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Prvá sstavebná ssporiteºÀa, aa. ss., nna pprv˘ ppohºad

2000 2001 2002 2003 2004

1. PredloÏené nnové zzmluvy

1.1. Poãet v ks 238 592 295 525 307 973 209 730 178 966

1.2. Cieºová suma v mil. Sk 44 821 58 428 64 046 52 304 55 718

2. Pridelenia

2.1. Poãet v ks 31 659 41 217 35 676 28 071 29 861

2.2. Cieºová suma v mil. Sk 6 485 10 492 11 885 8 678 8 732

3. SStavebné úúvery, mmedziúvery

3.1. Poãet schválen˘ch úverov v ks 35 419 36 631 35 754 31 447 37 553

3.2. Schválené úvery v mil. Sk* 9 736 9 007 7 944 8 723 10 491

4. Úãelovo ppouÏité 

nasporené pprostriedky vv mmil. SSk* 3 490 3 741 4 500 4 660 4 295

5. Celkov˘ oobjem pprostriedkov pposkytnut˘ch 

na bbytové úúãely vv mmil. SSk1 13 226 12 748 12 444 13 383 14 786

6. Stav zzmlúv oo sstavebnom ssporení

6.1. Poãet zmlúv v ks 748 662 862 734 984 503 1 017 957 1 033 203

6.2. Cieºová suma v mil. Sk 151 970 187 526 226 533 255 173 288 542

6.3. Stav vkladov v mil. Sk 31 462 30 747 28 776 30 624 32 323

7. BBilanãná ssuma vv mmil. SSk 42 738 42 708 42 820 43 121 43 595

8. PPohºadávky zz úúverov ((brutto) vv mmil. SSk 23 840 26 594 26 983 28 261 31 828

9. VVlastn˘ kkapitál vv mmil. SSk2 2 588 3 400 4 292 8 248 8 041

10. Zisk ppo zzdanení vv mmil. SSk 819 1 113 1 504 787 603

11. Pohºadávky zz úúverov ((brutto)

/ BBilanãná ssuma vv %% 55,78 62,27 63,01 65,54 73,01

12. SStav vvkladov // BBilanãná ssuma vv %% 73,62 71,99 67,20 71,02 74,14

13. Vlastn˘ kkapitál // BBilanãná ssuma vv %% 6,06 7,96 10,02 19,13 18,44

14. Pohºadávky zz úúverov ((brutto)

/ SStav vvkladov vv %% 75,77 86,49 93,77 92,28 98,47

15. Klasifikované ppohºadávky zz úúverov

/ PPohºadávky zz úúverov ((brutto) vv %% 1,60 1,26 2,13 2,41 2,48

16. Rentabilita vvlastného kkapitálu ((ROE)3 51,46 54,88 59,27 15,36 8,09

17. Rentabilita aaktív ((ROA)4 1,97 2,61 3,52 1,83 1,39

18. PrimeranosÈ vvlastn˘ch zzdrojov 

(kapitálová pprimeranosÈ) vv %% 12,15 19,51 17,33 33,64 25,19

19. Poãet zzamestnancov 449 410 395 382 391

Pozn.: Vlastn˘ kapitál a bilanãná suma v rokoch 1992-2002 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 = 10. v beÏnom/[(9. - 10. v beÏnom roku + 9. - 10. v predchádzajúcom roku]/2)
4 ROA v beÏnom roku = 10. v beÏnom/([7. v beÏnom roku + 7. v predchádzajúcom roku)/2]
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Január

• odchod JUDr. Jána Burgera, prvého predsedu predsta-

venstva PSS, a. s., do dôchodku

Február

• nástup Ing. Imricha Bére‰a do funkcie predsedu predsta-

venstva PSS, a. s. 

• celoslovenské stretnutie odbytovej siete v Trenãianskych

Tepliciach spojené s hodnotením roka 2003 a ocenením

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

vením hlavn˘ch zámerov na rok 2004

• nová ponuka pre stavebn˘ch sporiteºov – fyzické osoby:

XXL úver s vylep‰en˘mi podmienkami (a naìalej bez po-

ãiatoãného vkladu) a voliteºn˘ medziúver umoÏÀujúci

zvoliÈ si vlastné parametre sporenia

• nová ponuka medziúverov pre spoloãenstvá vlastníkov

bytov a nebytov˘ch priestorov, bytové druÏstvá a in˘ch

správcov bytov˘ch objektov

Marec

• 240 000 Sk na podporu ãinnosti Ligy proti rakovine SR 

Apríl

• vytvorenie úseku starostlivosti o právnické osoby, vznik

ktorého si vyÏiadalo zv˘‰enie v˘znamu tejto skupiny sta-

vebn˘ch sporiteºov

Jún

• zasadnutie dozornej rady a valného zhromaÏdenia,

na ktorom bol schválen˘ zámer zaloÏiÈ dôchodkovú

správcovskú spoloãnosÈ – Prvú dôchodkovú sporiteºÀu,

d. s. s., a. s.

• desiate v˘roãie zaãiatku ãinnosti Regionálnej poboãky

PSS, a. s., v Banskej Bystrici

• vyhodnotenie súÈaÏe DOMa oãami detí vyhlásenej v ãa-

sopise DOMa, spojené s udeºovaním cien 

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

mu bytovému domu na Kováãskej ulici 4 – 6 v Bratislave

(v rámci súÈaÏe Stavba roka)

• zábavno-súÈaÏná hra pre klientov PSS…T!, Horná Streda

Júl –– aaugust

• ‰kolenia pre obchodn˘ch zástupcov, ktor˘ch PSS, a. s.,

prihlásila na skú‰ku potrebnú na získanie licencie umoÏ-

Àujúcej uzatváraÈ zmluvy o dôchodkovom sporení

• vytvorenie samostatného odboru bezpeãnosti

September

• 23. 9. 2004 Úrad pre finanãn˘ trh udelil povolenie

na vznik a ãinnosÈ Prvej dôchodkovej sporiteºne, d. s. s.,

a. s. – 100-percentnej dcérskej spoloãnosti Prvej staveb-

nej sporiteºne, a. s.

• bezplatné poradenstvo Energetick˘ audit – exkluzívna

ponuka PSS, a. s., zameraná na pomoc pri zniÏovaní

energetickej nároãnosti domov

• Advantage PSS – stretnutie odbytovej siete a zamestnan-

cov centrály PSS, a. s., pripravené formou neskorej letnej

párty v Národnom tenisovom centre v Bratislave

• Mag. Pfeiffer, ãlen predstavenstvva PSS, a. s., bol

opätovne zvolen˘ za 1. viceprezidenta EuBV

Október

• schválenie novely zákona ã. 310/92 Zb.o stavebnom spo-

rení stanovujúcej presné pravidlá (matematick˘ vzorec)

na v˘poãet ‰tátnej prémie – vypoãítava sa v závislosti od

úrokovej miery na kapitálovom trhu

• 8. 10. 2004 – zápis Prvej dôchodkovej sporiteºne, d. s. s.,

a. s., 100%-nej dcérskej spoloãnosti PSS, a. s., do

Obchodného registra

• zaãiatok „ostrej“ prevádzky systému Front Office – novej

formy komunikácie s klientmi, umoÏÀujúcej poskytovaÈ

kvalitné poradenstvo v podstate kdekoºvek a kedykoºvek

• prvé cesty ‰peciálneho trucku PSS, a. s. – mobilného po-

radensko-prezentaãného pracoviska

• vyhodnotenie ãitateºskej súÈaÏe B˘vanie roka 2004 vyhlá-

senej v ãasopise DOMa, spojené s odovzdávaním cien

November

• 1. 11. 2004 – zaãiatok ãinnosti Prvej dôchodkovej spori-

teºne, d. s. s., a. s. 

• súÈaÏ pre klientov Hrajte o 8x Fiat Punto

• zaloÏenie Fondu PSS, a. s., na podporu rozvoja bytového

hospodárstva na Slovensku 

December

• mimoriadny úverov˘ program Tatry 2004 na pomoc po-

stihnut˘m novembrovou víchricou

• otvorenie prvého slovenského Hniezda záchrany (Detská

fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave) – sumou

570 000 Sk, potrebnou na jeho zriadenie, prispela

PSS, a. s. 

• zasadnutie dozornej rady a riadneho a mimoriadneho

valného zhromaÏdenia PSS, a. s.

Prvá sstavebná ssporiteºÀa, aa. ss., vv rroku 22004 –– pprehºad uudalostí
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Predstavenstvo Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. (zºava): Dipl. Ing. Erich Feix, Ing. Imrich Bére‰, Mag. Herbert G. Pfeiffer
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Príhovor ppredstavenstva

VáÏení aakcionári, vváÏení oobchodní ppartneri, vváÏení kklienti!

Rok 2004 bol pre Prvú stavebnú sporiteºÀu, a. s., a súãasne aj pre jej klientov, dôleÏit˘ a na udalosti bohat˘ rok. Novelou zá-

kona ã. 310/92 Zb. o stavebnom sporení sa objektivizovalo a systematizovalo stanovovanie ‰tátnej prémie k stavebnému spo-

reniu. Novela priniesla v prvom rade schválenie vzorca na v˘poãet ‰tátnej prémie, ão znamená, Ïe od roku 2005 je v˘‰ka ‰tát-

nej prémie stanovovaná podºa exaktného vzorca a nie podºa rôznych politick˘ch záujmov. Novela tak, po niekoºk˘ch rokoch

permanentn˘ch legislatívnych zmien, priniesla jasné pravidlá stanovovania v˘‰ky ‰tátnej prémie a perspektívu dlhodobej sta-

bility pôsobenia v˘znamného nástroja podpory financovania b˘vania, ak˘m stavebné sporenie od roku 1992 na Slovensku

rozhodne je.

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., aj v roku 2004 úspe‰ne pokraãovala vo svojej 12-roãnej stratégii – ponúkaÈ dostupné rie‰e-

nia financovania bytovej otázky. O opodstatnenosti takéhoto prístupu najlep‰ie svedãí rastúca tendencia, ktorú mal záujem

o stavebné sporenie. V roku 2004 uzatvorili klienti v PSS, a. s., 178 966 nov˘ch zmlúv o stavebnom sporení. Zmluvy s práv-

nick˘mi osobami – predov‰etk˘m spoloãenstvami vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov, bytov˘mi druÏstvami a in˘mi

správcami bytov˘ch objektov – PSS, a. s., v roku 2004 uzatvorila pre 50 350 bytov. K 31. decembru 2004 mala najväã‰ia sta-

vebná sporiteºÀa na Slovensku 936 937 sporiteºov, pre ktor˘ch spravovala 1 033 203 zmlúv o stavebnom sporení. Priemerná

cieºová suma nov˘ch zmlúv dosiahla v roku 2004 rekordn˘ch 311 332 Sk. V roku 2004 poskytla Prvá stavebná sporiteºÀa,

a. s., svojim klientom 37 553 stavebn˘ch úverov a medziúverov v celkovom objeme 10,49 miliardy Sk. Na bytové úãely v ro-

ku 2004 uvoºnila spolu 14,78 miliardy Sk. 

V súvislosti s reformou dôchodkového systému na Slovensku zaloÏila Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., ako 100%-n˘ akcionár,

dcérsku spoloãnosÈ – Prvú dôchodkovú sporiteºÀu, d. s. s., a. s. Jej zámerom je spravovaÈ a zhodnocovaÈ vklady klientov

v rámci druhého, tzv. kapitalizaãného piliera dôchodkového systému v SR. Pri uzatváraní zmlúv o dôchodkovom sporení

bude Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s., vyuÏívaÈ bohaté skúsenosti odbytovej siete PSS, a. s.

V˘sledkom snáh o zlep‰enie a zr˘chlenie komunikácie s klientmi sa stal projekt Front Office, nasadenie ktorého do praxe

v˘znamne roz‰írilo moÏnosti a zv˘‰ilo technickú úroveÀ sluÏieb poskytovan˘ch klientom. ZároveÀ sa v roku 2004 zaãali prá-

ce na projekte Centrum telefonick˘ch sluÏieb.

Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., ako in‰titúcia poskytujúca finanãné prostriedky na bytovú v˘stavbu, má záujem o dobr˘ v˘-

voj vo v‰etk˘ch oblastiach bytového hospodárstva. Rovnako má záujem o v˘voj vzdelávania a univerzitn˘ch v˘skumov. Preto

PSS, a. s., v roku 2004 zaloÏila neziskov˘ fond na podporu rozvoja bytového hospodárstva na Slovensku, prostredníctvom

ktorého chce v nasledujúcich rokoch podporovaÈ zmysluplné projekty bytového hospodárstva.

Dôsledná orientácia na klienta, na kvalitnej‰ie uspokojovanie jeho potrieb súvisiacich s b˘vaním, priniesla svoje ovocie vo for-

me úspechu na trhu. Dokazuje to aj dominantné postavenie na trhu stavebného sporenia, tak v oblasti sporenia, ako aj po-

skytovania úverov, ktoré si PSS, a. s., v roku 2004 ìalej prehæbila. Pod úspech PSS, a. s., sa v˘raznou mierou podpísalo na-

sadenie na‰ich zamestnancov, na‰ej odbytovej siete, na‰ich obchodn˘ch partnerov a v neposlednom rade aj stále rastúca

dôvera na‰ich klientov. Za v‰etky pozitívne v˘sledky, ktoré sú predmetom predkladanej v˘roãnej správy, im patrí na‰a vìaka.

