch v primárnych emisiách neurãen˘ch na obcho-

dovanie, priãom jednu ãasÈ tohto portfólia preradila do

portfólia cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splatnosti (‰tátne

pokladniãné poukáÏky) a druhú ãasÈ do portfólia cenn˘ch

papierov na predaj (‰tátne dlhopisy), ktoré pravidelne pre-

ceÀuje na reálnu hodnotu.

Uvedená zmena metódy mala vplyv na zv˘‰enie vlastného

imania o 52 457 tis. Sk, nie v‰ak na zv˘‰enie nerozdelené-

ho zisku z minul˘ch rokov a nemala vplyv na v˘sledok hos-

podárenia beÏného obdobia banky.

c) Zmena vykazovania oceÀovacieho rozdielu k cenn˘m

papierom na predaj

K 1. januáru 2005 banka zmenila vykazovanie oceÀovacie-

ho rozdielu k akciám v portfóliu cenn˘ch papierov urãen˘ch

na predaj, ktor˘ vykazuje ako samostatnú poloÏku v rámci

vlastného imania. 

Uvedená zmena metódy nemala vplyv na celkovú v˘‰ku

vlastného imania, iba na zmenu v jeho ‰truktúre. Mala

vplyv na zníÏenie nerozdeleného zisku z minul˘ch rokov

o 1 691 tis. Sk a zv˘‰enie oceÀovacích rozdielov k cenn˘m

papierom na predaj o rovnakú hodnotu. Nemala vplyv na

v˘sledok hospodárenia beÏného obdobia banky.
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d) Vykazovanie pohºadávok voãi klientom z nezaplaten˘ch

poplatkov za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení

a poplatkov za vedenie úãtu

Od 1. januára 2005 banka vykazuje v súvahe pohºadávky

voãi klientom z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie

zmluvy o stavebnom sporení a pohºadávky z poplatkov za

vedenie úãtu v poloÏke Pohºadávky voãi klientom a in˘m

dlÏníkom. Do 31. decembra 2004 boli tieto pohºadávky vy-

kazované v poloÏke Ostatné aktíva. Pre porovnateºnosÈ sú-

vahov˘ch poloÏiek beÏného a predchádzajúceho úãtovné-

ho obdobia banka upravila príslu‰né poloÏky aktív za pred-

chádzajúce úãtovné obdobie v zmysle metodiky úãtovania

platnej od 1. januára 2005.

Uvedená zmena vo vykazovaní pohºadávok voãi klientom

z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie zmluvy o staveb-

nom sporení a poplatkov za vedenie úãtu nemala vplyv ani

na vlastné imanie, ani na v˘sledok hospodárenia beÏného

obdobia banky.

e) Zmena doby odpisovania softvéru

V zmysle novely zákona o úãtovníctve úãinnej od 1. januá-

ra 2005 banka prehodnotila odpisov˘ plán vybran˘ch kate-

górií nehmotného majetku, ktor˘ má na základe doteraj-

‰ieho pouÏívania dlh‰iu dobu ekonomickej Ïivotnosti neÏ

5 rokov, ktorú stanovoval zákon platn˘ do 31. decembra

2004. Nová doba odpisovania pre základn˘ bankov˘ soft-

vér bola predæÏená z 5 na 10 rokov.

Uvedená zmena doby odpisovania mala vplyv na zv˘‰enie

v˘sledku hospodárenia beÏného obdobia o 19 865 tis. Sk

a nemala vplyv na vlastné imanie banky.
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(5) POHªADÁVKY VOâI BANKÁM SPLATNÉ NA POÎIADANIE

Pohºadávky voãi bankám splatné na poÏiadanie predstavujú beÏné úãty v in˘ch bankách vo v˘‰ke 54 285 tis. Sk (k 31. de-

cembru 2004 vo v˘‰ke 34 548 tis. Sk).

(6) OSTATNÉ POHªADÁVKY VOâI CENTRÁLNYM BANKÁM A BANKÁM

Ostatné pohºadávky voãi centrálnym bankám a bankám predstavujú termínované vklady v in˘ch bankách, úãet povinn˘ch

minimálnych rezerv v NBS, úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov vrátane alikvótnych ãasovo rozlí‰en˘ch úrokov

v nasledovnom ãlenení:

OSTATNÉ POHªADÁVKY VOâI CENTRÁLNYM BANKÁM A BANKÁM (v tis. Sk) 2005 2004

Termínované vklady 196 844 10 424

Povinné minimálne rezervy v NBS 597 393 1 710 513

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 3 733 658 694 832

Spolu 4 527 895 2 415 769

·truktúra termínovan˘ch vkladov v in˘ch bankách podºa zmluvnej doby splatnosti je nasledovná:

·TRUKTÚRA TERMÍNOVAN¯CH VKLADOV (v tis. Sk) 2005 2004

3 mesiace a menej 196 844 10 424

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 0 0

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 0 0

Viac ako 5 rokov 0 0

Spolu 196 844 10 424

V‰etky pohºadávky voãi bankám sú zatriedené ako ‰tandardné pohºadávky.

Banka eviduje v podsúvahe ako prijaté kolaterály v obrátenom repo obchode pokladniãné poukáÏky NBS ocenené k 31. de-

cembru 2005 v reálnej hodnote vo v˘‰ke 3 733 653 tis. Sk (k 31. decembru 2004: 695 109 tis. Sk).

(7) CENNÉ PAPIERE NA PREDAJ

Banka má zaradené v portfóliu cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj akcie v obchodn˘ch spoloãnostiach, v ktor˘ch jej po-

diel na základnom imaní alebo hlasovacích právach nepresahuje 20 %.

CENNÉ PAPIERE NA PREDAJ (v tis. Sk) 2005 2004

Akcie RVS, a. s. 4 500 6 191

·tátne dlhopisy na predaj 0 1 396 393

Spolu 4 500 1 402 584

Porovnávacie obdobie obsahuje aj cenné papiere (‰tátne dlhopisy), ktoré boli k 31. decembru 2004 zaradené do portfólia

cenn˘ch papierov obstaran˘ch v primárnych emisiách neurãené na obchodovanie a ktoré boli vzhºadom na zru‰enie tohto

portfólia od 1. januára 2005 preradené do portfólia cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj.

V priebehu roka 2005 bolo zaznamenané zníÏenie základného imania spoloãnosti RVS, a. s., z pôvodnej v˘‰ky 266 600 tis. Sk

na 262 600 tis. Sk z dôvodu odkúpenia vlastn˘ch akcií spoloãnosÈou. Podiel banky na základnom imaní RVS, a. s., sa tak

zv˘‰il na 1,714 % (k 31. decembru 2004: 1,688 %).
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(8) POHªADÁVKY VOâI KLIENTOM A IN¯M DLÎNÍKOM

Portfólio pohºadávok voãi klientom a in˘m dlÏníkom tvoria:

POHªADÁVKY VOâI KLIENTOM A IN¯M DLÎNÍKOM (v tis. Sk) 2005 2004

Pohºadávky z poskytnut˘ch úverov 34 502 007 31 289 123

Pohºadávky z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie zmluvy 

o stavebnom sporení a poplatkov za vedenie úãtu 26 572 28 761

Ostatné pohºadávky voãi klientom 224 482 106 741

Spolu netto 34 753 061 31 424 625

V poloÏke Ostatné pohºadávky voãi klientom banka vykazuje objem vkladov realizovan˘ch klientmi v posledn˘ch dÀoch

kalendárneho roka, ktoré v‰ak boli 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.

a) Pohºadávky z poskytnut˘ch úverov

·truktúra úverov podºa druhov a subjektov, ktor˘m boli poskytnuté: 

ÚVERY PODªA DRUHOV 2005 2004

v tis. Sk poãet ks v tis. Sk poãet ks

Stavebné úvery fyzick˘m osobám 14 869 207 190 008 15 614 401 186 219

Stavebné úvery právnick˘m osobám 26 204 73 12 365 30

z toho stavebné úvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 14 198 63 6 518 27

Medziúvery fyzick˘m osobám 19 363 904 68 657 15 710 391 52 696

Medziúvery právnick˘m osobám 921 795 813 456 863 503

z toho medziúvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 747 201 676 383 403 442

Úvery na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch projektov 15 350 1 15 350 1

Úvery zamestnancom 19 109 192 18 352 219

Spolu brutto 35 215 569 259 744 31 827 722 239 668

Opravná poloÏka k úverom (713 562) x (538 599) x

Spolu netto 34 502 007 x 31 289 123 x

ÚVERY PODªA SUBJEKTOV 2005 2004

v tis. Sk poãet ks v tis. Sk poãet ks

Fyzické osoby 34 252 220 258 857 31 343 144 239 134

Právnické osoby 963 349 887 484 578 534

Spolu 35 215 569 259 744 31 827 722 239 668
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Percentuálny podiel úverov poskytnut˘ch fyzick˘m osobám k 31. decembru 2005 je 97,26 % (k 31. decembru 2004: 98,48 %)

a podiel úverov poskytnut˘ch právnick˘m osobám k rovnakému dátumu je 2,74 % (k 31. decembru 2004: 1,52 %).

·truktúra úverov podºa odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:

ÚVERY PODªA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI 2005 2004

v tis. Sk poãet ks v tis. Sk poãet ks

1 mesiac a menej 525 407 3 684 878 078 1 188

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 1 096 737 2 003 1 012 444 9 885

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 3 882 590 9 067 4 739 434 7 956

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 17 149 758 104 885 14 587 742 76 953

Viac ako 5 rokov 10 652 678 129 146 8 516 939 132 817

Ne‰pecifikované 1 908 399 10 959 2 093 085 10 869

Spolu 35 215 569 259 744 31 827 722 239 668

·truktúra úverov podºa zmluvnej doby splatnosti: 

ÚVERY PODªA ZMLUVNEJ DOBY SPLATNOSTI 2005 2004

v tis. Sk poãet ks v tis. Sk poãet ks

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 362 770 1 463 533 962 2 151

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 6 757 160 26 182 7 566 576 29 210

Viac ako 5 rokov 28 095 639 232 099 23 727 184 208 307

Spolu 35 215 569 259 744 31 827 722 239 668

Od 1. januára 2005 banka zatrieìuje pohºadávky z poskytnut˘ch úverov a tvorí k nim opravné poloÏky v zmysle opatrenia

NBS z 26. novembra 2004 ãíslo 13/2004 o zatrieìovaní majetku a záväzkov bánk a poboãiek zahraniãn˘ch bánk, o úprave

ich ocenenia, o tvorbe a ru‰ení rezerv a s t˘m súvisiacich hláseniach.

V roku 2004 banka zatrieìovala a tvorila opravné poloÏky v zmysle opatrenia NBS zo 16. januára 2004 ãíslo 1/2004, ktor˘m

sa mení a dopæÀa opatrenie NBS ãíslo 7/2002 o zatrieìovaní majetku a záväzkov bánk a poboãiek zahraniãn˘ch bánk,

o úprave ich ocenenia, o tvorbe a ru‰ení rezerv a s t˘m súvisiacich hláseniach.

Zásadn˘ rozdiel medzi horeuveden˘mi opatreniami NBS spoãíva v odli‰nom posudzovaní jednotliv˘ch kategórií pohºadávok

z úverov, ão sa t˘ka zatriedenia pohºadávok v závislosti od doby ome‰kania splácania úverov klientmi.