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

predseda predstavenstva ãlen predstavenstva ãlen predstavenstva
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Poslanie aa cciele PPrvej sstavebnej ssporiteºne, aa. ss.

Nespochybniteºn˘m poslaním Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., je dlhodobé zvy‰ovanie úrovne Ïivota obãanov Slovenska v ob-

lasti ich b˘vania. B˘vanie ako jedna zo základn˘ch sociálnych potrieb 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 jedno, ãi

sú to fyzické alebo právnické osoby – presviedãaÈ vyuÏívaním vysoko odborného prístupu v‰etk˘ch pracovníkov a spolupra-

covníkov 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, ktoré vo svo-

jej 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

spoloãnosÈami a, samozrejme, aj medzi pracovníkmi a spolupracovníkmi Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.

ZhrÀujúc teda moÏno povedaÈ, Ïe poslaním Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., je aktívne participovaÈ na zvy‰ovaní úrovne

b˘vania na Slovensku, aby sa postupne dostala aÏ na ‰tandardnú európsku úroveÀ. Postupuje pri tom tak, aby si udrÏala

spokojnosÈ svojich klientov, korektné vzÈahy so v‰etk˘mi spolupracovníkmi a svoje dobré meno, ktor˘m nesporne

disponuje. 

Základné úúdaje

Názov: Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

Právna fforma: akciová spoloãnosÈ 

Sídlo: Bratislava, Bajkalská ulica 30 

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

Zaãiatok ppôsobenia: 16. 11. 1992 

V˘‰ka zzákladného iimania: 2 mld. Sk

Predmet ããinnosti: 

• 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 vrá-

tane ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok alebo s pokladniãn˘mi poukáÏkami Národnej banky Slovenska na základe povo-

lenia 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 sspoloãnosti:

DomBytGLOBAL, sspol. ss rr. oo. 100%-ná majetková úãasÈ

Prvá ddôchodková ssporiteºÀa, dd. ss. ss., aa. ss. 100%-ná majetková úãasÈ
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Akcionári

Bausparkasse SSchwäbisch HHall AAG (32,5%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – úspe‰ne podniká na trhu stavebného spo-

renia uÏ viac neÏ 70 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 6,5 miliónov klientov. Od roku 1948 bolo s po-

mocou tejto stavebnej sporiteºne postaven˘ch viac ako 3 milióny rodinn˘ch domov a financovan˘ch viac neÏ 4 milióny prestavieb

a modernizácií.

Raiffeisen BBausparkassen MManagementservice uund BBeteiligungsges. mm. bb. HH., WWien (32,5%-n˘ podiel na základnom imaní spoloã-

nosti) – je 100%-ná dcérska spoloãnosÈ Raiffeisen Bausparkasse, G. m. b. H., ‰pecializovanej finanãnej in‰titúcie bankovej skupiny

Raiffeisen pre financovanie bytovej v˘stavby, ktorá vznikla v roku 1961. Za viac neÏ 40 rokov svojej ãinnosti poskytla táto najväã‰ia

rakúska stavebná sporiteºÀa, ktorá je spoºahliv˘m a kompetentn˘m partnerom vo v‰etk˘ch otázkach sporenia, financovania a v˘-

stavby, 17,4 mld. euro na bytovú v˘stavbu v Rakúsku. Touto sumou bolo spolufinancovan˘ch 350 000 bytov˘ch jednotiek a vytvo-

rené b˘vanie pre viac ako milión ºudí. 

Erste BBank dder ÖÖsterreichischen SSparkassen AAG, WWien (25,02%-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti) – podºa poãtu klientov

je jedn˘m z najväã‰ích poskytovateºov finanãn˘ch sluÏieb a vedúcou retailovou bankou v strednej Európe. Spolu so svojimi 61 part-

nermi v rámci rakúskej sporiteºniãnej skupiny má Erste Bank v strednej Európe viac neÏ 10,6 milióna klientov. Má silnú trhovú pozí-

ciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteºností, v obchode s privátnymi klientmi a v sluÏbách pre

malé a stredné podniky.

Slovenská ssporiteºÀa, aa. ss. (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 ko-

merãná 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 vv mmedzinárodn˘ch oorganizáciách

Európsky zzväz sstavebn˘ch ssporiteºní ((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 zdruÏenia. Cieºom EuBV je v politicky a hospodársky sa zjednocujúcej Európe

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

movanosÈ o stave v˘voja európskeho zjednocovania a podporovaÈ vzájomnú intenzívnu informovanosÈ a v˘menu skúsenos-

tí ãlenov zväzu v oblasti financovania bytov a bytov˘ch otázok vôbec. Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., bola za riadneho ãlena

Európskeho zväzu stavebn˘ch sporiteºní prijatá v roku 1996.

Medzinárodná úúnia ppre ffinancovanie bb˘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 sspoloãnosti 

Prvá sstavebná ssporiteºÀa, aa. ss. V súlade s platn˘mi právnymi predpismi a stanovami má zriadené tieto orgány:

valné zzhromaÏdenie

predstavenstvo

dozorná rrada

Mag. HHerbert GG. PPfeiffer za akcionára Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges. m.b.H.,

Wien, Rakúska republika

Dipl. IIng. EErich FFeix za akcionára Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Spolková republika Nemecko

Dozorná rrada PPSS, aa. ss. V roku 2004 pracovala v zloÏení:

predseda

Dr. JJosef SSchmidinger

Slovenská sporiteºÀa, a. s. (do 8. 6. 2004)

Mag. RRegina OOvesny-Straka

Slovenská sporiteºÀa, a. s. (od 9. 6. 2004)

ãlenovia

Slovenská sporiteºÀa, a. s.

Mag. KKarin SSvoboda (do 8. 6. 2004)

Ing. PPeter KKrutil (od 9. 6. 2004)

Raiffeisen Bauspaskassen Managementservice 

und Beteiligungsges. m.b.H., Wien 

Mag. JJohann EErtl (podpredseda dozornej rady)

Mag. DDr. EErich RRainbacher

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Dr. CChristiane DDecker

Dr. AAlexander EErdland

za zamestnancov PSS, a. s.

Ing. TTomá‰ KKuãera

Ing. NNadeÏda RRaãanská

Ing. ··tefan ··terk

Zasadnutia ddozornej rrady aa vvalného zzhromaÏdenia vv rroku 22004:

8. júna 2004

3. decembra 2004

Predstavenstvo PPSS, aa. ss.                     V roku 2004 pracovalo v zloÏení:

predseda ppredstavenstva

ãlenovia ppredstavenstva

JUDr. JJán BBurger (do 31. 1. 2004)

Ing. IImrich BBére‰ (od 1. 2. 2004) za akcionára Slovenská sporiteºÀa, a. s., Slovenská republika
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Organizaãná ‰‰truktúra

Rezort AA:

JUDr. JJán BBurger

bankov˘ riaditeº (do 31. 1. 2004)

Ing. IImrich BBére‰

prokurista (do 31. 1. 2004)

bankov˘ riaditeº 

(od 1. 2. 2004; 02/58231452)

Ing. JJozef BBundala

riaditeº úseku personálneho riadenia

(v rezorte A od 1. 4. 2004)

(jbundala@pss.sk)

JUDr. KKatarína NNiÀajová

riaditeºka úseku starostlivosti 

o právnické osoby (od 1. 4. 2004)

(kninajova@pss.sk)

Ing. IIvan VVozník

riaditeº úseku starostlivosti o klientov

prokurista (od 1. 5. 2004)

(ivoznik@pss.sk)

JUDr. IIrena WWimmerová 

riaditeºka úseku práva 

a vonkaj‰ích vzÈahov

(iwimmerova@pss.sk)
Regionálne ppoboãky:

Ing. MMarek DDarida

vedúci regionálnej poboãky v Ko‰iciach 

(od 1. 3. 2004; 055/6220935)

Ing. AAlexander KKulka

vedúci regionálnej poboãky v Banskej Bystrici (do 31. 1. 2004)

vedúci regionálnej poboãky v Bratislave (od 1. 2. 2004)

(02/58231196)

Ing. VVladimír KKseniã

vedúci regionálnej poboãky v Pre‰ove 

(051/7722660)

Ing. JJozef MMajdák

vedúci regionálnej poboãky v Îiline 

(041/5624829)

Mgr. MMario OOlach

vedúci regionálnej poboãky v Nitre 

(od 1. 9. 2004; 037/6522279)

Dr. JJán PPavlis 

vedúci regionálnej poboãky v Trenãíne 

(032/7441251)

Mgr. PPavol RRako

vedúci regionálnej poboãky v Nitre (do 31. 8. 2004)

Ing. GGabriela ··estáková

vedúca regionálnej poboãky v Ko‰iciach (do 29. 2. 2004)

Ing. JJuraj ··krko

vedúci regionálnej poboãky v Banskej Bystrici 

(od 1. 2. 2004; 048/4155787)

Ing. ··tefan ··terk

vedúci regionálnej poboãky v Bratislave (do 31. 1. 2004) 

Ing. AAndrea TTudíková 

vedúca regionálnej poboãky v Poprade 

(052/7764742)

Rezort BB: 

Mag. HHerbert GG. PPfeiffer

bankov˘ riaditeº (02/58231301)

Ing. JJozef BBundala

riaditeº úseku personálneho riadenia

(v rezorte B do 31. 3. 2004)

(jbundala@pss.sk)

Ing. SSoÀa HHalabrínová 

riaditeºka úseku informaãn˘ch 

technológií 

(shalabrinova@pss.sk)

Ing. RRoman MMacher

riaditeº úseku nákupu

(rmacher@pss.sk)

Mgr. JJuraj MMasár 

riaditeº úseku strategického 

plánovania a treasury 

(jmasar@pss.sk)

Ing. VVladimír SStejskal, PPhD. 

riaditeº ekonomického úseku 

prokurista (od 16. 2. 2004)

(vstejskal@pss.sk)

Rezort CC: 

Ing. EErich FFeix

bankov˘ riaditeº (02/58231404)

Ing. VVladimír KKlime‰ 

riaditeº úseku odbytu 

(vklimes@pss.sk)

Ing. MMartin MMitick˘ 

riaditeº úseku v‰eobecného servisu

(mmiticky@pss.sk)

Ing. MMária MMotyãková, PPhD.

riaditeºka úseku marketingu

(do 30. 6. 2004) 

Martin RRanu‰a

riaditeº úseku marketingu 

(od 1. 7. 2004) 

(mranusa@pss.sk)

Ing. EEva TTrégerová

riaditeºka úseku odbytovej anal˘zy 

a riadenia informácií

prokurista (od 16. 2. 2004)

(etregerova@pss.sk)





Do 31. decembra 2004
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

poskytla na b˘vanie celkom

106,61 miliardy Sk
Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
hat bis zum 31. Dezember 2004
ingesamt schon
106,61 Mrd. SKK 
fürs Wohnen gewährt
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Správa o ãinnosti banky

Bytová vv˘stavba aa sstavebné ssporenie vv rroku 22004

V roku 2004 sa na Slovensku postavilo takmer 12 600 bytov a domov, ão je zhruba o 10 % menej ako v roku 2003. Tento

stav sa dal predpokladaÈ, nakoºko vláda od roku 2003 poskytla menej dotácií a zabezpeãila menej podporn˘ch programov

na rie‰enie b˘vania ako v rokoch predo‰l˘ch. 

Z celkovej sumy takmer 37 miliárd Sk, smerujúcej v roku 2004 do b˘vania, poskytli tri stavebné sporiteºne 19,3 miliardy Sk,

desaÈ hypotekárnych bánk 14,3 miliardy Sk a ·tátny fond rozvoja b˘vania 3,4 miliardy Sk. Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., po-

skytla v roku 2004 na b˘vanie 14,78 miliardy Sk (ão je o 0,5 miliardy viac ako v‰etky hypotekárne banky dovedna). Za

ostatn˘ch 10 rokov aÏ 50 % v‰etk˘ch finanãn˘ch zdrojov, ktoré na Slovensku smerovali do bytovej v˘stavby a b˘vania, pred-

stavovali finanãné prostriedky z PSS, a. s. Stavebné sporiteºne, a predov‰etk˘m Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., tak zostávajú

motorom rozvoja bytovej v˘stavby a rekon‰trukcie a modernizácie bytového fondu na Slovensku.

stavebné sporenie.................................. 52,16 %

hypotéky ............................................... 38,65 %

·FRB........................................................ 9,19 %

9,19 %

38,65 %

52,16 %

Financovanie bb˘vania nna SSlovensku vv rroku 22004
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Trvale vysok˘ záujem o stavebné sporenie vypl˘va najmä zo skutoãnosti, Ïe je to jeden z mála bankov˘ch produktov dostupn˘

a vyuÏiteºn˘ pre v‰etky vrstvy obyvateºstva, ão opätovne potvrdil aj uplynul˘ rok. Navy‰e, okrem zaujímavého úroku zo spo-

renia, mali klienti stavebn˘ch sporiteºní moÏnosÈ získaÈ v roku 2004 ‰tátnu prémiu aÏ do v˘‰ky 2 500 Sk. ëal‰ím pozitívnym

signálom bolo schválenie novely zákona ã. 310/92 Zb. o stavebnom sporení, ktorá priniesla predov‰etk˘m jasné pravidlá sta-

novovania v˘‰ky ‰tátnej prémie a vniesla tak do systému stavebného sporenia potrebnú stabilitu. Schválenie novely zároveÀ

roz‰iruje moÏnosti financovania, ão – spolu so ‰irokou ‰kálou vlastn˘ch aktivít – podporuje oãakávania PSS, a. s., Ïe tento

systém financovania bytovej v˘stavby si naìalej zachová vysokú dôveru obyvateºov Slovenska. 
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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

10
6,

61
0

Celkové pprostriedky nna bbytové úúãely pposkytnuté zz PPSS, aa. ss. ((v mmld. SSk)
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K hlavn˘m cieºom Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., patria

ochrana záujmov a sústavné zvy‰ovanie spokojnosti svojich

klientov. Pri práci s klientmi preto dominujú také zásady ako

profesionalita, odbornosÈ, zodpovednosÈ, komunikatívnosÈ,

ústretovosÈ. OpodstatnenosÈ zásady v‰estranného zamerania

sa na klienta potvrdzujú aj v˘sledky dosiahnuté v roku 2004. 