·truktúra úverov podºa pravidiel kategorizácie NBS: 

ÚVERY PODªA PRAVIDIEL KATEGORIZÁCIE (v tis. Sk) 2005 Podiel v % 2004 Podiel v %

·tandardné úvery 33 832 509 96,07 30 558 066 96,01

·tandardné úvery s v˘hradou 554 484 1,58 479 562 1,51

Klasifikované úvery 828 576 2,35 790 094 2,48

- z toho:

Ne‰tandardné úvery 113 283 0,32 59 099 0,18

Pochybné úvery 218 390 0,62 273 286 0,86

Stratové úvery 496 903 1,41 457 709 1,44

Spolu 35 215 569 100,00 31 827 722 100,00
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Opravné poloÏky (OP) k pohºadávkam z úverov:

2005 2004

OPRAVNÉ POLOÎKY Stav OP Nezabezpeãená % tvorby Stav OP Nezabezpeãená % tvorby 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) ãasÈ pohºadávky OP ãasÈ pohºadávky OP

K ‰tandardn˘m pohºadávkam 

s v˘hradou (51 281) 366 293 14,0 (29 720) 258 432 11,5

K ne‰tandardn˘m pohºadávkam (37 324) 92 386 40,4 (14 400) 43 904 32,8

K pochybn˘m pohºadávkam (129 481) 214 018 60,5 (103 085) 206 169 50,0

K stratov˘m pohºadávkam (495 476) 495 476 100,0 (391 394) 391 394 100,0

Spolu (713 562) 1 168 173 x (538 599) 899 899 x

Banka tvorí opravné poloÏky k pohºadávkam z úverov stanoven˘m percentom, resp. percentom zo stanoveného intervalu

z nezabezpeãenej hodnoty pohºadávky, ktorou sa rozumie jej hodnota zníÏená o odhadovan˘ v˘nos z realizácie jej zabezpe-

ãenia. Odhadovan˘ v˘nos predstavuje násobok hodnoty zabezpeãenia a príslu‰ného percenta odhadovaného v˘nosu.

Sadzba tvorby opravnej poloÏky je odvodená od pravdepodobnosti vymáhania jednotlivej kategórie pohºadávok.

Pri v˘poãte nezabezpeãenej hodnoty pohºadávky z úverov sa od celkovej hodnoty pohºadávky v stanovenom poradí odpoãí-

tavajú odhadované v˘nosy z jej 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 81,8*

7. Ruãiteº 35,8*

* 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 2005.
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Re‰trukturalizované pohºadávky k 31. decembru 2005 :

RE·TRUKTURALIZOVANÉ POHªADÁVKY (v tis. Sk) medziúvery stavebné úvery spolu

Pred odstúpením od úverovej zmluvy 11 674 7 133 18 807

Po odstúpení od úverovej zmluvy 5 220 3 923 9 143

Spolu 16 894 11 056 27 950

b) Pohºadávky z nezaplaten˘ch poplatkov za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a poplatkov za vedenie úãtu

Banka zatrieìuje pohºadávky z poplatkov v zmysle pravidiel kategorizácie NBS a tvorí k nim opravné poloÏky (OP)

POHªADÁVKY Z POPLATKOV 2005 2004

PODªA PRAVIDIEL Stav Stav OP % Stav Stav OP % 

KATEGORIZÁCIE (v tis. Sk) pohºadávky tvorby pohºadávky tvorby

brutto OP brutto OP

·tandardné pohºadávky 4 074 - - 8 212 - -

·tandardné pohºadávky s v˘hradou 7 216 (72) 1,0 3 350 (33) 1,0

Ne‰tandardné pohºadávky 9 610 (1 922) 20,0 3 667 (734) 20,0

Pochybné pohºadávky 15 332 (7 666) 50,0 28 598 (14 299) 50,0

Stratové pohºadávky 14 643 (14 643) 100,0 9 370 (9 370) 100,0

Spolu 50 875 (24 303) x 53 197 (24 436) x

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam z úverov:

OPRAVNÉ POLOÎKY Transformácia Stav Tvorba PouÏitie / Stav 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) rezervy k 1. januáru Rozpustenie k 31. decembru

na OP* 2004 2004

Opravné poloÏky k medziúverom (17 954) (307 422) (186 394) 51 932 (441 884)

Opravné poloÏky k stavebn˘m úverom (5 827) (43 231) (54 606) 15 484 (82 253)

Opravné poloÏky k úverom 

na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch 

projektov 0 (14 350) 0 0 (14 350)

Opravné poloÏky k úverom 

zamestnancov 0 (42) 0 30 (12)

Opravné poloÏky spolu (23 781) (365 045) (241 000) 67 446 (538 599)

OPRAVNÉ POLOÎKY Transformácia Stav Tvorba PouÏitie / Stav 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) rezervy k 1. januáru Rozpustenie k 31. decembru

na OP 2005 2005

Opravné poloÏky k medziúverom - (441 884) (240 027) 113 619 (568 292)

Opravné poloÏky k stavebn˘m úverom - (82 353) (82 511) 33 963 (130 901)

Opravné poloÏky k úverom 

na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch 

projektov - (14 350) 0 0 (14 350)

Opravné poloÏky k úverom 

zamestnancov - (12) (7) 0 (19)

Opravné poloÏky spolu - (538 599) (322 545) 147 582** (713 562)
* Táto transformácia vypl˘va zo zmeny metódy v zmysle metodického pokynu MF SR ã. 24 658/2003-92.
** Z toho 36 196 tis. Sk predstavujú v˘nosy zo zru‰enia opravn˘ch poloÏiek k postúpen˘m pohºadávkam a sú vykázané vo v˘kaze ziskov a strát

v poloÏke ã. 6 V˘nosy zo zru‰enia opravn˘ch poloÏiek k predávanému a prevádzanému majetku.
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Tvorba a zru‰enie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam z poplatkov:

OPRAVNÉ POLOÎKY K POHªADÁVKAM Stav k Tvorba Zru‰enie Stav k

Z POPLATKOV (v tis. Sk) 1. januáru 31. decembru 

2004 2004

Spolu (31 904) (206) 7 674 (24 436)

OPRAVNÉ POLOÎKY K POHªADÁVKAM Stav k Tvorba Zru‰enie Stav k

Z POPLATKOV (v tis. Sk) 1. januáru 31. decembru 

2005 2005

Spolu (24 436) (6 508) 6 641 (24 303)

Postúpenie a odpis pohºadávok

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 pohºadá-

vok. V roku 2005 banka postúpila pohºadávky z nespláca-

n˘ch úverov v hodnote 42 214 tis. Sk, priãom odplata za

tieto postúpené pohºadávky predstavovala 3 600 tis. Sk.

V˘nos z postúpenia pohºadávok zmierÀuje negatívny vplyv

nevymoÏiteºn˘ch pohºadávok na v˘sledok hospodárenia beÏ-

ného roka, ako aj na ‰truktúru úverového portfólia banky.

K odpisu pohºadávok banka pristupuje v nasledovn˘ch

prípadoch:

• nevymoÏiteºné a nepostúpené pohºadávky, ktor˘ch vy-

máhanie by bolo uÏ neefektívne,

• upustenie od vymáhania pohºadávok podºa platného

rozhodnutia súdu alebo vyjadrenia exekútora o ich ne-

vymoÏiteºnosti, priãom odpísané pohºadávky na zákla-

de rozhodnutia súdu sú naìalej evidované v podsúvahe,

• podºa ãlánku IX. V‰eobecn˘ch podmienok pre zmluvy

o stavebnom sporení,

• na základe vnútrobankov˘ch predpisov.

Banka v roku 2005 odpísala pohºadávky voãi klientom z ti-

tulu nezaplateného poplatku za vedenie úãtu stavebného

sporenia po termíne ich splatnosti vo v˘‰ke 6 446 tis. Sk

a pohºadávky z poskytnut˘ch úverov voãi klientom vo v˘‰ke

7 122 tis. Sk.

Pohºadávky voãi osobám s osobitn˘m vzÈahom k banke

V zmysle § 35 ods. 1 zákona ã. 483/2001 Z.z. o bankách

v platnom znení (ìalej len zákon o bankách) nesmie banka

vykonávaÈ s osobami, ktoré k nej majú osobitn˘ vzÈah ob-

chody, ktoré vzhºadom na svoju povahu, úãel alebo riziko by

sa nevykonali s ostatn˘mi klientmi. Banka vedie a aktuali-

zuje zoznam osôb s osobitn˘m vzÈahom k nej.

V zmysle § 35 ods. 4 vy‰‰ie citovaného zákona v zozname

osôb, ktoré majú osobitn˘ vzÈah k úãtovnej jednotke, ban-

ka eviduje nasledovné osoby:

a) ãlenovia ‰tatutárneho orgánu banky, vedúci zamest-

nanci banky a prokuristi banky,

b) ãlenovia dozornej rady banky,

d) osoby blízke ãlenom ‰tatutárneho orgánu banky, ãle-

nom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom 

banky alebo fyzick˘m osobám, ktoré majú kontrolu nad

bankou, 

f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú úãasÈ na banke,

a akákoºvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontro-

lou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

g) právnické osoby pod kontrolou banky,

h) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska,

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene    

audítorskej spoloãnosti audítorskú ãinnosÈ v banke,

j) ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky

zahraniãnej banky.

Banka mesaãne sleduje svoju úverovú angaÏovanosÈ voãi

osobám s osobitn˘m vzÈahom k nej. 
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Banka eviduje nasledovn˘ stav poskytnut˘ch úverov osobám s osobitn˘m vzÈahom:

POHªADÁVKY VOâI OSOBÁM S OSOBITN¯M VZËAHOM (v tis. Sk) 2005 2004

a) ãlenovia ‰tatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky 

a prokuristi banky 27 405 22 786

b) ãlenovia dozornej rady banky 5 764 6 205

d) osoby blízke ãlenom ‰tatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky,

vedúcim zamestnancom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou 475 595

h) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska 5 560 5 921

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej 

spoloãnosti audítorskú ãinnosÈ v banke 0 0

j) ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky zahraniãnej banky 11 550 18 139

Spolu 50 754 53 646

(9) DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI

DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2005 2004

·tátnych orgánov, z toho: 3 164 169 6 016 931

‰tátne pokladniãné poukáÏky 0 292 960

‰tátne dlhopisy 3 164 169 5 576 946

eurobondy 0 147 025

Ostatn˘ch subjektov, z toho: 849 084 397 272

pokladniãné poukáÏky NBS 849 084 397 272

Spolu 4 013 253 6 414 203

Predchádzajúce obdobie obsahuje aj cenné papiere (‰tátne pokladniãné poukáÏky), ktoré boli k 31. decembru 2004 zara-

dené do portfólia cenn˘ch papierov obstaran˘ch v primárnych emisiách, neurãené na obchodovanie, a ktoré boli vzhºadom

na zru‰enie tohto portfólia od 1. januára 2005 preradené do portfólia cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splatnosti.

·truktúra dlhov˘ch cenn˘ch papierov podºa zostatkovej doby splatnosti (v tis. Sk):

DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI 

PODªA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI 2005 2004

do 1 roka 958 022 3 206 950

nad 1 rok 3 055 231 3 207 253

Spolu 4 013 253 6 414 203

·TÁTNE POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY (v tis. Sk) 2005 2004

·tátne pokladniãné poukáÏky - obstarávacia cena 0 289 238

·tátne pokladniãné poukáÏky - diskont 0 3 722

Celková hodnota ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok 0 292 960

Trhová hodnota ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok 0 293 572
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POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY NBS (v tis. Sk) 2005 2004

Pokladniãné poukáÏky NBS – obstarávacia cena 844 097 396 729

Pokladniãné poukáÏky NBS – diskont 4 987 543

Celková hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 849 084 397 272

Trhová hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 849 143 397 212

·TÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2005 2004

·tátne dlhopisy - obstarávacia cena 3 086 898 5 389 020

·tátne dlhopisy - kupón 108 938 231 005

·tátne dlhopisy - diskont(+) / prémia(-) (31 667) (43 079)

Celková hodnota ‰tátnych dlhopisov 3 164 169 5 576 946

Trhová hodnota ‰tátnych dlhopisov 3 365 028 5 663 977

EUROBONDY (v tis. Sk) 2005 2004

Eurobondy - obstarávacia cena 0 143 652

Eurobondy - kupón 0 6 954

Eurobondy - diskont (+) / prémia(-) 0 (3 581)

Celková hodnota eurobondov 0 147 025

Trhová hodnota eurobondov 0 156 907

Za úãelom eliminácie kurzov˘ch strát z preceÀovania eurobondov banka v máji 2005 uskutoãnila predaj v‰etk˘ch eurobon-

dov v obstarávacej cene 3 703 tis. eur (143 707 tis. Sk) za predajnú cenu 4 070 tis. eur (157 960 tis. Sk).

·tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave. Eurobondy boli kótované na zahraniãnej burze

Clearstream Banking Luxembourg.

(10) PODIELY NA ZÁKLADNOM IMANÍ V DCÉRSKYCH ÚâTOVN¯CH JEDNOTKÁCH

Banka uplatÀuje rozhodujúci vplyv v dcérskych spoloãnostiach DomBytGLOBAL, spol. s r. o., a Prvá dôchodková sporiteºÀa,

d. s. s., a. s., v ktor˘ch vykazuje k 31. decembru 2005 100%-nú majetkovú úãasÈ. 

PODIELY NA ZÁKLADNOM IMANÍ 2005 2004

V DCÉRSKYCH ÚâTOVN¯CH JEDNOTKÁCH (v tis. Sk)

DomBytGLOBAL, spol. s r. o. 101 310 101 310

Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. 700 000 355 433

Spolu 801 310 456 743
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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 Baj-

kalská 30, 829 48 Bratislava. SpoloãnosÈ bola zaloÏená

13. novembra 1997 a zaregistrovaná do Obchodného re-

gistra 30. januára 1998. 

SpoloãnosÈ predstavuje podnik pomocn˘ch bankov˘ch slu-

Ïieb v zmysle zákona o bankách.

Predmetom ãinnosti spoloãnosti DBG podºa v˘pisu

z Obchodného registra je:

a) správa nehnuteºností na základe honoráru alebo kon-

traktu s poskytovaním obstarávateºskej sluÏby súvisiacej

so správou,

b) sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnu-

teºností,

c) inÏinierska ãinnosÈ v stavebníctve – obstarávateºská 

ãinnosÈ.

d) poradenská, konzultaãná a obstarávateºská ãinnosÈ 

v rozsahu voºnej Ïivnosti,

e) nákup a predaj tovaru v rozsahu voºnej Ïivnosti – ma-

loobchod, veºkoobchod,

f) poskytovanie softvér - predaj hotov˘ch programov na 

základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie progra-

mov na zákazku,

g) automatizované spracovanie údajov,

h) leasingová ãinnosÈ v rozsahu voºnej Ïivnosti,

i) správa poãítaãov˘ch sietí,

j) sluÏby databank,

k) poradenstvo v oblasti softvér a hardvér,

l) poradenstvo v oblasti automatizovaného spracovania 

dát,

m) sprostredkovateºská ãinnosÈ v rozsahu voºnej Ïivnosti,

n) vydavateºská ãinnosÈ.

·truktúra vlastného imania spoloãnosti DBG:

ZLOÎKY VLASTNÉHO IMANIA DBG, s. r. o. (v tis. Sk)* 2005 2004

Základné imanie 100 310 100 310

Zákonn˘ rezervn˘ fond 1 664 1 555

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 277 213

V˘sledok hospodárenia beÏného obdobia (174) 2 173

Vlastné imanie spolu 102 077 104 251

âistá úãtovná hodnota investície 101 310 101 310

* Údaje pochádzajú z neauditovanej úãtovnej závierky DBG k 31. decembru 2005.

b) Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s.

SpoloãnosÈ Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. (ìalej len PDS) je akciová spoloãnosÈ so sídlom v Bratislave na Bajkalskej

ulici ã. 30. ZaloÏená bola 24. júna 2004. Úrad pre finanãn˘ trh v zmysle zákona ã. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom

sporení v znení neskor‰ích predpisov udelil 23. septembra 2004 povolenie na vznik a ãinnosÈ dôchodkovej správcovskej spo-

loãnosti. Do Obchodného registra bola PDS zaregistrovaná 8. októbra 2004 a svoju ãinnosÈ zaãala vykonávaÈ od 1. novem-

bra 2004.

SpoloãnosÈ je dôchodková správcovská spoloãnosÈou v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
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Predmetom ãinnosti spoloãnosti PDS podºa v˘pisu z Obchodného registra je:

a) riadenie investícií, ktor˘m sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchod-

kovej správcovskej spoloãnosti,

b) administrácia dôchodkov˘ch fondov,

c) propagácia a reklama dôchodkov˘ch fondov.

·truktúra vlastného imania spoloãnosti PDS:

ZLOÎKY VLASTNÉHO IMANIA PDS (v tis. Sk)* 2005 2004

Základné imanie 300 000 300 000

Zákonn˘ rezervn˘ fond 30 000 30 000

Ostatné kapitálové fondy 296 685 100 000

Strata beÏného obdobia (222 059) (73 314)

Vlastné imanie spolu 404 626 356 686

âistá úãtovná hodnota investície 700 000 356 686

* Údaje pochádzajú z neauditovanej úãtovnej závierky PDS k 31. decembru 2005.

K 31. decembru 2004 vytvorila banka opravnú poloÏku vo v˘‰ke straty beÏného obdobia PDS v dôsledku zníÏenia ãistej

úãtovnej hodnoty investície. V dôsledku zmeny metódy oceÀovania podielov na základnom imaní v dcérskych úãtovn˘ch jed-

notkách banka k 1. januáru 2005 rozpustila opravnú poloÏku vytvorenú k 31. decembru 2004. K 31. decembru 2005 ne-

bola v dôsledku kladnej hodnoty odhadovan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch príjmov tvorená Ïiadna opravná poloÏka.

Základné imanie PDS pozostáva k 31. decembru 2005 z 1 000 ks akcií, priãom menovitá hodnota jednej akcie predstavuje

300 tis. Sk. Akcie sú zaknihované u ãlena centrálneho depozitára cenn˘ch papierov SR, Dexia banka Slovensko, a. s., Îilina.

Stav Prírastky Úbytky Stav

k 1. 1. 2005 2005 2005 k 31. 12. 2005

Pohºadávky voãi DBG 814 211 (1 025) 0

Pohºadávky voãi PDS 17 658 131 646 (140 929) 8 375

Pohºadávky spolu 18 472 131 857 (141 954) 8 375

Záväzky voãi DBG 203 724 (740) 187

Záväzky voãi PDS 0 1 718 (1 718) 0

Záväzky spolu 203 2 442 (2 458) 187

V¯·KA POHªADÁVOK A ZÁVÄZKOV 

BANKY VOâI DCÉRSKYM SPOLOâNOSTIAM (v tis. Sk)



53

(11) NEHMOTN¯ MAJETOK

Prírastky a úbytky nehmotného majetku v tis. Sk:

NEHMOTN¯ MAJETOK Softvér Ostatné Spolu

nehmotné

aktíva

Obstarávacia cena

1. január 2004 393 930 19 782 413 712

Prírastky 58 871 1 835 60 706

Úbytky a prevody (565) (542) (1 107)

31. december 2004 452 236 21 075 473 311

Oprávky

1. január 2004 (274 263) (14 494) (288 757)

Prírastky (49 805) (2 356) (52 161)

Úbytky a prevody 565 398 963

31. december 2004 (323 503) (16 452) (339 955)

Obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky 

k 1. januáru 2004 25 561 441 26 002

Obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky 

k 31. decembru 2004 15 607 365 15 972

âistá úãtovná hodnota*

1. január 2004 119 667 5 288 124 955

31. december 2004 128 733 4 623 133 356

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 nehmotného majetku a poskytnuté preddavky 

k 1. januáru 2005 15 607 365 15 972

Obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky 

k 31. decembru 2005 42 058 12 42 070

âistá úãtovná hodnota*

1. január 2005 128 733 4 623 133 356

31. december 2005 126 934 2 718 129 652

* âistá úãtovná hodnota nezah⁄Àa obstaranie nehmotného majetku a poskytnuté preddavky.



54

(12) HMOTN¯ MAJETOK

Prírastky a úbytky hmotného majetku v tis. Sk:

Nehnuteºnosti1 Stroje Inventár3 Dopravné Spolu

HMOTN¯ MAJETOK a zariadenia2 prostriedky

Obstarávacia cena

1. január 2004 1 041 297 567 414 184 801 29 156 1 822 668

Prírastky 1 778 33 728 8 006 2 580 46 092

Úbytky a prevody (5 460) (17 420) (8 374) (2 415)           (33 669)

31. december 2004 1 037 615 583 722 184 433 29 321 1 835 091

Oprávky

1. január 2004 (142 617)         (435 163) (156 713) (19 115) (753 608)

Prírastky (19 521) (61 931) (11 868) (3 387) (96 707)

Úbytky a prevody 5 460 17 126 7 374 769 30 729

31. december 2004 (156 678) (479 968) (161 207) (21 733) (819 586)

Obstaranie hmotného majetku

a preddavky k 1. januáru 2004 206 8 242 0 0 8 448

Obstaranie hmotného majetku 

a preddavky k 31. decembru 2004 206 21 606 0 0 21 812

âistá úãtovná hodnota

1. január 2004 898 680 132 251 28 088 10 041 1 069 060

31. december 2004 880 937 103 754 23 226 7 588 1 015 505

Obstarávacia cena

1. január 2005 1 037 615 583 722 184 433 29 321 1 835 091

Prírastky 89 009 32 999 5 171 18 462 145 641

Úbytky a prevody 0 (29 855) (5 159) (11 346) (46 360)

31. december 2005 1 126 624 586 866 184 445 36 437 1 934 372

Oprávky

1. január 2005 (156 678) (479 968) (161 207) (21 733) (819 586)

Prírastky (19 685) (47 763) (8 311) (4 849) (80 608)

Úbytky a prevody 0 29 608 5 059 10 422 45 089

31. december 2005 (176 363) (498 123) (164 459) (16 160) (855 105)

Obstaranie hmotného majetku 

a preddavky k 1. januáru 2005 206 21 606 0 0 21 812

Obstaranie hmotného majetku 

a preddavky k 31. decembru 2005 43 21 915 335 0 22 293

âistá úãtovná hodnota

1. január 2005 880 937 103 754 23 226 7 587 1 015 505

31. december 2005 950 261 88 743 19 986 20 277 1 079 267

* âistá úãtovná hodnota nezah⁄Àa obstaranie hmotného majetku a poskytnuté preddavky.

1 budovy, technické zhodnotenie prenajat˘ch budov a pozemky
2 technické zariadenia, kancelárska technika, hardvér, komunikaãné prostriedky
3 umelecké diela, nábytok, inventár
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(13) DA≈OVÉ POHªADÁVKY

DA≈OVÉ POHªADÁVKY (v tis. Sk) 2005 2004

Pohºadávky voãi daÀovému úradu – vrátenie dane 0 46

OdloÏené daÀové pohºadávky 80 684 80 309

Spolu 80 684 80 355

(14) OSTATN¯ MAJETOK

OSTATN¯ MAJETOK (v tis. Sk) 2005 2004

Zásoby 12 997 6 696

Poskytnuté prevádzkové preddavky 19 886 26 227

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 387 290

Rôzni dlÏníci 146 282 140 902

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 7 289 6 524

Kolky 19 0

Spolu brutto 186 860 180 639

Opravné poloÏky k rôznym dlÏníkom (2 141) (1 998)

Spolu netto 184 719 178 641

Podstatnú ãasÈ poloÏky Rôzni dlÏníci k 31. decembru 2005 predstavuje pohºadávka voãi poisÈovni vo v˘‰ke odkupnej hod-

noty zmlúv dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banky v sume 134 090 tis. Sk (k 31. decembru 2004: 118 749 tis. Sk).

Najv˘znamnej‰ou poloÏkou, ktorú banka ãasovo rozli‰uje do nákladov budúcich období, je nájomné platené vopred na na-

sledujúce úãtovné obdobia, ktoré k 31. decembru 2005 predstavuje sumu 2 820 tis. Sk (k 31. decembru 2004: 2 483 tis. Sk).