So stavebn˘mi sporiteºmi – fyzick˘mi osobami uzatvorila

PSS, a. s., 177 221 nov˘ch zmlúv o stavebnom sporení s cel-

kov˘m objemom cieºov˘ch súm 41,4 mld. Sk. Priemerná

cieºová suma t˘chto zmlúv bola 233 382 Sk. Ku koncu roka

2004 evidovala PSS, a. s., 934 881 stavebn˘ch sporiteºov;

ich vklady dosiahli 32,15 mld. Sk. K 31. decembru 2004

spravovala PSS, a. s., celkovo 1 031 117 zmlúv o stavebnom

sporení s objemom cieºov˘ch súm 273,8 mld. Sk.

V roku 2004 spracovala PSS, a. s., 79 825 v˘povedí zmlúv

viaÏucich sa na úãelové pouÏitie nasporen˘ch finanãn˘ch

prostriedkov; ich objem predstavoval 3,4 mld. Sk. MoÏnosÈ

vypovedaÈ zmluvu po 6-tich rokoch sporenia vyuÏilo 17 530

klientov.

Stavebn˘m sporiteºom – fyzick˘m osobám v roku 2004

schválila PSS, a. s., 5 694 stavebn˘ch úverov v objeme

805,0 mil. Sk a 31 481 medziúverov v objeme 9,2 mld. Sk.

Celkovo poskytla na bytové úãely 14,32 mld. Sk. Najväã‰iu

ãasÈ z t˘chto prostriedkov – 10,10 mld. Sk, vyuÏili klienti

PSS, a. s., na modernizáciu a rekon‰trukciu. Na kúpu domu

ãi bytu to bolo 3,24 mld. Sk, na novú bytovú v˘stavbu

0,90 mld. Sk, na ostatné stavebné úãely 0,08 mld. Sk.

Stavebné ssporenie vv rroku 22004 –– ffyzické oosoby

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kumulatív 511 2 5535 14 9924 29 0035 44 8870 35 4414 36 6627 35 7735 31 2271 37 1175

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

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

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kumulatív 61 302 3 1140 7 6621 11 5579 9 6654 8 9973 7 8888 8 5571 10 0028

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

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

Poãet sschválen˘ch sstavebn˘ch úúverov 

a mmedziúverov ((1995 –– 22004)

Finanãné pprostriedky nna  sstavebné úúvery

a mmedziúvery vv mmil. SSk ((1995 –– 22004)
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V˘znam, ktor˘ Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., prikladá sta-

vebn˘m sporiteºom – právnick˘m osobám, na‰iel svoje vy-

jadrenie vo vytvorení samostatného úseku starostlivosti

o právnické osoby. Vznikol 1. apríla 2004; ku koncu roka

2004 mal 5 zamestnancov (riaditeºka úseku a 4 odborní re-

ferenti), ktorí majú na starosti celú agendu sporenia staveb-

n˘ch sporiteºov – právnick˘ch osôb.

Fakt, Ïe stavebné sporenie právnick˘ch osôb má za sebou

nároãn˘ – a predov‰etk˘m úspe‰n˘ – rok, najlep‰ie potvr-

dzujú dosiahnuté v˘sledky. V roku 2004 uzatvorila PSS,

a. s., so stavebn˘mi sporiteºmi – právnick˘mi osobami 1 745

zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieºov˘ch súm vo

v˘‰ke 14,4 mld. Sk (na porovnanie: v roku 2003 to bolo 275

zmlúv v objeme 244,1 mil. Sk). Stavebn˘m sporiteºom –

právnick˘m osobám schválila 378 stavebn˘ch úverov

a medziúverov v objeme 0,46 mld. Sk, urãen˘ch predo-

v‰etk˘m na modernizáciu a rekon‰trukciu (v roku 2003 to

bolo 176 stavebn˘ch úverov a medziúverov v objeme

152,74 mil. Sk).

Pokiaº ide o konkrétnych adresátov stavebného sporenia

pre právnické osoby, najväã‰iu pozornosÈ venovala PSS,

a. s., spoloãenstvám vlastníkov bytov a nebytov˘ch priesto-

rov, bytov˘m druÏstvám a in˘m správcom bytov˘ch objek-

tov. Bytov˘ fond ako tak˘ si vyÏaduje – vzhºadom na svoj

vek a ÏivotnosÈ – ãoraz väã‰í objem finanãn˘ch prostried-

kov potrebn˘ch na jeho údrÏbu a modernizáciu. V˘born˘m

pomocníkom pri ich realizácii môÏe byÈ práve stavebné

sporenie.

Stavebné ssporenie vv rroku 22004 –– pprávnické oosoby

modernizácia a rekon‰trukcia .................70,53 %

kúpa bytu alebo domu ...........................22,63 %

v˘stavba ...................................................6,28 %

iné............................................................0,56 %

70,53 %

0,56 %

6,28 %

22,63 %
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PouÏitie pprostriedkov zzo sstavebného ssporenia (fyzické osoby)

V˘voj ppoãtu aa oobjemu nnovouzatvoren˘ch zzmlúv oo sstavebnom

sporení vv jjednotliv˘ch rrokoch ((1992 –– 22004)

Poãet zmlúv
Objem cieºov˘ch súm v mld. Sk
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Stavebn˘m sporiteºom – fyzick˘m osobám bol hneì vo feb-

ruári 2004 urãen˘ voliteºn˘ medziúver umoÏÀujúci klientom

zvoliÈ si parametre sporenia, predov‰etk˘m poãiatoãn˘

vklad, a získaÈ medziúver uÏ od vkladu 10 % cieºovej sumy.

Úroková sadzba voliteºného medziúveru závisela od spôso-

bu zabezpeãenia a bola buì 6,99 % alebo 7,79 %. Od

12. februára do 31. októbra 2004 ponúkala PSS, a. s., opäÈ

XXL úver. XXL úver s úrokovou sadzbou 6,99 %, resp.

7,79 % (podºa spôsobu zabezpeãenia) sa u klientov te‰il

veºkej popularite, súvisiacej najmä s faktom, Ïe na jeho zís-

kanie nebol potrebn˘ Ïiadny poãiatoãn˘ vklad. Pri medzi-

úveroch s 50%-n˘m vkladom pri‰lo v roku 2004 k zníÏeniu

úrokov˘ch sadzieb – a to na 7,79 % alebo 6,99 %, resp.

6,49 % (v závislosti od spôsobu zabezpeãenia, respektíve

v˘‰ky hodnotiaceho ãísla).

S úãinnosÈou od 12. februára 2004 zv˘‰ila PSS, a. s., hra-

nicu stavebného úveru, na ãerpanie ktorého nie je potreb-

né preukazovanie bonity ani ruãiteº, na 500 000 Sk (v prí-

pade, Ïe Ïiadateº o stavebn˘ úver bol slobodn ,̆ resp. jeden

z manÏelov mal viac neÏ 65 rokov, bol potrebn˘ tzv. spo-

ludlÏník extra – ani ten ale nemusel preukazovaÈ bonitu).

Od 1. júna 2004 zv˘‰ila PSS, a. s., hranicu úveru bez zá-

loÏného práva na 400 000 Sk. Od 1. júna 2004 pribudla

i moÏnosÈ vyuÏiÈ pri zabezpeãení úveru tzv. biankozmenku;

od 1. júla 2004 moÏnosÈ vyuÏiÈ pri zabezpeãení úveru nov˘

druh záloÏného objektu – rozostavan˘ byt.

Na pomoc t˘m, ktor˘ch postihla niãivá novembrová víchri-

ca, vytvorila PSS, a. s., ‰peciálny program TATRY 2004.

Klienti z oblastí postihnut˘ch Ïivelnou katastrofou mohli

tieto mimoriadne úverové prostriedky ãerpaÈ bez poãiatoã-

ného vkladu, s roãnou úrokovou sadzbou 5,5 %, resp.

5,9 % (podºa spôsobu zabezpeãenia). Na program TATRY

2004 vyãlenila PSS, a. s., 100 miliónov Sk.

Doslova ‰ité na mieru boli podmienky vytvorené pre spolo-

ãenstvá vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov (SVB), by-

tové druÏstvá (BD) a in˘ch správcov bytov˘ch objektov

(SBO). ·peciálne pre tieto skupiny stavebn˘ch sporiteºov –

právnick˘ch osôb bol vytvoren˘ aj Program pre vá‰ bytov˘

dom. Od 12. 2. 2004 mohli SVB, BD a SBO vyuÏívaÈ medzi-

úver, na získanie ktorého staãil vklad od 10 % cieºovej

sumy. Cieºová suma takéhoto medziúveru mohla byÈ od

200 000 Sk do 10 miliónov Sk na jeden bytov˘ dom; úro-

ková sadzba závisela od aktuálneho BRIBOR-u v ãase schva-

ºovania medziúveru (minimálne 4,7 %).

ëal‰ie zlep‰enie podmienok sporenia pre SVB, BD a SBO

priniesol 8. september 2004. S úãinnosÈou od tohto dátu-

mu mohli spomínané skupiny právnick˘ch osôb uzatváraÈ

zmluvy o stavebnom sporení so zv˘hodnen˘m poplatkom

umoÏÀujúcim u‰etriÈ nemalé finanãné prostriedky. Navy‰e

získali moÏnosÈ raz roãne – pri pravidelnom mesaãnom vkla-

de minimálne 10 000 Sk – bezplatne deliÈ alebo vypovedaÈ

zmluvu o stavebnom sporení.

Produktové nnovinky
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NajdôleÏitej‰ím projektom roka 2004 bolo zaloÏenie Prvej

dôchodkovej sporiteºne, d. s. s., a. s. Do Obchodného re-

gistra bola zaregistrovaná 8. októbra 2004, svoju ãinnosÈ

zaãala vykonávaÈ 1. novembra 2004. Táto dôchodková

správcovská spoloãnosÈ, ktorá je 100%-nou dcérskou spo-

loãnosÈou PSS, a. s., predstavuje zároveÀ prv˘ krok na ces-

te roz‰irovania portfólia a podnikateºsk˘ch aktivít Prvej sta-

vebnej sporiteºne, a. s.

Kvalitu a moÏnosti poradenstva poskytovaného klientom,

ale aj technické moÏnosti obchodn˘ch zástupcov roz‰iruje

projekt, ktor˘ dostal názov Front Office. Prvú, najrozsiahlej-

‰iu etapu jeho uvádzania do praxe realizovala PSS, a. s., na

jeseÀ minulého roka. Front Office, predstavujúci modern˘

spôsob komunikácie s klientom, umoÏÀuje uzatváraÈ zmlu-

vy o stavebnom sporení ãi poskytovaÈ poradenstvo praktic-

ky kdekoºvek a kedykoºvek – záleÏí iba na klientovi, aké

miesto a ãas si vyberie.

Zv˘‰enie prístupnosti a zdokonalenie komunikácie s klient-

mi sleduje aj projekt, dôkladnej príprave a zabezpeãeniu

ktorého sa PSS, a. s., venovala poãas celého roka 2004. Ide

o Centrum telefonick˘ch sluÏieb – multimediálne pracovis-

ko pôsobiace na princípe komunikácia bez ãakania. Jeho

cieºom je poskytovaÈ klientom i odbytov˘m pracovníkom

PSS, a. s., potrebné informácie spôsobom zodpovedajúcim

súãasn˘m trendom a poÏiadavkám. 

Projekty rroka 22004
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K 31. decembru 2004 zamestnávala Prvá stavebná sporiteº-

Àa, a. s., 419 zamestnancov (vrátane 28 zamestnank˘À na

matersk˘ch dovolenkách), z toho 380 v centrále PSS, a. s.,

v Bratislave a 39 v regionálnych poboãkách. AÏ 64 % z toh-

to poãtu tvorili Ïeny (266 zamestnank˘À); Ïeny zároveÀ

predstavovali 44 % zamestnancov v riadiacich funkciách.

Vekov˘ priemer zamestnancov PSS, a. s., v roku 2004 bol

37 rokov. Z hºadiska vzdelanostnej úrovne zamestnáva PSS,

a. s., stredo‰kolsky a vysoko‰kolsky vzdelan˘ch ºudí. KeìÏe

za jeden z hlavn˘ch faktorov udrÏania konkurencieschop-

nosti povaÏuje PSS, a. s., sústavné zvy‰ovanie kvalifikácie

svojich zamestnancov, venuje veºkú pozornosÈ ich systema-

tickému vzdelávaniu. ËaÏisko v tomto smere tvorí zvy‰ova-

nie kvalifikácie z oblasti bankovníctva, stavebného sporenia,

manaÏmentu, práce s klientmi, ako aj prehlbovanie jazyko-

v˘ch vedomostí. V roku 2004 vynaloÏila PSS, a. s., na vzde-

lávanie svojich zamestnancov takmer 5,5 mil. Sk.