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k rôznym dlÏníkom:

OPRAVNÉ POLOÎKY K RÔZNYM DLÎNÍKOM (v tis. Sk) Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2004 k 31. 12. 2004

Spolu (1 725) (896) 623 (1 998)

OPRAVNÉ POLOÎKY K RÔZNYM DLÎNÍKOM (v tis. Sk) Stav Tvorba Zru‰enie Stav 

k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Spolu (1 998) (441) 298 (2 141)

(15) ZÁVÄZKY VOâI CENTRÁLNYM BANKÁM A BANKÁM

Záväzky voãi centrálnym bankám a bankám predstavujú termínované vklady od in˘ch bánk vrátane alikvótnych, ãasovo roz-

lí‰en˘ch úrokov v nasledovnej ‰truktúre podºa zostatkovej doby splatnosti:

ZÁVÄZKY VOâI BANKÁM (v tis. Sk) 2005 2004

1 mesiac a menej 206 038 1 601 386

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 0 201 404

Spolu 206 038 1 802 790
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(16) ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM A IN¯M VERITEªOM

Záväzky voãi klientom a in˘m veriteºom pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek:

ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM A IN¯M VERITEªOM (v tis. Sk) 2005 2004

Úsporné vklady fyzick˘ch osôb 36 058 611 32 155 032

Úsporné vklady právnick˘ch osôb 416 843 168 069

z toho úsporné vklady spoloãenstiev vlastníkov bytov 267 874 120 939

z toho úsporné vklady orgánov samosprávy 0 11 039

Ostatné záväzky voãi klientom 200 292 350 489

Spolu 36 675 746 32 673 590

·truktúra vkladov klientov podºa odhadovanej zostatkovej doby splatnosti (v tis. Sk):

VKLADY PODªA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI 2005 2004

1 mesiac a menej 559 241 1 293 580

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 1 177 875 2 254 774

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 3 642 398 5 445 807

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 23 710 329 16 222 391

Viac ako 5 rokov 7 381 304 6 988 737

Ne‰pecifikované 4 307 117 812

Spolu 36 475 454 32 323 101

K 31. decembru 2005 banka eviduje 912 688 úãtov stavebného sporenia (k 31. decembru 2004: 899 894 úãtov).

·tandardné zmluvy banky o stavebnom sporení ne‰pecifikujú zmluvnú dobu splatnosti úsporn˘ch vkladov. Na základe do-

teraj‰ích skúseností banka túto kategóriu vkladov povaÏuje za vklady s viazanosÈou dlh‰ou ako 5 rokov.

Záväzky voãi osobám s osobitn˘m vzÈahom k banke

Banka eviduje nasledovn˘ stav vkladov od osôb s osobitn˘m vzÈahom:

ZÁVÄZKY VOâI OSOBÁM S OSOBITN¯M VZËAHOM (v tis. Sk) 2005 2004

a) ãlenovia ‰tatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky 

a prokuristi banky 3 667 415

b) ãlenovia dozornej rady banky 2 867 1 988

d) osoby blízke ãlenom ‰tatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky,

vedúcim zamestnancom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou 503 421

h) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska 0 0

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej 

spoloãnosti audítorskú ãinnosÈ v banke 0 0

j) ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky zahraniãnej banky 3 894 6 146

Spolu 10 931 8 970
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(17) OSTATNÉ ZÁVÄZKY

OSTATNÉ ZÁVÄZKY (v tis. Sk) 2005 2004

Rôzni veritelia 146 612 165 919

Zúãtovanie so zamestnancami 10 253 9 867

Sociálny fond z miezd a zo zisku 7 055 9 972

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 162 156 139 874

Zúãtovanie so sociálnymi in‰titúciami 6 979 5 848

Prijaté prevádzkové preddavky 36 85

V˘davky budúcich období 724 6 354

Spolu 333 815 337 919

V poloÏke Rôzni veritelia sú zahrnuté záväzky voãi dodávateºom k 31. decembru 2005 vo v˘‰ke 78 294 tis. Sk (k 31. de-

cembru 2004: 69 265 tis. Sk) a záväzky za nevyplatené provízie zástupcom odbytovej siete k 31. decembru 2005 vo v˘‰ke

67 358 tis. Sk (k 31. decembru 2004: 95 328 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 155 639 tis. Sk (k 31. decembru 2004: 136 552 tis. Sk).

(18) REZERVY

Banka má k 31. decembru 2005 vytvorené nasledovné rezervy:

a) Rezervy pokr˘vajúce dlhodobé záväzky

Rezerva na úrokov˘ bonus

Rezervu na úrokov˘ bonus tvorí banka v zmysle ãlánku IXa.

V‰eobecn˘ch podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení

v znení február 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 taríf s roãn˘m úroãením vkla-

dov 2 % s dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom spore-

ní do 31. januára 2005 a klasick˘ch taríf s 3 %-n˘m roãn˘m

úroãením s dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom spore-

ní do 31. marca 2000, resp. junior extra do 31. marca 2001.

ZákladÀou pre tvorbu tejto rezervy sú skutoãne pripísané úro-

ky na nezru‰ené zmluvy o stavebnom sporení na úãte klienta,

ku ktor˘m sa v priebehu roka pripoãítavajú vzniknuté nároky

na zatiaº nepripísané úroky. Podiel zmlúv stavebn˘ch sporite-

ºov, ktorí sa zrieknu nároku na stavebn˘ úver, je stanoven˘ na

základe doteraj‰ieho v˘voja vo v˘‰ke 50 %, v˘‰ka bonusu pre

nové tarify vo v˘‰ke 50 % a pre klasické tarify vo v˘‰ke 40 %.

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˘platu odmien zamestnancom pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch ju-

bileách. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú

hodnotu t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku

V zmysle § 76 zákona ã. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zne-

ní neskor‰ích predpisov, tvorí banka rezervu na odchodné za-

mestnancov do dôchodku, ktorá slúÏi na pokrytie budúcich

záväzkov z titulu dov⁄‰enia dôchodkového veku súãasn˘ch za-

mestnancov. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãas-

nú 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˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva na odstupné spolupracovníkom externej odbytovej

siete

V zmysle § 669 a nasl. zákona ã. 513/1991 Zb. Obchodn˘ zá-

konník v znení neskor‰ích predpisov, ako aj zmluvy o obchod-

nom zastúpení uzatvorenej medzi bankou a spolupracovní-

kom externej odbytovej siete, tvorí banka rezervu na pokrytie

budúcich záväzkov z dôvodu vyplatenia odstupného okres-

n˘m riaditeºom, oblastn˘m vedúcim a obchodn˘m zástupcom

– poradcom externej odbytovej siete. V˘‰ka rezervy predstavu-

je 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 náro-

kov zo súdnych sporov, náhrady súdnych trov a trov právneho

zástupcu.
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Rezerva na záväzky z extra istoty pri tarife junior extra

V zmysle Podmienok plnenia extra istoty pre zmluvy o staveb-

nom sporení uzatvorené v tarife junior extra tvorí banka re-

zervu na pokrytie budúcich záväzkov, ktoré jej vzniknú z titu-

lu plnenia extra Istoty. 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 ma-

loletého sporiteºa. Na kaÏdú zmluvu je vykonan˘ pravdepo-

dobn˘ v˘voj zmluvy do nasporenia 50 % cieºovej sumy.

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia

manaÏmentu banky

V zmysle zmlúv o dôchodkovom zabezpeãení manaÏmentu

banky tvorí banka rezervu na záväzky, ktoré jej môÏu vznikn-

úÈ po splnení vopred dohodnut˘ch podmienok. V˘‰ka rezervy

vypl˘va zo znaleckého posudku vypracovaného aktuárom na

základe metódy Projected Unit Credit Method.

b) Rezervy pokr˘vajúce krátkodobé záväzky

V dôsledku zmeny metodiky úãtovania a následného zru‰e-

nia odhadn˘ch úãtov pasívnych k 31. decembru 2004 ban-

ka vytvorila na krátkodobé záväzky s predpokladanou splat-

nosÈou do jedného roka rezervy na náhrady mzdy za nevy-

ãerpané dovolenky, na cieºové odmeny pre zamestnancov,

na prémie pre bankov˘ch riaditeºov, na náhrady mzdy za

nadãasovú prácu, na cieºové odmeny pre odbytovú sieÈ, na

nevyfaktúrované dodávky a sluÏby, na nevyúãtované proví-

zie pre mzdové úãtovníãky, na audit a daÀové overovanie,

na nevyfaktúrované dodávky energií, na úroky z neidentifi-

kovan˘ch vkladov klientov, na vklady extra istota, na v˘hry

v súÈaÏi, na úrazové poistenie klientov, na dary na charita-

tívne úãely, na dary na rozvoj bytového hospodárstva a na

ostatné odmeny pre zamestnancov.

Stav a pohyb rezerv v roku 2004

TVORBA A POUÎITIE REZERV (v tis. Sk) Stav Tvorba PouÏitie / Stav 

k 1. 1. 2004 Rozpustenie k 31. 12. 2004

Rezerva na pohºadávky z úverov so zmluvnou dobou 

splatnosti dlh‰ou ako 1 rok 495 071 0 (495 071)* 0

Rezerva na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou z úverov 23 781 0 (23 781)* 0

Zákonné rezervy spolu 518 852 0 (518 852)* 0

Rezerva na úrokov˘ bonus 189 069 0 (11 649) 177 420

Rezerva na odstupné spolupracovníkom 

externej odbytovej siete 127 900 0 (83 300) 44 600

Rezerva na záväzky z extra istoty 4 684 2 571 (1 325) 5 930

Rezerva na cieºové odmeny pre odbytovú sieÈ 0 41 521 0 41 521

Rezerva na nevyúãtované provízie pre mzdové úãtovníãky 0 45 0 45

Rezerva na úroky za neidentifikované vklady klientov 0 73 0 73

Rezerva na vklady extra istota 0 3 0 3

Rezervy na záväzky z hlavnej ãinnosti 321 653 44 213 (96 274) 269 592

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jubileách 5 735 2 536 (2 050) 6 221

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 4 332 260 (1 253) 3 339

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov 7 834 6 965 (6 200) 8 599

Rezerva na súdne spory 1 520 1 563 (791) 2 292

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia 

manaÏmentu banky 170 619 23 774 (65 544) 128 849

Rezerva na náhrady mzdy za nevyãerpané dovolenky 0 9 048 0 9 048

Rezerva na cieºové odmeny pre zamestnancov 0 45 636 0 45 636

Rezerva na prémie pre bankov˘ch riaditeºov 0 10 200 0 10 200

Rezerva na náhrady mzdy za nadãasovú prácu 0 124 0 124

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a sluÏby 0 409 0 409

Rezerva na audit a daÀové overovanie 0 4 232 0 4 232

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky energií 0 498 0 498

Rezerva na v˘hry v súÈaÏi 0 2 521 0 2 521

Rezerva na úrazové poistenie klientov 0 2 671 0 2 671

Ostatné rezervy 190 040 110 437 (75 838) 224 639

Rezervy spolu 1 030 545 154 650 (690 964) 494 231

* V zmysle metodického pokynu MF SR ãíslo 24 658/2003-92 na postup pri tvorbe a pouÏití rezerv banka k 1. januáru 2004 rozpustila obe

zákonné rezervy v prospech nerozdeleného zisku z minul˘ch rokov.



(19) DA≈OVÉ ZÁVÄZKY

DaÀové záväzky predstavujú odloÏené daÀové záväzky banky a zúãtovanie s daÀov˘m úradom z titulu dane z príjmov.