ëal‰ou oblasÈou personálnej politiky, na ktorú PSS, a. s., kla-

die veºk˘ dôraz, je zdravotná starostlivosÈ. V jej rámci sa zá-

ujmu zamestnancov te‰ia najmä pravidelné preventívne

prehliadky a ìal‰ie zdravotnícko-preventívne aktivity, ktoré

PSS, a. s., pripravuje v spolupráci s renomovan˘mi zdravot-

níckymi zariadeniami.

Personálnu politiku PSS, a. s., upravujú interné smernice,

predpisy a ìal‰ie dokumenty. Medzi najdôleÏitej‰ie urãite

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 Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., sa vo svojej ãin-

nosti riadia aj Etick˘m kódexom pracovníka PSS, a. s. Prvá

stavebná sporiteºÀa, a. s., ho prijala 24. 3. 1998 a je záväz-

n˘ pre v‰etk˘ch zamestnancov, obchodn˘ch zástupcov

a sprostredkovateºov PSS, a. s. Etick˘ kódex je  súhrnom zá-

kladn˘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 pracovní-

kov voãi PSS, a. s., samotnej, voãi klientom a ostatnej verej-

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

bankám a obchodn˘m partnerom.

Personálne zzázemie Etick˘ kkódex
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K veºk˘m devízam Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., patrí jej

vlastná, vysoko kvalifikovaná odbytová sieÈ. Odbytovú sieÈ

moÏno – v tom najlep‰om slova zmysle – povaÏovaÈ za pre-

dæÏenú ruku PSS, a. s., sprostredkúvajúcu kaÏdodenn˘ kon-

takt s klientmi banky, tak súãasn˘mi, ako aj potenciálnymi.

KeìÏe úroveÀ sluÏieb poskytovan˘ch stavebn˘m sporite-

ºom, rovnako ako aj ich spokojnosÈ, sa priamoúmerne odví-

jajú od úrovne odbytovej siete, venuje PSS, a. s., sústavnú

pozornosÈ zvy‰ovaniu kvalifikácie a odbornej úrovne svojich

odbytov˘ch pracovníkov. V roku 2004 bol v tomto smere,

popri produktov˘ch, bankovo-finanãn˘ch a komunikaãno-

predajn˘ch ‰koleniach, najdôleÏitej‰í projekt, ktor˘ dostal

názov Front Office. Ide o novú, modernú, technick˘m vyba-

vením podporenú formu komunikácie.

V˘znamnou skutoãnosÈou, ktorá ovplyvnila aj ãinnosÈ odby-

tovej siete PSS, a. s., bolo zaloÏenie Prvej dôchodkovej spo-

riteºne, d. s. s., a. s., ako 100-percentnej dcérskej spoloã-

nosti Prvej stavebnej sporiteºne, a. s. Pri uzatváraní zmlúv

o dôchodkovom sporení sa PDS, d. s. s., a. s., rozhodla vy-

uÏiÈ kvalitu a skúsenosti odbytovej siete PSS, a. s. V tejto sú-

vislosti prihlásila PSS, a. s., v‰etk˘ch svojich okresn˘ch riadi-

teºov, oblastn˘ch vedúcich, poradcov a ãasÈ sprostredkova-

teºov na skú‰ku predpísanú Úradom pre finanãn˘ trh.

V˘sledkom tohto kroku je 784 licencovan˘ch sprostredko-

vateºov dôchodkového sporenia, oprávnen˘ch uzatváraÈ

zmluvy o dôchodkovom sporení.

Prácu odbytovej siete riadi riaditeº úseku odbytu – v roku

2004 to bolo prostredníctvom 8 regionálnych poboãiek

PSS, a. s., v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenãíne, Îili-

ne, Ko‰iciach, Pre‰ove a Poprade. V roku 2004 externú od-

bytovú sieÈ tvorilo 39 okresn˘ch riaditeºov, 192 oblastn˘ch

vedúcich, 691 poradcov stavebného sporenia (vrátane 37

poradcov v regionálnych poboãkách a 8 poradcov – úvero-

v˘ch kontrolórov) a 5 615 sprostredkovateºov. SluÏby Prvej

stavebnej sporiteºne, a. s., mohli jej klienti vyuÏiÈ v 285 kan-

celáriách obchodn˘ch zástupcov PSS, a. s., na celom

Slovensku.

Pri sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení PSS, a. s.,

v roku 2004 spolupracovala aj so Slovenskou sporiteºÀou,

a. s., spoloãnosÈou OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., a spo-

loãnosÈou Capitol. 

Odbytová ssieÈ

Regionálne ppoboãky PPSS, aa. ss.

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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Za Program cti povaÏuje Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., svo-

ju ãinnosÈ v oblasti humanitárnej a charitatívnej. Stali sa uÏ

neodmysliteºnou súãasÈou Ïivota banky, ão potvrdil aj rok

2004. Humanitárne a charitatívne aktivity vychádzali z hlav-

n˘ch zásad, zhrnut˘ch v ·tatúte fondu na zabezpeãenie

charitatívnej ãinnosti PSS, a. s. Na základe t˘chto zásad je

pomoc urãená najmä:

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

situáciách; 

• zdruÏeniam, nadáciám, cirkvám a organizáciám zaobe-

rajúcim sa rie‰ením nepriazniv˘ch zdravotn˘ch ãi sociál-

nych pomerov obãanov alebo v‰estrannou pomocou

v prospech zdravého v˘voja detí a mládeÏe, resp. zabez-

peãujúcim starostlivosÈ o zdravotne postihnuté deti

a mládeÏ;

• zdravotníckym zariadeniam a nadáciám na skvalitnenie

lieãebnopreventívnej starostlivosti o obãanov, resp. na

rekon‰trukciu zariadení, budov, ich vybavenie kvalitnej-

‰ou zdravotníckou technikou;

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

a kultúrnu ãinnosÈ, predov‰etk˘m s celoslovenskou

pôsobnosÈou.

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

a. s., na návrh humanitárnej komisie. V roku 2004 poskytla

PSS, a. s., na takmer 60 projektov viac neÏ 5,2 milióna ko-

rún. Za najv˘raznej‰ie a najdôleÏitej‰ie projekty roka 2004

moÏno v tomto smere urãite povaÏovaÈ vybudovanie prvé-

ho slovenského Hniezda záchrany (570 000 Sk), podpora

Ligy proti rakovine (240 000 Sk), pomoc pri spustení do pre-

vádzky projektu Diagnostického centra pre t˘rané a zneuÏí-

vané deti v Bratislave – Trnávke (170 000 Sk) ãi pri spre-

vádzkovaní penziónu pre rodiãov detí s onkologick˘mi

ochoreniami (150 000 Sk). 

Z ìal‰ích organizácií, jednotlivcov a projektov, ktoré PSS,

a. s., v roku 2004 podporila, za zmienku urãite stoja

Zariadenie sociálnych sluÏieb Senior Modra (100 000 Sk),

Obãianske zdruÏenie Brána do Ïivota Bratislava (50 000 Sk),

Detsk˘ domov Polárka Veºk˘ Meder (50 000 Sk), ZdruÏenie

mlad˘ch Okáãik Îiar nad Hronom (45 000 Sk), Onkologick˘

ústav sv. AlÏbety Bratislava (50 000 Sk), ZdruÏenie na po-

moc obãanom s mentálnym postihnutím Spi‰ská Nová Ves

(80 000 Sk), Slovenská kniÏnica pre nevidiacich Mateja

Hrebendu Levoãa (50 000 Sk), Luká‰ Podolan (60 000 Sk),

Kristína Adamãová (80 000 Sk).

Humanitárne aaktivity
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RozoberaÈ na tomto mieste opodstatnenosÈ a dôleÏitosÈ

firemnej komunikácie, by bolo nosením dreva do lesa.

Obmedzíme sa preto na celkom jednoduché (a v˘stiÏné)

kon‰tatovanie: Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s., si v˘znam

a úlohu komunikácie plne uvedomuje, najlep‰ím dôkazom

ãoho je veºká pozornosÈ, ktorú komunikácii venuje – a to

tak internej, ako aj externej.

Hlavn˘m nástrojom internej komunikácie je ãasopis

IMPULZ, urãen˘ zamestnancom centrály a pracovníkom od-

bytovej siete PSS, a. s. âasopis informuje o plánoch vedenia

firmy, ako aj o dôleÏit˘ch a zaujímav˘ch aktivitách súvisia-

cich so Ïivotom firmy. Jeho súãasÈou sú aj tzv. oddychové

materiály, vo väã‰ine prípadov opäÈ späté s firemn˘m dia-

ním. V roku 2004 vy‰lo 5 vydaní ãasopisu IMPULZ, kaÏdé

v náklade 3 000 v˘tlaãkov. 

ëal‰ím prostriedkom internej komunikácie je intranet. Je ur-

ãen˘ zamestnancom centrály PSS, a. s., priãom pri vyuÏíva-

ní tohto média sa do popredia dostáva predov‰etk˘m jeho

vysoká aktuálnosÈ a dostupnosÈ (kaÏd˘ zamestnanec je

vybaven˘ vlastn˘m PC).

So svojimi stavebn˘mi sporiteºmi (ak odhliadneme od re-

klamn˘ch materiálov a informaãn˘ch prospektov) komuni-

kuje PSS, a. s., predov‰etk˘m prostredníctvom ãasopisu

DOMa. Jeho adresátmi sú klienti PSS, a. s., ktor˘m ho firma

zasiela bezplatne. Vo svojom obsahu spája informácie o sta-

vebnom sporení a aktivitách PSS, a. s., smerovan˘ch na jej

klientov, s radami, návodmi, príkladmi, tipmi… súvisiacimi

s b˘vaním ako tak˘m. V roku 2004 vy‰li 3 vydania ãasopisu

DOMa, kaÏdé v náklade 650 000 v˘tlaãkov.

DôleÏitú formu externej komunikácie predstavuje systema-

tická spolupráca s centrálnymi a regionálnymi médiami,

ktorá sprevádzala aj rok 2004. ZároveÀ aj samotné masovo-

komunikaãné prostriedky poãas celého roka intenzívne sle-

dovali ãinnosÈ Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., a stavebného

sporenia vôbec.

Bez kkomunikácie tto nnejde
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2002 2003 2004

I.  SStav pprostriedkov vvo ffonde sstavebného ssporenia kk 11. jjanuáru 22 0065 0045 15 7790 9952 15 7717 1105

1. Prírastky pprostriedkov 15 0024 3393 14 6642 5565 14 0039 6688

A. Prírastok na konte sporenia 13 631 327 12 335 903 11 220 033

vklady od sporiteºov 10 513 232 9 680 999 9 043 962

pripísan˘ úrok 800 054 767 261 820 001

pripísaná ‰tátna prémia 2 318 341 1 887 643 1 356 070

B. Splátky istiny stavebného úveru 1 481 814 2 164 420 2 770 579

C. Zmena stavu nevyplaten˘ch prostriedkov

na konte stavebného úveru -94 247 131 134 51 431

D. Prírastok nasporenej sumy nad 100 %

cieºovej sumy na konte sporenia 5 199 11 108 -2 355

2. Úbytky pprostriedkov -21 2298 4486 -14 7716 4412 -13 5554 1148

A. V˘plata nasporen˘ch prostriedkov pri v˘povedi -9 079 918 -5 814 812 -4 865 437

úãelová v˘poveì -8 863 567 - 671 661 -4 765 492

vypovedaná suma na bytové úãely -3 129 869 -3 509 078 -3 387 023

v˘povede po 6-tich rokoch -5 733 698 -2 162 583 -1 378 469

bezúãelová v˘poveì -216 351 -143 151 -99 945

B. V˘plata pridelen˘ch stavebn˘ch úverov -5 695 858 -4 227 498 -4 033 610

v˘plata stavebného úveru -1 040 915 -983 031 -868 007

splatenia medziúveru pridelen˘m úverom -4 654 943 3 244 467 -3 165 603

C. V˘plata pridelen˘ch nasporen˘ch prostriedkov -6 522 710 -4 674 102 -4 655 101

pri pridelení s úverom -6 512 139 -4 674 102 -4 652 850

pri pridelení bez úveru -10 571 0 -2 251

II. Stav pprostriedkov vvo ffonde sstavebného ssporenia kk 331. ddecembru 15 7790 9952 15 7717 1105 16 2202 6645

A. âakatelia na pridelenie -724 798 -540 490 -676 351

B. Rezerva pre pridelenia sporiteºov so splnen˘mi

podmienkami vo v˘‰ke 50 % nárokovanej ãiastky -1 096 483 -1 028 257 -1 215 658

III. Voºné pprostriedky vvo ffonde sstavebného ssporenia 13 9969 6671 14 1148 3358 14 3310 6636

IV. Medziúvery, oostatné iinvestície ddo bbytovej vv˘stavby

a mminimálne rrezervy vv NNBS ((v ttis. SSk) 16 3339 4453 16 6653 1138 18 5560 0044