DA≈OVÉ ZÁVÄZKY (v tis. Sk) 2005 2004

OdloÏené daÀové záväzky 96 398 108 647

Zúãtovanie s daÀov˘m úradom z titulu dane z príjmov 4 972 136 837

Spolu 101 370 245 484
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Stav a pohyb rezerv v roku 2005

TVORBA A POUÎITIE REZERV (v tis. Sk) Stav Tvorba PouÏitie / Stav 

k 1. 1. 2005 Rozpustenie k 31. 12. 2005

Rezerva na úrokov˘ bonus 177 420 45 118 (44 244) 178 294

Rezerva na odstupné spolupracovníkom externej 

odbytovej siete 44 600 3 954 (11 054) 37 500

Rezerva na záväzky z extra istoty 5 930 2 356 (1 660) 6 626

Rezerva na cieºové odmeny pre odbytovú sieÈ 41 521 13 312 (41 521) 13 312

Rezerva na nevyúãtované provízie pre mzdové úãtovníãky 45 25 (45) 25

Rezerva na úroky za neidentifikované vklady klientov 73 25 (73) 25

Rezerva na vklady extra istota 3 0 (3) 0

Rezervy na záväzky z hlavnej ãinnosti 269 592 64 790 (98 600) 235 782

Rezerva na odmeny pre zamestnancov pri pracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jubileách 6 221 8 909 (2 049) 13 081

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 3 339 5 682 (1 254) 7 767

Rezerva na odstupné pre ãlenov ‰tatutárnych orgánov 8 599 0 (5 451) 3 148

Rezerva na súdne spory 2 292 14 320 (420) 16 192

Rezerva na záväzky z dôchodkového zabezpeãenia 

manaÏmentu banky 128 849 20 430 (2 137) 147 142

Rezerva na náhrady mzdy za nevyãerpané dovolenky 9 048 10 114 (9 048) 10 114

Rezerva na cieºové odmeny pre zamestnancov 45 636 52 560 (45 636) 52 560

Rezerva na prémie pre bankov˘ch riaditeºov 10 200 10 200 (10 200) 10 200

Rezerva na náhrady mzdy za nadãasovú prácu 124 31 (124) 31

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a sluÏby 409 831 (409) 831

Rezerva na audit a daÀové overovanie 4 232 3 531 (4 232) 3 531

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky energií 498 908 (498) 908

Rezerva na v˘hry v súÈaÏi 2 521 1 148 (2 521) 1 148

Rezerva na úrazové poistenie klientov 2 671 0 (2 371) 300

Rezerva na dary na charitatívne úãely 0 1 255 0 1 255

Rezerva na dary na rozvoj bytového hospodárstva 0 891 0 891

Rezerva na ostatné odmeny pre zamestnancov 0 998 0 998

Ostatné rezervy 224 639 131 808 (86 350) 270 097

Rezervy spolu 494 231 196 598 (184 950) 505 879



60

(20) VLASTNÉ IMANIE

a) Prehºad zmien vo vlastnom imaní

ZMENY VO Základné Rezervné Ostatné OceÀova- Zisk Zisk Zisk Vlastné 

VLASTNOM IMANÍ imanie fondy fondy cie z minul˘ch v schvaºo- beÏného imanie 

(v tis. Sk) zo zisku a rozdiely rokov vaní roku spolu

kapitálové k cenn˘m

fondy papierom

Stav k 1. januáru 2004 2 000 000 447 936 1 846 0 5 011 086 787 314 0 8 248 182

Zv˘‰enie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - - 518 870 - - 518 870

ZníÏenie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - (18) - (128 321) - - (128 339)

PouÏitie zisku 

roku 2003 - 78 732 - - - (78 732) - 0

PouÏitie 

nerozdeleného 

zisku z minul˘ch 

rokov - - 628 000 - (628 000) - - 0

Vyplatené dividendy - - - - (491 418) (708 582) - (1 200 000)

Vyplatené tantiémy - - - - (1 488) - - (1 488)

Zisk beÏného roka - - - - - - 603 279 603 279

Stav k 31. decembru 2004 2 000 000 526 668 629 828 0 4 280 729 0 603 279 8 040 504

Stav k 1. januáru 2005 2 000 000 526 668 629 828 0 4 280 729 603 279 0 8 040 504

Zv˘‰enie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - 54 148* 74 567 790 - 129 505

ZníÏenie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - - (2 481) - - (2 481)

PouÏitie zisku 

roka 2004 - 60 328 - - - (60 328) - 0

OceÀovacie rozdiely 

z cenn˘ch papierov - - - (54 148) - - - (54 148)

PouÏitie 

nerozdeleného 

zisku z minul˘ch 

rokov - - 54 000 - (54 000) - - 0

Vyplatené dividendy - - - - (356 259) (543 741) - (900 000)

Vyplatené tantiémy - - - - (1 606) - - (1 606)

Zisk beÏného roka - - - - - - 658 889 658 889

Stav k 31. decembru 2005 2 000 000 586 996 683 828 0 3 940 950 0 658 889 7 870 663

* Z toho 52 457 tis. Sk predstavuje precenenie cenn˘ch papierov na predaj (‰tátne dlhopisy) a 1 691 tis. Sk predstavuje oceÀovací rozdiel

k cenn˘m papierom na predaj (akcie) k 1. januáru 2005. 

Základné imanie banky pozostáva k 31. decembru 2005 (rovnako ako k 31. decembru 2004) z 5 000 ks akcií, priãom nomi-

nálna hodnota jednej akcie predstavuje 400 tis. Sk. Akcie sú zaknihované u Centrálneho depozitára cenn˘ch papierov SR, a. s.
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b) Návrh na pouÏitie zisku beÏného obdobia a pouÏitie zisku za predchádzajúce úãtovné obdobie

POUÎITIE ZISKU (v tis. Sk) 2005 2004

Zisk za beÏné obdobie po zdanení 658 889 603 279

Prídel do zákonného rezervného fondu – 10 % zo zisku po zdanení 0 (60 328)

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 940 950 4 280 729

Disponibiln˘ zisk 4 599 839 4 823 680

V˘plata dividend (600 000) (900 000)

V˘plata tantiém ãlenom dozorn˘ch orgánov spoloãnosti (1 606) (1 606)

Úãelovo viazané prostriedky na úhradu poistného (795) 0

Prídel do fondu na zabezpeãenie úverového rizika 0 (54 000)

Nerozdelen˘ zisk 3 997 438 3 868 074

(21) âISTÉ ÚROKOVÉ V¯NOSY

âISTÉ ÚROKOVÉ V¯NOSY (v tis. Sk) 2005 2004

Úrokové v˘nosy

Z úverov klientom 2 023 701 1 924 601

Z vkladov v in˘ch bankách 15 267 14 178

Z úverov poskytnun˘ch NBS 49 627 2 646

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 386 514 631 295

Úrokové v˘nosy spolu 2 475 109 2 572 720

Úrokové náklady

Z úsporn˘ch vkladov klientov (941 994) (854 384)

Z termínovan˘ch vkladov in˘ch bánk (27 848) (36 735)

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov (18 282) (27 182)

Úrokové náklady spolu (988 124) (918 301)

âisté úrokové v˘nosy spolu 1 486 985 1 654 419

ÚROKOVÉ V¯NOSY Z ÚVEROV POSKYTNUT¯CH KLIENTOM (v tis.Sk) 2005 2004

Úroky z medziúverov 1 198 325 1 110 387

Úroky zo stavebn˘ch úverov 824 459 813 334

Úroky z úverov zamestnancom 917 880

Spolu 2 023 701 1 924 601

ÚROKOVÉ V¯NOSY Z CENN¯CH PAPIEROV (v tis. Sk) 2005 2004

·tátne pokladniãné poukáÏky 7 040 113 416

Pokladniãné poukáÏky NBS 26 443 23 417

·tátne dlhopisy – kupón 343 373 473 973

·tátne dlhopisy – diskont 6 356 6 908

Eurobondy – kupón 3 302 13 581

Spolu 386 514 631 295
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(22) âIST¯ ZISK Z ODPLÁT A PROVÍZIÍ

âIST¯ ZISK Z ODPLÁT A PROVÍZIÍ (v tis. Sk) 2005 2004

V˘nosy z odplát a provízií

Prijaté poplatky od klientov, z toho:

- poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 199 056 244 163

- poplatok za zv˘‰enie cieºovej sumy 102 579 108 133

- poplatok za vedenie úãtu 494 456 375 452

- poplatok za spracovanie medziúveru a stavebného úveru 98 224 71 639

- ostatné poplatky 131 363 123 544

V˘nosy z odplát a provízií spolu 1 025 678 922 931

Náklady na odplaty a provízie

Poplatky bankám (2 200) (1 742)

Provízie externej odbytovej sieti (389 893) (442 207)

Poplatky a provízie pri obchodovaní s cenn˘mi papiermi (189) (133)

Náklady na odplaty a provízie spolu (392 282) (444 082)

âist˘ zisk z odplát a provízií spolu 633 396 478 849

(23) V¯NOSY Z VKLADOV DO ZÁKLADNÉHO IMANIA

V˘nosy z vkladov do základného imania predstavujú bankou prijaté dividendy od dcérskych úãtovn˘ch jednotiek a od ostat-

n˘ch úãtovn˘ch jednotiek:

PRIJATÉ DIVIDENDY (v tis. Sk) 2005 2004

Dividendy od DBG 2 000 9 000

Dividendy od RVS 0 450

Prijaté dividendy spolu 2 000 9 450

(24) âIST¯ ZISK / STRATA Z OBCHODOVANIA S CENN¯MI PAPIERMI, DERIVÁTMI A DEVÍZAMI

âIST¯ ZISK / STRATA Z OBCHODOVANIA 2005 2004

S CENN¯MI PAPIERMI A DEVÍZAMI (v tis. Sk)

Kurzové rozdiely

Kurzové zisky 9 019 3 436

Kurzové straty (7 626) (17 555)

âist˘ kurzov˘ zisk / strata 1 393 (14 119)

Zisky a straty z predaja cenn˘ch papierov

Zisky z predaja cenn˘ch papierov 122 644 7 263

ZníÏenie reálnej hodnoty cenn˘ch papierov 0 (790)

âist˘ zisk / strata z predaja cenn˘ch papierov 122 644 6 473

âist˘ zisk / strata z obchodovania s cenn˘mi papiermi a devízami 124 037 (7 646)
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(25) âIST¯ ZISK / STRATA Z PREDAJA A Z PREVODU MAJETKU

âIST¯ ZISK / STRATA Z PREDAJA A Z PREVODU MAJETKU (v tis. Sk) 2005 2004

V˘nosy z postúpen˘ch pohºadávok 3 600 0

V˘nosy zo zru‰enia opravn˘ch poloÏiek k postúpen˘m pohºadávkam 36 196 0

Náklady na postúpené pohºadávky (42 214) 0

âist˘ zisk / strata z postúpen˘ch pohºadávok (2 418) 0

V˘nosy z predaja hmotného majetku 3 141 10 071

Náklady z predaja hmotného majetku 0 (6 052)

Zostatková cena predaného hmotného majetku (1 154) (2 789)

âist˘ zisk / strata z predaja hmotného majetku 1 987 1 230

âist˘ zisk / strata z predaja a z prevodu majetku (431) 1 230

(26) OSTATNÉ V¯NOSY

OSTATNÉ V¯NOSY (v tis. Sk) 2005 2004

Zru‰enie rezerv na prevádzkové náklady 86 351 75 838

V˘nosy z prenájmu majetku 29 084 6 219

V˘nosy z refakturácie a sluÏieb poskytnut˘ch dcérskej spoloãnosti 8 012 13 800

Iné v˘nosy 8 072 12 322

Ostatné v˘nosy spolu 131 519 108 179

(27) OSTATNÉ NÁKLADY

a) Personálne náklady

PERSONÁLNE NÁKLADY (v tis. Sk) 2005 2004

I. Osobné náklady – mzdové a sociálne náklady

Mzdy, z toho: (298 735) (234 251)

- odmeny pre ãlenov ‰tatutárnych, riadiacich a dozorn˘ch orgánov (3 129) (9 329)

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (55 537) (50 367)

Mzdové a sociálne náklady spolu (354 272) (284 618)

II. Ostatné personálne náklady

Vzdelávanie zamestnancov (4 243) (5 219)

Odvody do rezervného, garanãného fondu a iné odvody (8 410) (4 770)

Ostatné personálne náklady spolu (12 653) (9 989)

Personálne náklady spolu (366 925) (294 607)

V roku 2005 sú v poloÏke Personálne náklady vykázané aj náklady na cieºové odmeny zamestnancov a náhrady mzdy za ne-

vyãerpané dovolenky za predchádzajúce obdobie, vyplácané v aktuálnom období. Súãasne sú v tomto roku mimo personál-

nych nákladov vykázané v poloÏke Náklady na tvorbu rezerv aj náklady na tvorbu rezerv na cieºové odmeny zamestnancov

a náhrady mzdy za nevyãerpané dovolenky za aktuálne obdobie a v poloÏke V˘nosy zo zru‰enia rezerv aj v˘nosy zo zru‰e-

nia rezerv vytvoren˘ch v predchádzajúcom období.

V roku 2004 sú v dôsledku zmeny metodiky úãtovania a vykazovania odhadn˘ch poloÏiek pasívnych a rezerv náklady

na cieºové odmeny zamestnancov a náhrady mzdy za nevyãerpané dovolenky za aktuálne obdobie vykázané len v poloÏ-

ke Náklady na tvorbu rezerv. Z tohto dôvodu nie sú mzdové a sociálne náklady za roky 2005 a 2004 v plnej miere

porovnateºné.
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(b) Odpisy hmotného a nehmotného majetku

ODPISY (v tis. Sk) 2005 2004

Odpisy nehmotného majetku, z toho: 30 483 52 162

- postupné 29 601 51 524

- jednorazové 544 638

- zostatková cena likvidovaného nehmotného majetku 338 0

Odpisy hmotného majetku, z toho: 80 710 96 805

- postupné 76 706 91 344

- jednorazové 3 903 5 364

- zostatková cena likvidovaného hmotného majetku 101 97

Odpisy hmotného a nehmotného majetku spolu 111 193 148 967

c) Iné ostatné náklady

INÉ OSTATNÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2005 2004

Príspevok do Fondu ochrany vkladov (242 377) (204 478)

Poistné – dôchodkové zabezpeãenie manaÏmentu banky (2 138) (59 226)

Úrazové poistenie klientov (2 471) 0

Náklady na marketing (172 169) (202 355)

Náklady na odbyt (31 011) (33 139)

Náklady na projekt – Front Office (57 502) (16 884)

Spotreba materiálu a energie (23 081) (24 375)

Oprava a údrÏba majetku (14 041) (14 749)

Nájomné (16 479) (16 783)

Náklady na spoje (30 923) (38 712)

Cestovné (7 008) (7 411)

Náklady na ASI (32 902) (30 359)

Náklady na dopravné prostriedky (4 781) (4 271)

Dary na charitatívne úãely a na rozvoj bytového hospodárstva (8 657) (5 223)

Ostatné dane a poplatky (12 230) (7 972)

Neuplatnená DPH k nákladom * (51 838) (29 214)

Ostatné nakupované sluÏby (39 940) (56 109)

z toho:

- náklady na audit (3 967) (4 359)

- náklady na právne poradenstvo (334) (189)

- náklady na daÀové poradenstvo (2 841) (4 014)

Iné ostatné náklady spolu (749 548) (751 260)

* Banka je registrovan˘m platcom DPH od 1. júla 2004.
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(28) DA≈ Z PRÍJMOV

a) Splatná daÀ z príjmov

V˘poãet základu dane z príjmov vychádza z úpravy úãtovného v˘sledku hospodárenia nasledovne:

DA≈ Z PRÍJMOV SPLATNÁ (v tis. Sk) 2005 2004

V˘sledok hospodárenia pred zdanením 827 006 730 247

PoloÏky zvy‰ujúce v˘sledok hospodárenia 376 422 706 080

PoloÏky zniÏujúce v˘sledok hospodárenia (252 156) (427 126)

Základ dane 951 272 1 009 201

Splatná daÀ z príjmov 180 741 191 748

Dodatoãné odvody dane z príjmov 0 640

Celková vykazovaná daÀ z príjmov 180 741 192 388

Sadzba dane pre daÀ z príjmov v roku 2005 je stanovená vo v˘‰ke 19 % (v roku 2004: 19 %).

V˘znamné poloÏky zvy‰ujúce v˘sledok hospodárenia pred zdanením za rok 2005 sú:

• 1/5 t. j. 103 770 tis. Sk z úãtovného zostatku rezerv vykázan˘ch a tvoren˘ch podºa zákona ãíslo 368/1999 Z.z. o rezervách

a opravn˘ch poloÏkách na zistenie základu dane z príjmov k 31. decembru 2003 vo v˘‰ke 518 852 tis. Sk, ktoré v zmysle

listu MF SR ãíslo 4435/2003-KM z 8. januára 2004 banka vysporiada rovnomerne poãas obdobia 5 rokov (za rok 2005 si

banka túto sumu pripoãítala k daÀovému základu druh˘krát),

• tvorba rezerv neuznaná ako daÀov˘ v˘davok vo v˘‰ke 117 409 tis. Sk.

V˘znamné poloÏky zniÏujúce v˘sledok hospodárenia pred zdanením za rok 2005 sú:

• pouÏitie rezerv neuznané ako daÀov˘ v˘nos vo v˘‰ke 112 436 tis. Sk,

• rozdiel, o ktor˘ prevy‰uje daÀov˘ odpis hmotného majetku, prevy‰ujúci odpis uplatnen˘ v úãtovníctve vo v˘-

‰ke 36 487 tis. Sk.
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b) OdloÏená daÀ z príjmov

OdloÏená daÀ z príjmov je vypoãítaná zo v‰etk˘ch doãasn˘ch rozdielov pri pouÏití aktuálnej sadzby dane 19 %. 

V˘poãet odloÏenej daÀovej pohºadávky (+) / záväzku (-):

k 31. decembru k 31. decembru

ODLOÎENÉ DA≈OVÉ POHªADÁVKY (v tis.Sk) 2005 2004

Opravné poloÏky k úverom 15 387 8 557

Opravné poloÏky k poplatkom 4 617 4 643

Opravné poloÏky k pohºadávkam vo vymáhaní 407 379

Nevyplatené provízie sprostredkovateºom 7 581 11 141

Neuhradené nájomné fyzick˘m osobám 42 0

Rezervy 52 650 55 589

Spolu 80 684 80 309

k 31. decembru k 31. decembru

ODLOÎENÉ DA≈OVÉ ZÁVÄZKY (v tis. Sk) 2005 2004

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok (37 022) (29 592)

Neprijaté sankãné úroky (197) (190)

Neprijaté zmluvné pokuty (29) 0

Rezervy k 31. decembru 2003, ktoré boli tvorené podºa zákona 

ã. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravn˘ch poloÏkách na zistenie základu 

dane z príjmov (59 150) (78 865)

Spolu (96 398) (108 647)

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok / pohºadávka (15 714) (28 338)

Banka vykázala v roku 2005 v˘nos z titulu odloÏenej dane vo v˘‰ke 12 624 tis. Sk (v roku 2004 v˘nos: 65 420 tis. Sk). Z tej-

to hodnoty predstavuje 5 tis. Sk odloÏená daÀ z titulu vzniku prechodn˘ch rozdielov a 12 619 tis. Sk z dôvodu zmeny stavu

odloÏenej daÀovej pohºadávky alebo záväzku.
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(29) PREHªAD O PE≈AÎN¯CH TOKOCH  (priama metóda)

POLOÎKY CASH FLOW (v tis. Sk) 2005 2004

PeÀaÏné operácie

Prijaté úroky 2 641 426 2 625 454

Zaplatené úroky (964 886) (887 268)

Prijaté dividendy 2 000 9 450

Prijaté poplatky a provízie 1 025 679 922 931

Platené poplatky a provízie (363 320) (485 099)

Platby zamestnancom a dodávateºom (836 141) (820 571)

Ostatné príjmy a v˘davky (178 523) (298 012)

Príjmy z uÏ odpísan˘ch pohºadávok 4 129 511

Zaplatená daÀ z príjmov vrátane preddavkov (312 605) (126 793)

Cash flow z prevádzkov˘ch ãinností pred zmenami prevádzkového 

majetku a záväzkov 1 017 759 940 603

Zv˘‰enie(x)/zníÏenie prevádzkov˘ch aktív (5 464 042) (4 134 011)

Nárast/pokles úverov klientom (3 409 303) (3 569 885)

Úãty peÀaÏn˘ch rezerv v NBS 1 113 214 (875 109)

Úvery poskytnuté emisn˘m bankám – sterilizaãné REPO (3 036 827) 100 518

Terminované vklady do 3 mesiacov 3 600 3 800

Terminované vklady nad 3 mesiace 0 100 000

Nárast/pokles ostatn˘ch aktív (133 963) 105 049

Nárast/pokles ãasového rozlí‰enia aktívne (763) 1 616

Zv˘‰enie/zníÏenie(x) prevádzkov˘ch pasív 2 390 776 2 414 792

Nárast/pokles záväzkov voãi klientom 4 002 156 1 905 769

Termínované pôÏiãky do 3 mesiacov (1 600 000) 521 000

Nárast/pokles ostatn˘ch záväzkov (5 750) (18 135)

Nárast/pokles ãasového rozlí‰enia pasívne (5 630) 6 158

Cash flow z prevádzkovej ãinnosti (3 073 266) (1 719 219)

Zv˘‰enie/zníÏenie investícií

V˘davky na nákup hmotného a nehmotného majetku (199 932) (116 856)

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 3 142 10 071

V˘davky(x)/príjem z nákupu/predaja finanãn˘ch investícií 2 683 059 3 362 117

Nárast(x)/pokles cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj 1 398 084 (627)

Obstaranie dcérskych spoloãností, po odpoãítaní obstaranej hotovosti (x) (270 000) (430 000)

Predaj dcérskych spoloãností, po odpoãítaní ich hotovosti 0 0

Cash flow z investiãnej ãinnosti 3 614 353 2 824 705

Zv˘‰enie/zníÏenie(x) vlastného imania (901 606) (2 435 956)

z toho vyplatené dividendy (900 000) (2 434 468)

z toho vyplatené tantiémy (1 606) (1 488)

Príjmy z vydan˘ch akcií 0 0

Nákup vlastn˘ch akcií 0 0

Príjmy z predaja vlastn˘ch akcií 0 0

Cash flow z finanãnej ãinnosti (901 606) (2 435 956)

NETTO CASH-FLOW 657 240 (389 867)

Poãiatoãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov 431 683 821 550

Pokladniãné hodnoty 136 (46)

BeÏné úãty v in˘ch bankách 19 736 3 834

Pokladniãné poukáÏky NBS so splatnosÈou do 3 mesiacov 447 368 (393 655)

Vklady v bankách so splatnosÈou do 24 hodín 190 000 0

Koneãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov 1 088 923 431 683

Zmena stavu peÀaÏn˘ch prostriedkov a ich ekvivalentov 657 240 (389 867)
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(30) PREHªAD O IN¯CH AKTÍVACH A O IN¯CH PASÍVACH

PODSÚVAHOVÉ AKTÍVA (v tis. Sk) 2005 2004

Pohºadávky z budúcich úverov a pôÏiãiek 2 103 750 2 023 671

Odpísané pohºadávky 20 543* 13 320

Podsúvahové aktíva celkom 2 124 293 2 036 991

PODSÚVAHOVÉ PASÍVA (v tis. Sk) 2005 2004

Záväzky z budúcich úverov, pôÏiãiek a záruk 251 269 185 771 

- z toho prijaté záruky a ruãenia 251 269 185 771

Prijaté záruky spolu 35 571 965 29 687 599

- z toho:

nehnuteºnosti 7 639 905 7 489 811

peÀaÏné prostriedky 3 832 746 4 028 055

ruãitelia 20 365 661 17 474 624

kolaterály - cenné papiere 3 733 653 695 109

Podsúvahové pasíva celkom 35 823 234 29 873 370

* v tejto hodnote nie sú zahrnuté náklady na postúpenie pohºadávok vo v˘‰ke 42 214 tis. Sk

(31) FINANâNÉ NÁSTROJE – TRHOVÉ RIZIKO

Systém riadenia rizík v banke je upraven˘ a realizovan˘ v súlade s Opatrením NBS z 26. novembra 2004 o rizikách a systé-

me riadenia rizík.