A. Stav vyplaten˘ch medziúverov 14 661 658 13 908 683 16 220 510

B. Stav nevyplaten˘ch záväzkov z medziúverov 869 368 1 870 949 1 728 847

C. Stav prostriedkov viazan˘ch v dlhopisoch PKB

na financovanie bytovej v˘stavby 0 0 0

D. Stav vyplaten˘ch úverov na financovanie 

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

E. Stav prostriedkov viazan˘ch v NBS vo forme

povinn˘ch minimálnych rezerv 793 077 858 156 595 337

V. Preãerpané ((-), nnevyãerpané ((+) vvoºné pprostriedky

vo ffonde sstavebného ssporenia nna bbytové úúãely ((III. -- IIV.) -2 3369 7782 -2 5504 7780 -4 2249 4408

VyuÏitie voºn˘ch prostriedkov fondu stavebného sporenia

na bytové úãely v % (IV. / III.) 116,96 117,70 129,69

Stav aa ppohyb pprostriedkov vvo ffonde sstavebného ssporenia (v tis. Sk)
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Prehºad oo vv˘voji mmajetku aa zzáväzkov PPSS, aa. ss. (v tis. Sk)

2004 2003 2002

AKTÍVA

PeÀaÏné prostriedky a finanãné investície 10 724 253 13 526 443 13 663 962

Pohºadávky z úverov voãi klientom 31 289 123 27 919 960 26 575 341

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok 1 186 644 1 228 465 1 253 434

Ostatné aktíva 394 498 446 250 1 327 088

Aktíva sspolu 43 5594 5518 43 1121 1118 42 8819 8825

PASÍVA

Záväzky voãi bankám 1 802 790 1 279 191 1 861 172

Vklady stavebného sporenia 32 323 101 30 623 718 28 776 468

Rezervy 494 231 1 030 545 5 825 944

Ostatné pasíva 933 892 1 939 482 2 064 344

Cudzie zzdroje 35 5554 0014 34 8872 9936 38 5527 9928

Základné imanie 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezervné, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku 1 156 496 449 782 295 500

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 4 280 729 5 011 086 492 064

Zisk z beÏného obdobia 603 279 787 314 1 504 333

Vlastné iimanie 88 0040 5504 8 2248 1182 4 2291 8897

Pasíva sspolu 43 5594 5518 43 1121 1118 42 8819 8825

Pozn.: Z dôvodu porovnateºnosti boli údaje za rok 2002 upravené v zmysle metodiky platnej od 1. 1. 2003 (ãasové rozlí‰enie úrokov aktív
a pasív je vykázané ako súãasÈ ich ocenenia; sociálny fond tvoren˘ zo zisku, ktor˘ bol v minulosti vykazovan˘ ako súãasÈ vlastného imania, je
vykázan˘ v rámci ostatn˘ch záväzkov).

Prehºad oo vv˘voji nnákladov aa vv˘nosov PPSS, aa. ss. (v tis. Sk)

2004 2003 2002

âisté úúrokové vv˘nosy z operácií s klientmi 

a z operácií na peÀaÏnom trhu 1 051 632 970 905 1 116 545

âisté vv˘nosy zz ccenn˘ch ppapierov 619 892 689 997 714 189

âisté vv˘nosy zz ppoplatkov od klientov a provízií odbytovej siete 479 399 376 420 226 604

V‰eobecné pprevádzkové nnáklady (nakupované sluÏby vrátane DPH,

personálne náklady, odpisy majetku) 906 609 937 662 932 346

âisté vv˘nosy zz iin˘ch pprevádzkov˘ch ããinností -290 602 -170 734 -165 627

V˘sledok hhospodárenia zz pprevádzkov˘ch ããinností 953 7712 928 9926 959 3365

Saldo ppouÏitia aa ttvorby oopravn˘ch ppoloÏiek - 240 926 83 482 -194 647

Saldo ppouÏitia aa ttvorby rrezerv 17 461 -99 017 736 061

âisté vv˘nosy zz mmimoriadnych ããinností 0 0 6 909

V˘sledok hhospodárenia zz iin˘ch aako pprevádzkov˘ch ããinností -223 4465 -15 5535 548 3323

V˘sledok hhospodárenia ppred zzdanením 730 2247 913 3391 1 5507 6688

DaÀ z príjmov 126 968 126 077 3 355

Zisk ppo zzdanení 603 2279 787 3314 1 5504 3333
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Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2004 po-

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

v úspe‰nej obchodnej ãinnosti. Potvrdzuje to aj nasledujúci

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

nanãnej a v˘nosovej situácie v roku 2004, v porovnaní s ro-

kom 2003.

Majetková ssituácia

Bilanãná suma banky dosiahla k 31. decembru 2004 hod-

notu 43,6 mld. Sk, ão v porovnaní s rovnak˘m obdobím

predchádzajúceho roka znamená nárast o 0,5 mld. Sk

(+1,1 %). Na v˘voji bilanãnej sumy sa na strane aktív v roz-

hodujúcej miere podieºal nárast stavu pohºadávok z úverov

poskytnut˘ch klientom o 3,4 mld. Sk (+12,1 %), ktor˘ tak

dosiahol v˘‰ku 31,3 mld. Sk. Ich podiel na celkov˘ch

aktívach banky sa popri súãasnom náraste bilanãnej sumy

zv˘‰il zo 64,8 % v roku 2003 na 71,8 % v roku 2004. V po-

rovnaní s rokom 2003 zaznamenala banka pokles podielu

stavebn˘ch úverov z 50,8 % na 49,1 % na jednej strane;

na druhej strane vzrástol podiel medziúverov zo 49,2 %

na 50,9 %.

Stav finanãn˘ch investícií na peÀaÏnom a kapitálovom trhu

zaznamenal oproti roku 2003 v˘znamn˘ pokles, a to o 2,8

mld. Sk (- 20,7 %), najmä v dôsledku zmeny investiãnej po-

litiky banky ovplyvnenej predov‰etk˘m v‰eobecn˘m pokle-

som úrokov˘ch sadzieb na finanãnom trhu. Z toho dôvodu

banka investovala voºné peÀaÏné prostriedky do poskytova-

nia úverov klientov.

Stav hmotného a nehmotného majektu zostal na úrovni ro-

ka 2003. Na strane pasív zaznamenala banka len mierny

nárast podielu cudzích zdrojov v porovnaní s rokom 2003,

a to z 80,9 % na 81,6 %, na úkor poklesu vlastného ima-

nia z 19,1 % na 18,4 %.

V rámci cudzích zdrojov sme zaznamenali nárast krátkodo-

b˘ch záväzkov voãi bankám o 0,5 mld. Sk (+40,9 %) a vkla-

dov stavebného sporenia o 1,7 mld. Sk (+5,5 %). Tento ná-

rast bol kompenzovan˘ niÏ‰ím stavom rezerv o 0,5 mld. Sk 

(-52,0 %), najmä v dôsledku rozpustenia zákonn˘ch rezerv

k 1. 1. 2004, ako aj niÏ‰ím stavom ostatn˘ch záväzkov o 1,0

mld. Sk (-51,8 %), kedÏe k 31. 12. 2003 boli vykázané zá-

väzky voãi akcionárom vo v˘‰ke 1,2 mld. Sk.

Nárast vkladov stavebného sporenia spôsobilo pozitívne sal-

do prírastku nasporen˘ch prostriedkov vrátane ‰tátnej pré-

mie a úrokov vo v˘‰ke 11,2 mld. Sk (v roku 2003: 12,7 mld.

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

povedi zmlúv o stavebnom sporení vo v˘‰ke 9,5 mld. Sk

(v roku 2003: 10,9 mld. Sk). Vklady klientov tak dosiahli

hodnotu 32,3 mld. Sk (v roku 2003: 30,6 mld. Sk) a ich po-

diel na celkov˘ch pasívach predstavuje 74,1 % (v roku

2003: 71,0 %).

Pokles stavu vlastného imania o 0,2 mld. Sk (-2,5 %) je

ovplyvnen˘ najmä vyplaten˘mi dividendami za rok 2003

a dosiahnut˘m ziskom za rok 2004.

Finanãná ssituácia 

V rámci beÏnej obchodnej ãinnosti banka vyplatila v roku

2004 úvery v hodnote 10,3 mld. Sk, z toho 9,4 mld. Sk vo

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

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

renia bolo klientom vyplaten˘ch ìal‰ích 5,8 mld. Sk naspo-

ren˘ch prostriedkov. Celkovo banka vyplatila stavebn˘m

sporiteºom finanãné prostriedky vo v˘‰ke 16,1 mld. Sk (v ro-

ku 2003: 14,6 mld. Sk).

Na druhej strane banka prijala od klientov vklady stavebné-

ho sporenia vo v˘‰ke 10,1 mld. Sk a ‰tátnu prémiu vo v˘-

‰ke 1,4 mld. Sk. Okrem toho prijala splátky stavebn˘ch

úverov, medziúverov a ostatn˘ch úverov v hodnote 4,9 mld.

Sk. Celkov˘ príjem peÀaÏn˘ch prostriedkov banky tak do-

siahol za rok 2004 hodnotu 16,4 mld. Sk (v roku 2003: 17,1

mld. Sk).

Majetková, ffinanãná aa v˘nosová ssituácia vv roku 22004



25

Ku koncu roka 2004 banka ãerpala, v dôsledku priazniv˘ch

úrokov˘ch sadzieb, krátkodobé pôÏiãky od in˘ch bánk vo

v˘‰ke 1,8 mld. Sk, za úãelom reinvestovania t˘chto pro-

striedkov do v˘nosovej‰ích produktov finanãného trhu.

V závere roka tak bolo moÏné vykázaÈ stav investícií na pe-

ÀaÏnom a kapitálovom trhu vo v˘‰ke 10,7 mld. Sk.

V roku 2004 banka investovala 0,43 mld. Sk do zaloÏenia

a rozbehu prevádzky dôchodkovej správcovskej spoloãnosti

a 0,11 mld. Sk do obstarania hmotného a nehmotného ma-

jetku (v roku 2003: 0,12 mld. Sk).

V˘nosová ssituácia

V oblasti beÏnej bankovej ãinnosti v porovnaní s rokom

2003 banka zaznamenala mierny nárast v˘sledku hospodá-

renia z prevádzkov˘ch ãinností, a to o 2,7 %, ktor˘ tak do-

siahol v˘‰ku 0,95 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku

v‰ak zaznamenala pokles v˘sledku hospodárenia po zda-

není o 0,2 mld. Sk (-23,4 %), ktor˘ tak dosiahol v˘‰ku

0,6 mld. korún.

V rámci v˘sledku hospodárenia z prevádzkov˘ch ãinností

vzrástli v roku 2004 ãisté úrokové v˘nosy z operácií s klient-

mi a z operácií na peÀaÏnom trhu o 0,1 mld. Sk (+8,3 %).

Príãinou bol vy‰‰í úrokov˘ v˘nos z úverov poskytnut˘ch

klientom o 0,2 mld. Sk (+11,1 %) v dôsledku ich vy‰‰ieho

priemerného stavu. Tento nárast úrokov˘ch v˘nosov bol

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

n˘m vkladom klientov o 0,1 mld. Sk (-11,1 %), rovnako

z dôvodu ich vy‰‰ieho priemerného stavu v roku 2004 opro-

ti roku 2003.

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

dzajúcim rokom poklesli o 0,1 mld. Sk (-10,2 %) najmä

v dôsledku niÏ‰ieho priemerného stavu cenn˘ch papierov.

Pokles úrokov˘ch sadzieb na finanãnom trhu nemal v˘razn˘

dopad na vykázané úrokové v˘nosy vzhºadom na dlhodob˘

charakter portfólia cenn˘ch papierov.

Oproti roku 2003 vzrástli ãisté v˘nosy z poplatkov od klien-

tov a provízií odbytovej siete len mierne, a to o 27,4 %,

a ich v˘‰ka dosiahla hodnotu 0,5 mld. Sk.

V‰eobecné prevádzkové náklady zostali v roku 2004 na

úrovni roka 2003, t. j. na hodnote 0,9 mld. Sk. Jedn˘m

z cieºov banky je udrÏaÈ ukazovateº cost/income ratio na

úrovni max. 60 %. Za rok 2004 dosiahol tento ukazovateº

hodnotu 56,59 % (v roku 2003: 55,90 %).

âisté v˘nosy z in˘ch prevádzkov˘ch ãinností v porovnaní

s minul˘m rokom poklesli o 0,1 mld. Sk (+70,2 %). Túto

skutoãnosÈ ovplyvnil predov‰etk˘m vy‰‰í príspevok do

Fondu ochrany vkladov o 0,05 mld. Sk (+29,5 %).

Negatívny dopad na v˘sledok hospodárenia z in˘ch ako

prevádzkov˘ch ãinností v porovnaní s predchádzajúcim ro-

kom mala predov‰etk˘m vy‰‰ia tvorba opravn˘ch poloÏiek

o 0,3 mld. Sk, ãiastoãne korigovaná niÏ‰ou tvorbou rezerv

o 0,1 mld. Sk.