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 nemoÏnosÈ obcho-

dovania s derivátmi sú moÏnosti banky pre 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.
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ÚROKOVÁ CITLIVOSË AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2004 (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 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 317 0 0 0 0 0 2 450 317

Cenné papiere na predaj 40 021 0 11 809 0 1 344 563 6 191 1 402 584

Pohºadávky voãi klientom 864 432 993 385 4 693 363 14 487 510 8 503 812 1 882 123 31 424 625

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 0 459 547 2 747 402 794 478 2 412 776 0 6 414 203

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 37 784 37 784

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 133 356 133 356

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 015 505 1 015 505

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 355 80 355

Ostatn˘ majetok 0 0 0 0 0 178 641 178 641

Súvahové aktíva celkom 3 355 175 1 452 932 7 452 574 15 281 988 12 261 151 3 790 698 43 594 518

Záväzky voãi bankám 1 601 386 0 201 404 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 1 293 580 2 254 774 5 445 807 16 222 392 6 988 736 468 301 32 673 590

Ostatné záväzky 0 0 0 0 0 337 919 337 919

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 245 484 245 484

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy 

tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 156 496 1 156 496

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 4 280 729 4 280 729

V˘sledok hospodárenia beÏného

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 603 279 603 279

Súvahové pasíva celkom 2 894 966 2 254 774 5 647 211 16 222 392 6 988 736 9 586 439 43 594 518

âistá súvahová pozícia 460 209 (801 842) 1 805 363 (940 404) 5 272 415 (5 795 741) 0

Kumulatívna ãistá súvahová pozícia 

úrokovej citlivosti 

k 31. decembru 2004 460 209 (341 633) 1 463 730 523 326 5 795 741 0 -
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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 522 0 0 0 0 0 522

Pohºadávky voãi bankám 4 582 180 0 0 0 0 0 4 582 180

Cenné papiere na predaj 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Pohºadávky voãi klientom 749 889 1 096 737 3 882 591 17 149 757 10 652 678 1 221 409 34 753 061

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 849 084 62 275 46 664 2 305 593 749 637 0 4 013 253

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 801 310 801 310

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 64 363 64 363

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 129 652 129 652

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 079 267 1 079 267

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 684 80 684

Ostatn˘ majetok 19 0 0 0 0 184 700 184 719

Súvahové aktíva celkom 6 181 694 1 159 012 3 929 255 19 455 350 11 402 315 3 565 885 45 693 511

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Záväzky voãi klientom 559 241 1 177 875 3 642 399 23 710 329 7 381 303 204 599 36 675 746

Ostatné záväzky 11 989 0 0 0 0 321 826 333 815

Rezervy 0 0 0 0 0 505 879 505 879

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 101 370 101 370

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné 

fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 270 824 1 270 824

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 3 940 950 3 940 950

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 658 889 658 889

Súvahové pasíva celkom 777 268 1 177 875 3 642 399 23 710 329 7 381 303 9 004 337 45 693 511

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 -
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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 v najv˘znamnej‰ích me-

nách je nasledovná:

DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY SKK EUR USD CZK Spolu

K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk)

Pokladniãné hodnoty 150 202 4 49 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 300 17 0 0 2 450 317

Cenné papiere na predaj 1 402 584 0 0 0 1 402 584

Pohºadávky voãi klientom 31 424 625 0 0 0 31 424 625

Cenné papiere drÏané do splatnosti 6 267 178 147 025 0 0 6 414 203

Podiely na základnom imaní v dcérskych 

úãtovn˘ch jednotkách 456 743 0 0 0 456 743

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku 37 784 0 0 0 37 784

Nehmotn˘ majetok 133 356 0 0 0 133 356

Hmotn˘ majetok 1 015 505 0 0 0 1 015 505

DaÀové pohºadávky 80 355 0 0 0 80 355

Ostatn˘ majetok 178 639 0 0 2 178 641

Súvahové aktíva celkom 43 447 219 147 244 4 51 43 594 518

Záväzky voãi bankám 1 802 790 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 32 673 590 0 0 0 32 673 590

Ostatné záväzky 325 313 12 132 0 474 337 919

Rezervy 494 231 0 0 0 494 231

DaÀové záväzky 245 484 0 0 0 245 484

Základné imanie 2 000 000 0 0 0 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 1 156 496 0 0 0 1 156 496

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 4 280 729 0 0 0 4 280 729

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 603 279 0 0 0 603 279

Súvahové pasíva celkom 43 581 912 12 132 0 474 43 594 518

âistá devízová pozícia (134 693) 135 112 4 (423) 0

Kumulatívna ãistá devízová pozícia 

k 31. decembru 2004 (134 693) 419 423 0 -
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DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY SKK EUR CZK HUF Spolu

K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk)

Pokladniãné hodnoty 231 188 102 1 522

Pohºadávky voãi bankám 4 582 162 18 0 0 4 582 180

Cenné papiere na predaj 4 500 0 0 0 4 500

Pohºadávky voãi klientom 34 753 061 0 0 0 34 753 061

Cenné papiere drÏané do splatnosti 4 013 253 0 0 0 4 013 253

Podiely na základnom imaní v dcérskych 

úãtovn˘ch jednotkách 801 310 0 0 0 801 310

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku 64 363 0 0 0 64 363

Nehmotn˘ majetok 129 652 0 0 0 129 652

Hmotn˘ majetok 1 079 267 0 0 0 1 079 267

DaÀové pohºadávky 80 684 0 0 0 80 684

Ostatn˘ majetok 184 719 0 0 0 184 719

Súvahové aktíva celkom 45 693 202 206 102 1 45 693 511

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 206 038

Záväzky voãi klientom 36 675 746 0 0 0 36 675 746

Ostatné záväzky 321 826 11 549 440 0 333 815

Rezervy 505 879 0 0 0 505 879

DaÀové záväzky 101 370 0 0 0 101 370

Základné imanie 2 000 000 0 0 0 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 1 270 824 0 0 0 1 270 824

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 3 940 950 0 0 0 3 940 950

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 658 889 0 0 0 658 889

Súvahové pasíva celkom 45 681 522 11 549 440 0 45 693 511

âistá devízová pozícia 11 680 (11 343) (338) 1 0

Kumulatívna ãistá devízová pozícia 

k 31. decembru 2005 11 680 337 (1) 0 -

(32) 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 patria:

• 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 predstavuje pre banku jedno z v˘znamn˘ch rizík a jeho riadeniu je venovaná primeraná pozornosÈ.
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RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok >5 rokov Neurãená Spolu

K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_ 1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 317 0 0 0 0 0 2 450 317

Cenné papiere na predaj 40 021 0 11 809 0 1 344 563 6 191 1 402 584

Pohºadávky voãi klientom 845 466 955 675 4 539 575 14 601 106 8 656 120 1 826 683 31 424 625

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 0 459 547 2 747 402 794 478 2 412 776 0 6 414 203

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 37 784 37 784

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 133 356 133 356

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 015 505 1 015 505

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 355 80 355

Ostatn˘ majetok 290 0 0 0 0 178 351 178 641

Súvahové aktíva celkom 3 336 499 1 415 222 7 298 786 15 395 584 12 413 459 3 734 968 43 594 518

Záväzky voãi bankám 1 601 386 0 201 404 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 2 493 875 26 354 026 1 519 465 1 571 240 267 592 467 392 32 673 590

Ostatné záväzky 0 0 0 0 0 337 919 337 919

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 245 484 245 484

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné 

fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 156 496 1 156 496

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 4 280 729 4 280 729

V˘sledok hospodárenia 

beÏného úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 603 279 603 279

Súvahové pasíva celkom 4 095 261 26 354 026 1 720 869 1 571 240 267 592 9 585 530 43 594 518

âistá súvahová pozícia (758 762) (24 938 804) 5 577 917 13 824 344 12 145 867 (5 850 562) 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia likvidity (758 762) (25 697 566) (20 119 649) (6 295 305) 5 850 562 0 -

Vybrané podsúvahové aktíva 353 024 302 190 1 504 169 1 557 434 497 009 0 4 213 826

Vybrané podsúvahové pasíva 240 732 59 132 1 517 847 205 960 0 0 2 023 671

âistá podsúvahová pozícia 112 292 243 058 (13 678) 1 351 474 497 009 0 2 190 155

âistá banková pozícia (646 470) (24 695 746) 5 564 239 15 175 818 12 642 876 (5 850 562) 2 190 155

Kumulatívna ãistá banková 

pozícia k 31. decembru 2004 (646 470) (25 342 216) (19 777 977) (4 602 159) 8 040 717 2 190 155 -

V tabuºkách je uvedená anal˘za aktív a pasív podºa príslu‰n˘ch termínov splatnosti, vykonaná na základe aktuálnej zostatkovej doby

splatnosti a v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti aktív a pasív ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky. Táto anal˘za

zobrazuje termíny splatnosti pri dôslednom uplatnení zásady opatrnosti v prípadoch moÏn˘ch úhrad pred termínom splatnosti. V prí-

pade 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:
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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 2004 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 317 0 0 0 0 0 2 450 317

Cenné papiere na predaj 40 021 0 11 809 0 1 344 563 6 191 1 402 584

Pohºadávky voãi klientom 878 077 1 012 434 4 739 387 14 587 473 8 515 710 1 691 544 31 424 625

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 0 459 547 2 747 402 794 478 2 412 776 0 6 414 203

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 37 784 37 784

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 133 356 133 356

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 015 505 1 015 505

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 355 80 355

Ostatn˘ majetok 290 0 0 0 0 178 351 178 641

Súvahové aktíva celkom 3 369 110 1 471 981 7 498 598 15 381 951 12 273 049 3 599 829 43 594 518

Záväzky voãi bankám 1 601 386 0 201 404 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 1 293 580 2 254 774 5 445 806 16 222 391 6 988 736 468 303 32 673 590

Ostatné záväzky 0 0 0 0 0 337 919 337 919

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 245 484 245 484

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy 

tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 156 496 1 156 496

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 4 280 729 4 280 729

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 603 279 603 279

Súvahové pasíva celkom 2 894 966 2 254 774 5 647 210 16 222 391 6 988 736 9 586 441 43 594 518

âistá súvahová pozícia 474 144 (782 793) 1 851 388 (840 440) 5 284 313 (5 986 612) 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia likvidity 474 144 (308 649) 1 542 739 702 299 5 986 612 0 -

Vybrané podsúvahové aktíva 353 024 302 190 1 504 169 1 557 434 497 009 0 4 213 826

Vybrané podsúvahové pasíva 770 313 402 084 608 412 242 862 0 0 2 023 671

âistá podsúvahová pozícia (417 289) (99 894) 895 757 1 314 572 497 009 0 2 190 155

âistá banková pozícia 56 855 (882 687) 2 747 145 474 132 5 781 322 (5 986 612) 2 190 155

Kumulatívna ãistá banková pozícia 

k 31. decembru 2004 56 855 (825 832) 1 921 313 2 395 445 8 176 767 2 190 155 -
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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 2005 (v tis. Sk) a menej <_ 3 mesiace <_1 rok <_ 5 rokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 522 0 0 0 0 0 522

Pohºadávky voãi bankám 4 582 180 0 0 0 0 0 4 582 180

Cenné papiere na predaj 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Pohºadávky voãi klientom 1 472 649 585 254 2 473 591 17 984 337 10 874 556 1 362 674 34 753 061

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 849 084 62 275 46 663 2 305 593 749 638 0 4 013 253

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 801 310 801 310

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 64 363 64 363

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 129 652 129 652

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 079 267 1 079 267

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 684 80 684

Ostatn˘ majetok 13 136 574 10 594 1 275 0 159 140 184 719

Súvahové aktíva celkom 6 917 571 648 103 2 530 848 20 291 205 11 624 194 3 681 590 45 693 511

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Záväzky voãi klientom 5 714 056 27 559 583 356 451 2 412 324 612 289 21 043 36 675 746

Ostatné záväzky 286 036 15 131 192 111 0 32 345 333 815

Rezervy 0 0 0 0 0 505 879 505 879

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 101 370 101 370

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné 

fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 270 824 1 270 824

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 3 940 950 3 940 950

V˘sledok hospodárenia beÏného

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 658 889 658 889

Súvahové pasíva celkom 6 206 130 27 574 714 356 643 2 412 435 612 289 8 531 300 45 693 511

âistá súvahová pozícia 711 441 (26 926 611) 2 174 205 17 878 770 11 011 905 (4 849 710) 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia likvidity 711 441 (26 215 170) (24 040 965) (6 162 195) 4 849 710 0 -

Vybrané podsúvahové aktíva 3 820 667 208 672 413 881 2 765 060 609 388 0 7 817 668

Vybrané podsúvahové pasíva 371 364 64 331 1 509 418 158 637 0 0 2 103 750

âistá podsúvahová pozícia 3 449 303 144 341 (1 095 537) 2 606 423 609 388 0 5 713 918

âistá banková pozícia 4 160 744 (26 782 270) 1 078 668 20 485 193 11 621 293 (4 849 710) 5 713 918

Kumulatívna ãistá banková pozícia 

k 31. decembru 2005 4 160 744 (22 621 526) (21 542 858) (1 057 665) 10 563 628 5 713 918 -
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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 522 0 0 0 0 0 522

Pohºadávky voãi bankám 4 582 180 0 0 0 0 0 4 582 180

Cenné papiere na predaj 0 0 0 0 0 4 500 4 500

Pohºadávky voãi klientom 749 889 1 096 737 3 886 664 17 149 758 10 652 678 1 217 335 34 753 061

Cenné papiere drÏané 

do splatnosti 849 084 62 275 46 663 2 305 593 749 638 0 4 013 253

Podiely na základnom imaní 

v dcérskych úãtovn˘ch jednotkách 0 0 0 0 0 801 310 801 310

Obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku 0 0 0 0 0 64 363 64 363