DaÀ z príjmu právnick˘ch osôb dosiahla za rok 2004 takmer

rovnakú v˘‰ku ako v roku 2003, a to 0,1 mld. Sk.
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Hneì zaãiatok roka 2005 znamená zav⁄‰enie nasadzovania systému Front Office do praxe. Znamená to, Ïe t˘mto moder-

n˘m systémom, zr˘chºujúcim a skvalitÀujúcim komunikáciu s klientmi, bude vybavená celá odbytová sieÈ PSS, a. s. V prvom

‰tvrÈroku 2005 zároveÀ zaãalo svoju ãinnosÈ Centrum telefonick˘ch sluÏieb – multimediálne pracovisko pôsobiace na princí-

pe komunikácia bez ãakania.

Pre automatizáciu platieb a zlep‰enie platobnej disciplíny bude v roku 2005 zaujímav˘ projekt Inkaso. V rámci ìal‰ej opti-

malizácie vzÈahov s klientmi sa PSS, a. s. – spolu s ostatn˘mi stavebn˘mi sporiteºÀami a s podporou Európskej únie – zapojí

do medzinárodného projektu Elektronick˘ podpis. Okrem toho sa PSS, a. s., zaãína zaujímaÈ aj o problematiku dlhodobého

uchovávania podkladov v elektronick˘ch archívoch, prezentovanú ako medzinárodn˘ projekt Dôveryhodn˘ archív.

V roku 2005 bude PSS, a. s., prispôsobovaÈ súãasn˘ systém riadenia rizík poÏiadavkám kladen˘m Národnou bankou

Slovenska.

Z hºadiska odbytovo-obchodn˘ch v˘sledkov plánuje PSS, a. s., v roku 2005 uzatvoriÈ 225 183 zmlúv o stavebnom sporení

s celkov˘m objemom cieºov˘ch súm vo v˘‰ke 52,12 mld. Sk. Vklady stavebn˘ch sporiteºov oãakáva PSS, a. s., vo v˘‰ke

14 mld. Sk a zároveÀ predpokladá poskytnutie cca 34 450 stavebn˘ch úverov a medziúverov. Prostriedky urãené na finan-

covanie bytovej v˘stavby v roku 2005 dosiahnu 14 mld. Sk.

Hlavné zzámery nna rrok 22005
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V roku 2004 schválila
Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 

37 553 stavebn˘ch úverov 
a medziúverov v celkovom objeme

10,49 miliardy Sk
Im Jahr 2004 gewährte
die Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
37.553 Bauspardarlehen
und Zwischendarlehen 
im Gesamtvolumen 10,49 Mrd. SKK
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Úãtovná závierka
k 31. decembru 2004

SÚVAHA (v tis. Sk)

Pozn. 2004 2004 2004 2003

brutto korekcia netto netto

AKTÍVA

Pokladniãná hotovosÈ 405 405 451

Pohºadávky voãi bankám 5 2 450 318 2 450 318 2 571 310

a) splatné na poÏiadanie 1 745 061 1 745 061 866 438

b) ostatné pohºadávky 705 257 705 257 1 704 872

Pohºadávky voãi klientom 6 33 517 075 538 599 32 978 476 29 315 918 

a) splatné na poÏiadanie 0 0 0

b) ostatné pohºadávky 33 517 075 538 599 32 978 476 29 315 918

Dlhové cenné papiere 7 6 121 243 6 121 243 9 450 433

a) ‰tátnych orgánov 5 723 971 5 723 971 9 450 433

b) ostatn˘ch subjekotv 397 272 397 272 0

Akcie 8 6 191 6 191 6 981

Podielové cenné papiere a vklady 

v obchodn˘ch spoloãnostiach

s rozhodujúcim vplyvom v ostatn˘ch subjektoch 9 531 310 74 567 456 743 101 310

Ostatn˘ nehmotn˘ majetok 10 489 283 339 955 149 328 150 957

Hmotn˘ majetok 11 1 856 903 819 586 1 037 317 1 077 508

a) pozemky a budovy na prevádzkovú ãinnosÈ 1 037 821 156 678 881 143 898 886

b) ostatn˘ hmotn˘ majetok 819 082 662 908 156 174 178 622

Ostatné aktíva 12 414 407 26 434 387 973 438 109

Náklady budúcich období a príjmy 

budúcich období 13 6 524 6 524 8 141

Aktíva sspolu 45 393 659 1 799 141 43 5594 5518 43 1121 1118

PASÍVA

Záväzky voãi bankám 14 1 802 790 1 279 191

a) splatné na poÏiadanie 0 0

b) ostatné záväzky 1 802 790 1 279 191

Záväzky voãi klientom 15 32 323 101 30 623 718

a) splatné na poÏiadanie 0 0

b) ostatné záväzky – vklady stavebného sporenia 32 323 101 30 623 718

Ostatné pasíva 16 927 538 1 939 287

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 17 6 354 195

Rezervy 18 494 231 1 030 545

Cudzie zzdroje 35 5554 0014 34 8872 9936

Splatené základné imanie 2 000 000 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 1 156 496 449 764

a) zákonn˘ rezervn˘ fond 526 668 447 936

b) ostatné fondy tvorené zo zisku 629 828 1 828

Ostatné kapitálové fondy 0 18

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

Zisk z beÏného úãtovného obdobia po zdanení 603 279 787 314

Vlastné iimanie 19 8 0040 5504 8 2248 1182

Pasíva sspolu 43 5594 5518 43 1121 1118
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V¯KAZ ZZISKOV AA SSTRÁT (v tis. Sk)

Poznámka 2004 2003

V˘nosy z úrokov a obdobné v˘nosy 2 572 720 2 530 020

z toho úroky z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 631 295 729 360

Náklady na úroky a obdobné náklady 918 301 853 312

z toho náklady na úroky z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 27 182 22 734

âisté úúrokové vv˘nosy 20 1 6654 4419 1 6676 7708

V˘nosy z podielov˘ch cenn˘ch papierov a vkladov

v obchodn˘ch spoloãnostiach s rozhodujúcim vplyvom 9 000 0

V˘nosy z akcií a ostatn˘ch podielov 450 0

V˘nosy zz aakcií aa ppodielov vv oobchodn˘ch sspoloãnostiach 21 9 4450 0

V˘nosy z poplatkov a provízií 922 931 880 380

Náklady na poplatky a provízie 444 082 505 823

âisté vv˘nosy zz ppoplatkov aa pprovízií 22 478 8849 374 5557

V˘nosy z finanãn˘ch operácií 10 699 8 476

Náklady na finanãné operácie 18 345 18 151

âisté vv˘nosy zz ffinanãn˘ch ooperácií 23 -7 6646 -9 6675

Ostatné finanãné v˘nosy 0 0

Ostatné finanãné náklady 24 0 10 038

âisté vv˘nosy zz oostatn˘ch ffinanãn˘ch ooperácií 0 -10 0038

Náklady na zamestnancov 284 618 303 167

Mzdy 234 251 252 025

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 50 367 51 142

Ostatné v‰eobecné prevádzkové náklady 451 855 493 591

V‰eobecné pprevádzkové nnáklady 25 736 4473 796 7758

Odpisy hhmotného mmajetku 26 96 8805 100 9933

Odpisy nnehmotného mmajetku 26 52 1162 46 0099

Ostatné prevádzkové v˘nosy 42 412 60 717

Ostatné prevádzkové náklady 318 235 213 460

âisté vv˘nosy zz oostatn˘ch pprevádzkov˘ch ããinností 27 -275 8823 -152 7743

V˘nosy z postúpen˘ch a odpísan˘ch pohºadávok 0 384

Odpis pohºadávok, straty z postúpen˘ch pohºadávok 20 097 6 477

Strata zz ppostúpen˘ch aa oodpísan˘ch ppohºadávok 6 20 0097 6 0093

V˘sledok hhospodárenia zz pprevádzkov˘ch ããinností 953 7712 928 9926

Tvorba opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam 6, 12 242 103 171 903

PouÏitie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam 6, 12 75 744 255 384

Tvorba rezerv na pohºadávky 18 0 1 154

PouÏitie rezerv na pohºadávky 18 0 2 114

Tvorba ostatn˘ch rezerv 18 154 651 174 378

PouÏitie ostatn˘ch rezerv 18 172 112 74 402

Tvorba opravn˘ch poloÏiek k podielov˘m cenn˘m papierom 

a vkladom v obchodn˘ch spoloãnostiach s rozhodujúcim vplyvom 9 74 567 0

Zisk zza úúãtovné oobdobie zz bbeÏnej  ããinnosti ppred zzdanením 730 2247 913 3391

DaÀ z príjmov 28 126 968 126 077

Zisk zza úúãtovné oobdobie ppo zzdanení 603 2279 787 3314
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POZNÁMKY

(1) VV·EOBECNÉ IINFORMÁCIE

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

spoloãnosÈou 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 ããinnosti banky podºa v˘pisu z Obchodného

registra, ktor˘ je v súlade s rozhodnutím Národnej banky

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

1999, je:

a) prijímanie vkladov od stavebn˘ch sporiteºov,

b) poskytovanie úverov stavebn˘m sporiteºom,

c) poskytovanie záruk inej banke za stavebné   

úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,

d) prijímanie vkladov od bánk,
e) obchodovanie na vlastn˘ úãet s hypotekárnymi záloÏ-

n˘mi listami, komunálnymi obligáciami, so ‰tátnymi dl-
hopismi vrátane ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok ale-
bo s pokladniãn˘mi poukáÏkami NBS, 

f) vykonávanie platobného styku a zúãtovania súvisia-

cich so stavebn˘m sporením,

g) poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb súvisiacich 

so stavebn˘m sporením.

Poradenské sluÏby poskytuje banka aj prostredníctvom ex-

ternej odbytovej siete. V roku 2004 ju tvorilo 39 okresn˘ch

riaditeºov, 192 oblastn˘ch vedúcich, 691 poradcov staveb-

ného sporenia a 5 615 sprostredkovateºov.

Na sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení sa v roku

2004 taktieÏ podieºali spoloãnosti OVB Allfinanz Sloven-

sko, s. r. o., Slovenská sporiteºÀa, a. s. a Tatrabanka, a. s.

·truktúra aakcionárov bbanky vv rroku 22004 bbola nnasledovná:

AKCIONÁRI Sídlo podiely v %

2004 2003

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

Raiffeisen Bausparkassen Managementservice Rakúska republika 32,50 32,50

und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Wien

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

Nemecko

Erste Bank der Österreichischen Rakúska republika 25,02 25,02

Sparkassen AG, Wien

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 Managementservice und

Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Wien 1 625 hlasov, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 1 625 hlasov, Erste Bank der Öster-

reichischen Sparkassen AG, Wien 1 251 hlasov).
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Predstavenstvo

predseda:

JUDr. JJán BBurger

do 31. januára 2004

Ing. IImrich BBére‰ 

od 1. februára 2004

ãlenovia:

Mag. HHerbert GGeorg PPfeiffer

Dipl. IIng. EErich FFeix

Priemern˘ eevidenãn˘ ppoãet zzamestnancov banky za sledované obdobie:

2004 2003

priemern˘ poãet v‰etk˘ch zamestnancov 394 382

priemern˘ poãet ãlenov predstavenstva 3 3

priemern˘ poãet ãlenov dozornej rady 9 9

priemern˘ poãet vedúcich zamestnancov* 51 52

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

Dozorná rrada

predseda:

Dr. JJosef SSchmidinger 

do 8. júna 2004

Mag. RRegina OOvesny-Straka 

od 9. júna 2004

podpredseda:

Mag. JJohann EErtl

ãlenovia:

Mag. DDr. EErich RRainbacher 

Dr. AAlexander EErdland

Mag. KKarin SSvoboda

do 8. júna 2004

Ing. PPeter KKrutil

od 9. júna 2004

Dr. CChristiane DDecker

Ing. ··tefan ··terk

Ing. NNadeÏda RRaãanská

Ing. TTomá‰ KKuãera

Prokuristi

Ing. IImrich BBére‰

do 31. januára 2004

Ing. EEva TTrégerová

od 16. februára 2004

Ing. VVladimír SStejskal, PPhD.

od 16. februára 2004

Ing. IIvan VVozník

od 1. mája 2004

âlenovia ‰‰tatutárneho aa ddozorného oorgánu aa pprokuristi bbanky vv rroku 22004:
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(2) VV¯CHODISKÁ PPRE PPRÍPRAVU ÚÚâTOVNEJ ZZÁVIERKY

Predkladaná riadna úãtovná závierka banky je zostavená za

predpokladu nepretrÏitého pokraãovania jej ãinnosti.

Pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2004, v˘kazu ziskov

a strát za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decem-

bra 2004 a poznámok, zostaven˘ch podºa opatrenia MF SR

ãíslo 21832/2002-92 z 10. decembra 2002, ktor˘m sa

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, oznaãovaní polo-

Ïiek individuálnej úãtovnej závierky, obsahovom vymedzení

t˘chto poloÏiek a rozsahu údajov urãen˘ch z úãtovnej zá-

vierky na zverejnenie 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 správcov-

sk˘ch spoloãností a podielové fondy, v znení neskor‰ích

predpisov.