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 129 652 129 652

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 079 267 1 079 267

DaÀové pohºadávky 0 0 0 0 0 80 684 80 684

Ostatn˘ majetok 13 136 574 10 594 1 275 0 159 140 184 719

Súvahové aktíva celkom 6 194 811 1 159 586 3 943 921 19 456 626 11 402 316 3 536 251 45 693 511

Záväzky voãi bankám 206 038 0 0 0 0 0 206 038

Záväzky voãi klientom 738 490 1 177 875 3 642 398 23 710 329 7 381 304 25 350 36 675 746

Ostatné záväzky 286 036 15 131 192 111 0 32 345 333 815

Rezervy 0 0 0 0 0 505 879 505 879

DaÀové záväzky 0 0 0 0 0 101 370 101 370

Základné imanie 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy 

tvorené zo zisku 0 0 0 0 0 1 270 824 1 270 824

Nerozdelen˘ zisk

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 3 940 950 3 940 950

V˘sledok hospodárenia beÏného 

úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 658 889 658 889

Súvahové pasíva celkom 1 230 564 1 193 006 3 642 590 23 710 440 7 381 304 8 535 607 45 693 511

âistá súvahová pozícia 4 964 247 (33 420) 301 331 (4 253 814) 4 021 012 (4 999 356) 0

Kumulatívna ãistá súvahová 

pozícia likvidity 4 964 247 4 930 827 5 232 158 978 344 4 999 356 0 -

Vybrané podsúvahové aktíva 3 882 184 448 396 1 730 835 1 530 802 225 451 0 7 817 668

Vybrané podsúvahové pasíva 825 583 430 371 618 116 229 680 0 0 2 103 750

âistá podsúvahová  pozícia 3 056 601 18 025 1 112 719 1 301 122 225 451 0 5 713 918

âistá banková pozícia 8 020 848 (15 395) 1 414 050 (2 952 692) 4 246 463 (4 999 356) 5 713 918

Kumulatívna ãistá banková 

pozícia k 31. decembru 2005 8 020 848 8 005 453 9 419 503 6 466 811 10 713 274 5 713 918 -
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(33) FINANâNÉ NÁSTROJE – KREDITNÉ RIZIKO

Na minimalizáciu kreditného rizika bola vypracovaná úvero-

vá stratégia PSS, a.s., ktorú dozorná rada banky schválila na

svojom zasadnutí 2. decembra 2004.

a) PouÏité spôsoby kategorizácie pohºadávok z úverov

a kritériá na ich zaradenie do jednotliv˘ch kategórií

Pohºadávky z úverov banka zatrieìuje podºa objektívnych

znakov a podºa rozboru dlÏníka. Rozbor dlÏníka sa vykoná-

va len pri fyzick˘ch osobách s pôvodnou v˘‰kou pohºadáv-

ky nad 5 mil. Sk a pri v‰etk˘ch právnick˘ch osobách.

Pohºadávky, pri ktor˘ch bol vykonan˘ aj rozbor dlÏníka, sa

zatriedia do jednotliv˘ch tried podºa hor‰ieho z t˘chto

dvoch hodnotení.

Objektívnym znakom pre úãely zatriedenia pohºadávok

z poskytnut˘ch úverov sa rozumie:

• ome‰kanie so splácaním pohºadávky,

• neplnenie záväzkov dlÏníka, in˘ch ako je splácanie úveru

v zmysle uzatvorenej zmluvy, napr. nepredloÏenie v˘ka-

zov alebo in˘ch poÏadovan˘ch údajov, 

• uzatvorenie dohody s dlÏníkom o splátkovom kalendári

bez predæÏenia celkovej lehoty splatnosti pohºadávky,

• dlÏník je v likvidácii (len pre právnické osoby),

• dlÏník je vo vyrovnacom konaní (len pre právnické osoby),

• na majetok dlÏníka bol podan˘ návrh na vyhlásenie kon-

kurzu; bol zamietnut˘ návrh na vyhlásenie konkurzu; bol

vyhlásen˘ konkurz na majetok dlÏníka alebo bol zru‰en˘

konkurz (len pre právnické osoby),

• dlÏník pohºadávku neuznáva,

• pohºadávka vznikla ako dôsledok neplatného právneho

úkonu.

Rozbor dlÏníka – fyzickej osoby predstavuje preskúmanie

jeho bonity na základe aktuálneho potvrdenia o príjme,

alebo na základe daÀového priznania za predchádzajúce

zdaÀovacie obdobie.

Rozbor dlÏníka – právnickej osoby sa vykonáva na základe

predloÏen˘ch v˘kazov podºa stavu k poslednému dÀu pred-

chádzajúceho kalendárneho ‰tvrÈroka.

b) 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 prí-

padu,

• eliminácia klasifikovan˘ch pohºadávok vãasn˘m vykona-

ním potrebn˘ch úkonov súvisiacich s vymáhaním, vymá-

hanie bez zbytoãn˘ch prieÈahov, 

• v˘ber vhodného spôsobu vymáhania pohºadávok,

• vymáhanie pohºadávok v súlade s platn˘m právnym po-

riadkom 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 inom poru‰ení podmienok úverovej

zmluvy a splatné úverové zostatky v poskytnutej lehote ne-

vrátia, 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 plniÈ, av‰ak finanãná situácia

mu neumoÏÀuje splatiÈ dlh jednorazovo, je moÏné na zá-

klade Ïiadosti klienta dohodnúÈ s ním mimoriadny splátko-

v˘ kalendár. V prípade, Ïe tento novodohodnut˘ splátkov˘

kalendár nebude klient dodrÏiavaÈ, banka od neho odstúpi

a súãasne pristúpi k súdnemu, resp. exekuãnému vymáha-

niu 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. Banka pripravuje Ïalobn˘ ná-

vrh sama. Na niektor˘ch súdnych pojednávaniach sa nechá-

va zastupovaÈ advokátmi.

Pokus o mimoexekuãn˘ zmier

Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch, po právoplatnosti súdneho roz-

hodnutia, ak je na základe priebehu súdneho konania prav-

depodobné, Ïe pohºadávka bude uhradená bez núteného

v˘konu – exekúcie, môÏe banka vyzvaÈ povinn˘ch na mi-

moexekuãné vybavenie veci. V prípade, Ïe klienti reagujú,

môÏe byÈ písomne dohodnut˘ osobitn˘ splátkov˘ 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 roku 2004 vykonáva banka vymáhanie pohºadávok

prostredníctvom draÏobníka v zmysle zákona o dobrovoº-

n˘ch draÏbách. Tento spôsob uplatÀuje pri splatn˘ch po-

hºadávkach zabezpeãen˘ch záloÏn˘m právom v prospech

banky. DraÏba sa uskutoãÀuje na základe zmluvy o jej v˘-

kone, uzatvorenej medzi bankou a draÏobníkom. Zmluva

musí obsahovaÈ zákonom stanovené náleÏitosti. Konanie
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draÏby 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.

c) Prijaté opatrenia na základe anal˘zy úverového portfólia

Na základe skúseností z doteraj‰ieho plnenia záväzkov úve-

rov˘ch dlÏníkov banka prijala a realizovala nasledujúce

opatrenia:

• sprísnenie skúmania jednotliv˘ch druhov zabezpeãenia

úverov,

• rôzne úrokové sadzby pri medziúveroch v závislosti od

druhu zabezpeãenia úverov.

d) 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 Slovenskej

republiky,

• právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

alebo fyzická osoba – podnikateº s trval˘m pobytom na

území Slovenskej republiky.

Z uvedeného jasne vypl˘va, Ïe banka vykonáva svoju ãin-

nosÈ v˘luãne len na území Slovenskej republiky. âinnosÈ

banky sa zameriava na prijímanie vkladov od stavebn˘ch

sporiteºov, poskytovanie úverov stavebn˘m sporiteºom a po-

skytovanie poradensk˘ch sluÏieb súvisiacich so stavebn˘m

sporením. V˘kon ostatn˘ch bankov˘ch ãinností je zastúpe-

n˘ len v minimálnom rozsahu. T̆ m je eliminované riziko

koncentrácie kreditného rizika podºa krajiny a odvetvia.

Riziko koncentrácie kreditného rizika podºa dlÏníkov je mi-

nimalizované stanoven˘mi limitmi banky.

Ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka, nemá

banka v˘znamnú koncentráciu kreditného rizika voãi indivi-

duálnemu dlÏníkovi, ani voãi ekonomicky prepojenej skupi-

ne dlÏníkov.

(34) OPERAâNÉ RIZIKÁ

Operaãné riziko predstavuje riziko straty, vypl˘vajúce 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, priãom právnym rizikom sa rozu-

mie riziko straty, vypl˘vajúce najmä z nevymáhateºnosti

zmlúv, hrozby neúspe‰n˘ch súdnych konaní alebo rozsud-

kov 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.
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(35) 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 inak uvedené,

v˘razne neodli‰uje od hodnôt uveden˘ch v súvahe banky

k 31. decembru 2005.

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 a v˘nosov budúcich období, sa rovná ich úãtovnej

hodnote.

(36) V¯ZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI, KU KTORÉMU SA

ZOSTAVUJE ÚâTOVNÁ ZÁVIERKA

Na základe zmluvy z 2. decembra 2005 o predaji a kúpe ak-

cií PDS medzi bankou ako predávajúcim a Allianz -

Slovenská poisÈovÀa, a.s. ako kupujúcim do‰lo 9. januára

2006 k predaju 100 % akcií spoloãnosti PDS.

Od 1. januára 2006 banka prechádza na úãtovanie podºa

medzinárodn˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo

(IFRS).
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Správa dozornej rady

Dozorná rada Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., sa v priebehu roka 2005 zi‰la na dvoch zasadnutiach. Okrem toho bola for-

mou pravideln˘ch správ priebeÏne poãas celého roka informovaná o hospodárení spoloãnosti. Otázky zásadného v˘znamu

boli osobne prerokovávané s predstavenstvom Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.

Riadna úãtovná závierka PSS, a. s., zostavená podºa slovensk˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov, ako aj riadna a konsolidovaná

úãtovná závierka PSS, a. s., zostavená podºa medzinárodn˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo (IFRS) – v‰etky zostavené

k 31. decembru 2005 – a návrh rozdelenia zisku za rok 2005 boli predmetom rokovania audítorského v˘boru dozornej ra-

dy, ktor˘ zasadal v sídle spoloãnosti 17. mája 2006. Audítorsk˘ v˘bor vyjadril súhlas s predloÏenou úãtovnou závierkou za

rok 2005 a s návrhom rozdelenia zisku za rok 2005. V‰etky prerokované materiály boli odporuãené na zasadnutie dozornej

rady.

Dozorná rada na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoãnilo 13. júna 2006 v sídle spoloãnosti, preskúmala, v zmysle § 198

Obchodného zákonníka, riadnu a konsolidovanú úãtovnú závierku PSS, a. s., zostavenú k 31. decembru 2005, overenú spo-

loãnosÈou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., ako aj návrh rozdelenia zisku za rok 2005.

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 2005 bola vãas pred zasad-

nutím dozornej rady odovzdaná v‰etk˘m jej ãlenom.

Po preskúmaní riadnej a konsolidovanej úãtovnej závierky PSS, a. s., zostavenej k 31. decembru 2005, ako aj návrhu rozde-

lenia zisku za rok 2005, nemá dozorná rada Ïiadne námietky a súhlasí s predloÏením uveden˘ch materiálov na schválenie

valnému zhromaÏdeniu akcionárov spoloãnosti.

Dozorná rada ìakuje predstavenstvu a v‰etk˘m intern˘m i extern˘m spolupracovníãkam a spolupracovníkom za prácu 

vykonanú v roku 2005.

Bratislava jún 2006 Mag. Johann Ertl

predseda dozornej rady



·aºa, rekon‰trukcia a obnova bytov˘ch domov
·aºa, Rekonstruktion und Reparatur von Wohnhäusern



Im Jahr 2005 reichte
die Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
den juristischen Personen 341 Bauspar- und 
Zwischendarlehen in Höhe 
von insgesamt SKK 477,60 Mio. aus.

V roku 2005 schválila
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s.

právnick˘m osobám
341 stavebn˘ch úverov 
a medziúverov 
v objeme 477,6 mil. Sk