Úãtovná závierka zostavená za predchádzajúce úãtovné

obdobie bola overená audítorom, spoloãnosÈou Price-

waterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., 2. marca 2004

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

maÏdení akcionárov banky 9. júna 2004 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) DDÔLEÎITÉ ÚÚâTOVNÉ MMETÓDY

Banka v roku 2004 viedla úãtovníctvo v zmysle zákona

o úãtovníctve a v zmysle opatrenia MF SR ãíslo

20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktor˘m sa ustano-

vujú podrobnosti o postupoch úãtovania a rámcovej úãto-

vej osnove pre banky, poboãky zahraniãn˘ch bánk,

Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchod-

níkov s cenn˘mi papiermi, poboãky zahraniãn˘ch obchod-

níkov s cenn˘mi papiermi, Garanãn˘ fond investícií, správ-

covské spoloãnosti, poboãky zahraniãn˘ch správcovsk˘ch

spoloãností, podielové fondy, a súvisiacich predpisov v plat-

nom znení.

a) DDeÀ uuskutoãnenia úúãtovného pprípadu

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) PPokladniãná hhotovosÈ aa vklady vv NBS

Pokladniãné hodnoty sú ocenené menovitou hodnotou.

Povinné minimálne rezervy v NBS sú ocenené menovitou

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

V roku 2004 viedla banka pokladniãnú hotovosÈ okrem slo-

venskej meny v t˘chto cudzích menách: EUR, CZK, USD,

HUF, CHF a CAD.

c) PPohºadávky vvoãi bbankám

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) PPohºadávky vvoãi kklientom

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.

Pohºadávky z nezaplaten˘ch poplatkov sa vykazujú v súva-

hovej poloÏke ostatné aktíva.
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e) CCenné ppapiere

Banka eviduje cenné papiere podºa zámeru, s ktor˘m boli

obstarané, v nasledovn˘ch portfóliách:

• cenné papiere drÏané do splatnosti,

• cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurãe-

né na obchodovanie,

• cenné papiere urãené na predaj.

Cenné papiere drÏané do splatnosti sa vykazujú v súvaho-

vej poloÏke dlhové cenné papiere.

Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, neurãené

na obchodovanie, sa vykazujú v súvahovej poloÏke pohºa-

dávky voãi bankám, resp. pohºadávky voãi klientom.

Cenné papiere urãené na predaj sa vykazujú v súvahovej

poloÏke akcie.

Banka má vo svojom portfóliu cenn˘ch papierov len cenné

papiere s pevn˘m v˘nosom, a to ‰tátne dlhopisy, ‰tátne po-

kladniãné poukáÏky, pokladniãné poukáÏky NBS a euro-

bondy.

·tátne dlhopisy a eurobondy sú ocenené obstarávacou ce-

nou, ktorej súãasÈou sú aj náklady súvisiace s ich obstara-

ním, napríklad platené poplatky. SúãasÈou ich ocenenia je aj

ãasovo rozlí‰en˘ alikvotny úrokov˘ v˘nos a ãasovo rozlí‰en˘

rozdiel medzi niÏ‰ou obstarávacou cenou a nominálnou

hodnotou (diskont), resp. ãasovo rozlí‰en˘ rozdiel medzi

vy‰‰ou obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou (pré-

mia), 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 nominálnou hodnotou (diskont), pri pouÏití metódy

efektívnej úrokovej miery.

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

na predaj akcie ocenené reálnou hodnotou, urãenou kvali-

fikovan˘m odhadom, ktorá sa rovná miere podielu banky

na vlastnom imaní spoloãnosti, a to na základe posledn˘ch

dostupn˘ch údajov o v˘‰ke vlastného imania spoloãnosti.

f) RRepo oobchody

V roku 2004 realizovala banka 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 dosiahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov. 

Zabezpeãenie pokladniãn˘mi poukáÏkami NBS (prijat˘ kola-

terál) sa úãtuje v reálnej hodnote v podsúvahe.

g) PPodielové ccenné ppapiere aa vklady vv obchodn˘ch

spoloãnostiach ss rozhodujúcim aa podstatn˘m vvplyvom

Podielov˘m cenn˘m papierom a vkladom v obchodn˘ch

spoloãnostiach s rozhodujúcim vplyvom (dcérska spoloã-

nosÈ) 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.

Podielov˘m cenn˘m papierom a vkladom v obchodn˘ch

spoloãnostiach s podstatn˘m vplyvom (pridruÏená spoloã-

nosÈ) sa rozumie podiel banky najmenej 20 % a najviac

50 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach v ob-

chodnej spoloãnosti. Banka má v tomto prípade podstatn˘

vplyv na riadenie subjektu, ktor˘ je odveden˘ z uvedeného

podielu na základnom imaní alebo zo zmluvy ãi stanov, bez

ohºadu na v˘‰ku majetkovej úãasti.

Podielové cenné papiere a vklady sú ocenené obstarávací-

mi cenami. Prípadn˘ rozdiel z ich ocenenia sa vyjadruje

prostredníctvom opravnej poloÏky. Opravné poloÏky tvorí

banka vo v˘‰ke rozdielu, o ktor˘ ocenenie podielu v úãtov-

níctve banky prevy‰uje mieru podielu banky na vlastnom

imaní dcérskej spoloãnosti.

h) DDlhodob˘ mmajetok

Dlhodob˘ majetok, ktor˘ predstavuje hmotn˘ a nehmotn˘

majetok, sa oceÀuje obstarávacími cenami, priãom v˘‰ka je-

ho opotrebenia je vyjadrená nepriamo prostredníctvom

oprávok. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania ma-

jetku a náklady súvisiace s jeho obstaraním, ako napríklad

náklady na dopravu, po‰tovné, clo, provízie, úroky z inves-

tiãného úveru, zaúãtované od doby obstarania 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 majetku

do 30 000 Sk, resp. nehmotného majetku do 50 000 Sk,

• v˘davky na obstaranie hmotného majetku neprevy‰ujúce

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. 

i) ZZáväzky vvoãi bbankám

PôÏiãky od in˘ch bánk sú ocenené menovitou hodnotou

vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch nákladov.

j) ZZáväzky vvoãi kklientom

Vklady klientov sú ocenené v menovitej hodnote.

k) RRezervy

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 úby-

tok peÀaÏn˘ch prostriedkov predstavujúcich ekonomick˘

prospech,

• je moÏné vykonaÈ primerane spoºahliv˘ odhad plnení.

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

DRUH MMAJETKU DOBA OODPISOVANIA VV ROKOCH

Prevádzkov˘ hhmotn˘ mmajetok:

budovy, stavby, drobné stavby 20, 30, 50

stroje a zariadenia 4, 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˘ hhmotn˘ mmajetok:

nábytok, inventár 8

in˘ hmotn˘ majetok 2

Nehmotn˘ mmajetok:

softvér, oceniteºné práva 5*

* ak nie je podºa zmluvy krat‰ia doba pouÏívania

l) PPrepoãet ccudzej mmeny

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoãíta-

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

ku NBS platn˘m ku dÀu uskutoãnenia úãtovného prípadu,

s v˘nimkou kúpy a predaja cudzej meny v hotovosti za slo-

venskú menu, kde sa pouÏije kurz komerãnej banky, za kto-

r˘ boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dÀu, ku

ktorému sa zostavuje  úãtovná závierka, sa oceÀujú kurzom

platn˘m k tomuto dÀu. Zisky a straty vypl˘vajúce z prece-

nenia na slovenskú menu sa úãtujú ako kurzové straty ale-

bo zisky na Èarchu, alebo v prospech v˘sledku hospodáre-

nia beÏného roka.
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m) PPostupy úúãtovania úúrokov˘ch vv˘nosov aa úrokov˘ch

nákladov, sspôsoby vvykazovania ppríjmov zz klasifikovan˘ch

aktív vvrátane úúrokov

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

vrátane eurobondov banka úãtuje vypoãítané podºa metó-

dy efektívnej úrokovej miery. Ako úrokové v˘nosy banka

úãtuje diskont, t. j. postupne dosahovan˘ rozdiel medzi niÏ-

‰ou obstarávacou cenou a vy‰‰ou menovitou hodnotou

‰tátneho dlhopisu a taktieÏ postupne dosahovan˘ úrok

z kupónu a ako úrokové náklady úãtuje prémiu, t. j. po-

stupne dosahovan˘ rozdiel medzi vy‰‰ou obstarávacou ce-

nou a niÏ‰ou menovitou hodnotou ‰tátneho dlhopisu.

Poãas drÏby ‰tátnych dlhopisov 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 úãtuje banka vypo-

ãítané lineárnou metódou.

n) ZZdaÀovanie

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

bie zah⁄Àa splatnú daÀ za úãtovné obdobie, dodatoãné od-

vody dane z príjmov za podané dodatoãné daÀové prizna-

nia za roky 1999, 2000 a 2002 a odloÏenú daÀ. Základ da-

ne pre splatnú daÀ z príjmov sa vypoãíta z v˘sledku hospo-

dárenia beÏného obdobia pripoãítaním poloÏiek zvy‰ujú-

cich a odpoãítaním poloÏiek zniÏujúcich v˘sledok hospodá-

renia.

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) ZZMENY ÚÚâTOVN¯CH MMETÓD

a) RRozpustenie zzákonn˘ch rrezerv

V zmysle metodického pokynu MF SR ãíslo 24 658/2003-92

na postup pri tvorbe a pouÏití rezerv, banka k 1. januáru

2004 rozpustila v prospech úãtu Nerozdelen˘ zisk z minu-

l˘ch rokov zákonnú rezervu na ‰tandardné pohºadávky

z úverov s dohodnutou lehotou splatnosti nad 1 rok a zá-

konnú rezervu na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou

z úverov vo v˘‰ke zostatkov príslu‰n˘ch rezerv vykázan˘ch

k 31. decembru 2003.

Uvedená zmena metódy mala vplyv na zv˘‰enie nerozdele-

ného zisku z minul˘ch rokov o 518 852 tis. Sk a nemala

vplyv na v˘sledok hospodárenia banky.

b) TTvorba oopravn˘ch ppoloÏiek kk ‰tandardn˘m ppohºadávkam

s v˘hradou

K 1. januáru 2004 banka v zmysle metodického pokynu MF

SR ãíslo 24 658/2003-92 na postup pri tvorbe a pouÏití re-

zerv vytvorila opravné poloÏky k ‰tandardn˘m pohºadáv-

kam s v˘hradou z úverov, a to vo v˘‰ke zostatku zákonnej

rezervy na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou z úverov, vy-

kázaného k 31. decembru 2003.

Uvedená zmena metódy mala vplyv na zníÏenie nerozdele-

ného zisku z minul˘ch rokov o 23 781 tis. Sk a nemala vplyv

na v˘sledok hospodárenia banky.

c) OOceÀovanie ccenn˘ch ppapierov mmetódou eefektívnej

úrokovej mmiery

Od 1. januára 2004 banka úãtuje úrokové v˘nosy z cenn˘ch

papierov drÏan˘ch do splatnosti, ako aj úrokové v˘nosy

z cenn˘ch papierov obstaran˘ch v primárnych emisiách ne-

urãen˘ch na obchodovanie so zostatkovou dobou splat-

nosti krat‰ou ako 1 rok, t. j. ‰tátne pokladniãné poukáÏky

a pokladniãné poukáÏky NBS, podºa metódy efektívnej úro-

kovej miery. 

Zmena metódy oceÀovania uveden˘ch krátkodob˘ch cen-

n˘ch papierov (‰tátne pokladniãné poukáÏky a pokladniãné

poukáÏky NBS) z lineárnej metódy na metódu efektívnej

úrokovej miery, ako aj zmena spôsobu v˘poãtu efektívnej

úrokovej miery pri dlhodob˘ch cenn˘ch papieroch (‰tátne

dlhopisy a eurobondy) mali vplyv na zníÏenie nerozdelené-

ho zisku z minul˘ch rokov o 5 815 tis. Sk a nemali vplyv na

v˘sledok hospodárenia banky.
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d) MMarketingové ‰‰túdie

V súlade so zákonom ã. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

v znení neskor‰ích predpisov banka od 1. januára 2004 ne-

vykazuje marketingové ‰túdie ako súãasÈ nehmotného

majetku. Zostatkovú cenu marketingov˘ch ‰túdií, vykázanú

k 31. decembru 2003, banka k 1. januáru 2004 zaúãtova-

la na Èarchu úãtu Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov.

Uvedená zmena metódy mala vplyv na zníÏenie nerozdele-

ného zisku z minul˘ch rokov o 144 tis. Sk a nemala vplyv

na v˘sledok hospodárenia banky.

e) DDaÀ zz pridanej hhodnoty

Od 1. júla 2004 bola banka zaregistrovaná ako platiteº da-

ne z pridanej hodnoty (ìalej len DPH). Neuplatnenú DPH,

pri ktorej nevznikol nárok na odpoãet, resp. nárok bol krá-

ten˘ prostredníctvom koeficientu, banka úãtuje na úãtoch

ostatn˘ch prevádzkov˘ch nákladov.

Uvedená skutoãnosÈ nemala vplyv na nerozdelen˘ zisk z mi-

nul˘ch rokov, ani na v˘sledok hospodárenia banky.

f) ZZru‰enie oodhadn˘ch úúãtov aa vytvorenie kkrátkodob˘ch

rezerv

V zmysle opatrenia MF SR ãíslo 11938/2004-74 zo 16. de-

cembra 2004, ktor˘m sa mení a dopæÀa opatrenie MF SR

ã. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktor˘m sa usta-

novujú podrobnosti o postupoch úãtovania o rámcovej

úãtovej osnove pre banky, poboãky zahraniãn˘ch bánk,

Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchod-

níkov s cenn˘mi papiermi, poboãky zahraniãn˘ch obchod-

níkov s cenn˘mi papiermi, Garanãn˘ fond investícií, správ-

covské spoloãnosti, poboãky zahraniãn˘ch správcovsk˘ch

spoloãností a podielové fondy, v znení neskor‰ích opatrení,

banka k 31. decembru 2004 neúãtuje na úãtoch odhadné

úãty aktívne a odhadné úãty pasívne. Odhad v˘‰ky záväz-

kov, pri ktor˘ch je pravdepodobnosÈ plnenia vy‰‰ia ako

50 %, je vyjadren˘ tvorbou rezerv.

Uvedená zmena metódy nemala vplyv na nerozdelen˘ zisk

z minul˘ch rokov, ani na v˘sledok hospodárenia banky.

g) ZZabezpeãenie ppohºadávok zz úverov zzáloÏn˘m pprávom

V zmysle metodického usmernenia MF SR zo dÀa 30. júla

2004 banka vykazuje k 31. decembru 2004 hodnotu za-

bezpeãenia pohºadávok z úverov záloÏn˘m právom na ne-

hnuteºnosÈ v podsúvahe najviac vo v˘‰ke aktuálnej hodno-

ty pohºadávky, ktorá je nimi zabezpeãovaná, rovnako ako

pri ostatn˘ch druhoch zabezpeãenia.

Uvedená zmena metódy nemala vplyv na nerozdelen˘ zisk

z minul˘ch rokov, ani na v˘sledok hospodárenia banky.
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(5) PPOHªADÁVKY VVOâI BBANKÁM

Pohºadávky voãi bankám predstavujú beÏné úãty v in˘ch bankách, termínované vklady v in˘ch bankách, úãet povinn˘ch mi-

nimálnych rezerv v NBS, úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov a pokladniãné poukáÏky NBS obstarané v primárnych

emisiách neurãené na obchodovanie, vrátane alikvotnych, ãasovo rozlí‰en˘ch úrokov, v nasledovnom ãlenení:

POHªADÁVKY VOâI BANKÁM (v tis. Sk) 2004 2003

BeÏné úãty 34 548 30 715

Termínované vklady 10 424 118 973

Povinné minimálne rezervy v NBS 1 710 513 835 723

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 694 833 795 252

Pokladniãné poukáÏky NBS obstarané v primárnych 

emisiách neurãené na obchodovanie 0 790 647

Spolu 2 4450 3318 2 5571 3310

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

·TRUKTÚRA TERMÍNOVAN¯CH VKLADOV (v tis. Sk) 2004 2003

3 mesiace a menej 10 424 14 252

viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 0 104 721

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

viac ako 5 rokov 0 0

Spolu 10 4424 118 9973

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. decembru 2004 v reálnej hodnote vo v˘‰ke 695 109 tis. Sk (k 31. decembru 2003: 795 119 tis. Sk).

POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY NBS (v tis. Sk) 2004 2003

Pokladniãné poukáÏky NBS - obstarávacia cena 0 790 384

Pokladniãné poukáÏky NBS - diskont 0 263

Celková hhodnota ppokladniãn˘ch ppoukáÏok NNBS 00 790 6647

Trhová hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 0 790 983
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(6) PPOHªADÁVKY VVOâI KKLIENTOM

Portfólio pohºadávok voãi klientom tvoria:

POHªADÁVKY VOâI KLIENTOM (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne dlhopisy obstarané v primárnych emisiách neurãené na obchodovanie 1 396 393 1 395 958

·tátne pokladniãné poukáÏky obstarané v primárnych emisiách 

neurãené na obchodovanie 292 960 0

Pohºadávky z poskytnut˘ch úverov 31 289 123 27 919 960

Spolu 32 9978 4476 29 3315 9918

a) ··tátne ddlhopisy oobstarané vv primárnych eemisiách nneurãené nna oobchodovanie

·TÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne dlhopisy - obstarávacia cena 1 344 441 1 344 441

·tátne dlhopisy - diskont (+) / prémia (-) 122 -313

·tátne dlhopisy - kupón 51 830 51 830

Celková hhodnota ‰‰tátnych ddlhopisov 1 3396 3393 1 3395 9958

Trhová hodnota ‰tátnych dlhopisov bez zahrnutia alikvotneho úrokového v˘nosu 1 379 939 1 302 604

·tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave.

b) ··tátne ppokladniãné ppoukáÏky oobstarané vv primárnych eemisiách nneurãené nna oobchodovanie

·TÁTNE POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne pokladniãné poukáÏky - obstarávacia cena 289 238 0

·tátne pokladniãné poukáÏky - diskont (+) / prémia (-) 3 722 0

Celková hhodnota ‰‰tátnych ppokladniãn˘ch ppoukáÏok 292 9960 0

Trhová hodnota ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok 293 572 0

c) PPohºadávky zz poskytnut˘ch úúverov

·truktúra úverov podºa druhov a subjektov, ktor˘m boli poskytnuté (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA DRUHOV 2004 2003

v tis. SSk poãet kks v tis. SSk poãet kks

Stavebné úvery fyzick˘m osobám 15 614 401 186 219 14 352 035 165 226

Stavebné úvery právnick˘m osobám 12 365 30 374 3

z toho stavebné úvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 6 518 27 374 3

Medziúvery fyzick˘m osobám 15 710 391 52 696 13 745 084 45 567

Medziúvery právnick˘m osobám 456 863 503 136 218 164

z toho medziúvery spoloãenstvám vlastníkov bytov 383 403 442 74 524 137

medziúvery orgánom samosprávy 0 0 9 492 1

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

Úvery zamestnancom 18 352 219 12 163 220

Spolu bbrutto 331 8827 7722 239 6668 28 2261 2224 211 1181

Opravná poloÏka k úverom -538 599 x -341 264 x

Spolu nnetto 31 2289 1123 x 27 9919 9960 x
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·truktúra úverov podºa zmluvnej doby splatnosti (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA ZMLUVNEJ DOBY SPLATNOSTI 2004 2003

v tis. SSk poãet kks v tis. SSk poãet kks

3 mesiace a menej 0 0 1 777 5

viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 533 962 2 151 1 103 315 4 786

viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 7 566 576 29 210 9 712 827 37 517

viac ako 5 rokov 23 727 184 208 307 17 443 305 168 873

Spolu 31 8827 7722 239 6668 28 2261 2224 211 1181

·truktúra úverov podºa pravidiel kategorizácie NBS (v tis. Sk):

ÚVERY PODªA PRAVIDIEL KATEGORIZÁCIE 2004 Podiel vv % 2003 Podiel vv %

·tandardné úvery 30 558 066 96,01 27 115 145 95,94

·tandardné úvery s v˘hradou 479 562 1,51 463 620 1,65

Klasifikované úvery 790 094 2,48 682 459 2,41

z toho:

ne‰tandardné úvery 59 099 0,18 49 126 0,17

pochybné  úvery 273 286 0,86 350 134 1,24

stratové úvery 457 709 1,44 283 199 1,00

Spolu 31 8827 7722 100,00 28 2261 2224 100,00

ÚVERY PODªA SUBJEKTOV 2004 2003

v tis. SSk poãet kks v tis. SSk poãet kks

Fyzické osoby 31 343 144 239 134 28 109 282 211 013

Právnické osoby 484 578 534 151 942 168

Spolu 31 8827 7722 239 6668 28 2261 2224 211 1181

Percentuálny podiel úverov poskytnut˘ch fyzick˘m osobám k 31. decembru 2004 je 98,48 % (k 31. decembru 2003: 99,46 %)

a podiel úverov poskytnut˘ch právnick˘m osobám k rovnakému dátumu je 1,52 % (k 31. decembru 2003: 0,54 %).
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Opravné ppoloÏky ((OP) kk pohºadávkam zz úverov

V zmysle opatrenia NBS zo 16. januára 2004 ãíslo 1/2004, ktor˘m sa mení a dopæÀa opatrenie NBS ãíslo 7/2002 o zatrieìo-

vaní majetku a záväzkov bánk a poboãiek zahraniãn˘ch bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a ru‰ení rezerv a s t˘m súvi-

siacich hláseniach, banka zatrieìuje pohºadávky z poskytnut˘ch úverov a tvorí k nim opravné poloÏky.

Od 1. januára 2004 banka v zmysle horeuvedeného opatrenia NBS tvorí:

• podºa §13, ods.1, písmeno a) opravnú poloÏku aj na nezabezpeãenú hodnotu ‰tandardnej pohºadávky s v˘hradou vo

v˘‰ke nie menej ako 1 %, ale menej ako 20 %;

• podºa §13, ods.1 písmena b) opravnú poloÏku na nezabezpeãenú hodnotu ne‰tandardnej pohºadávky vo v˘‰ke nie menej

ako 20 %, ale menej ako 50 %.

OPRAVNÉ POLOÎKY 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) 2004 2003

Stav OP Nezabezpeãená % tvorby Stav OP Nezabezpeãená % tvorby 

ãasÈ pohºadávky OP ãasÈ pohºadávky OP

k ‰tandardn˘m pohºadávkam 

s v˘hradou -29 720 258 432 11,5 - - -

k ne‰tandardn˘m pohºadávkam -14 400 43 904 32,8 -6 544 32 722 20,0

k pochybn˘m pohºadávkam -103 085 206 169 50,0 -133 440 266 879 50,0

k stratov˘m pohºadávkam -391 394 391 394 100,0 -201 280 201 280 100,0

Spolu -538 5599 899 8899 x -341 2264 500 8881 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:

Poradie Zabezpeãenie ppohºadávky Odhadovan˘ vv˘nos 

zo zzabezpeãenia vv %

1. Nasporená suma na prislúchajúcom úãte sporenia 100

2. Vinkulovaná zmluva o stavebnom sporení v banke 100

3. Banková záruka 100

4. Vinkulovan˘ vklad v inej banke 100

5. Solidárne ruãenie 100

6. ZáloÏné právo na nehnuteºnosÈ 81*

7. Ruãiteº 36*

* percento v˘nosu je mesaãne aktualizované na základe skutoãne realizovan˘ch v˘nosov z daného typu zabezpeãenia, uvedené hodnoty 

predstavujú stav k 31. decembru 2004
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DRUH ZABEZPEâENIA ÚVEROV (v tis. Sk) 2004* 2003

Bankové záruky 185 771 72 614

Ruãitelia 17 474 624 19 228 598

ZáloÏné právo na nehnuteºnosti 4 711 003 8 873 646

ZáloÏné právo na nehnuteºnosti, v ktor˘ch dlÏník b˘va alebo bude b˘vaÈ 2 778 808 1 930 690

Vinkulované vklady v prospech veriteºskej banky 76 441 182 123

Vklady vo veriteºskej banke 3 951 614 5 562 158

Spolu 29 1178 2261 35 8849 8829
* V porovnaní s rokom 2003 sú zabezpeãenia v roku 2004 vykázané nie vo v˘‰ke ich nominálnej hodnoty, ale maximálne vo v˘‰ke aktuálnej

hodnoty pohºadávky, ktorú zabezpeãujú - viì. bod (4) písm. g).

V prípade vykazovania hodnoty zabezpeãení v roku 2003 podºa metodiky roku 2004 by celková v˘‰ka zabezpeãení v roku

2003 bola 26 033 531 tis. Sk.

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

OPRAVNÉ POLOÎKY Transformácia SStav TTvorba PouÏitie // SStav 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) rezervy kk 1. jjanuáru Rozpustenie k 31. ddecembru

na OP 2003 2003

Opravné poloÏky k medziúverom - -351 197 -116 186 177 915 -289 468

Opravné poloÏky k stavebn˘m úverom - -41 190 -23 502 27 288 -37 404

Opravné poloÏky k úverom 

na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch 

projektov - -15 350 0 1 000 -14 350

Opravné poloÏky k úverom 

zamestnancov - -77 0 35 -42

Opravné ppoloÏky sspolu - -407 8814 -139 6688 206 2238 -341 2264

OPRAVNÉ POLOÎKY Transformácia SStav TTvorba PouÏitie // SStav 

K POHªADÁVKAM Z ÚVEROV (v tis. Sk) rezervy kk 1. jjanuáru Rozpustenie k 31. ddecembru

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 -82 353

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 ppoloÏky sspolu -23 7781 -365 0045 -241 0000 67 4446 -538 5599

* Táto transformácia vypl˘va zo zmeny metódy v zmysle metodického pokynu MF SR ã. 24 658/2003-92 - viì. bod (4) písm. b).

Úvery sú zabezpeãené nasledovn˘mi formami zabezpeãenia, sledovan˘mi v podsúvahe banky:
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Re‰trukturalizované pohºadávky k 31. decembru 2004 :

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

Pred odstúpením od úverovej zmluvy 14 935 7 208 22 143

Po odstúpení od úverovej zmluvy 4 453 2 511 6 964

Spolu 19 3388 9 7719 29 1107

Odpis ppohºadávok

Banka odpí‰e pohºadávku po uskutoãnení v‰etk˘ch krokov

spojen˘ch s jej vymáhaním, ak sa dlÏnú ãiastku od klienta

nepodarilo vymôcÈ. Pohºadávka je odpísaná aj na základe

upustenia od vymáhania pohºadávky podºa platného roz-

hodnutia súdu alebo vyjadrenia exekútora o nevymoÏiteº-

nosti pohºadávky, prípadne podºa ãlánku IX. V‰eobecn˘ch

podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení, ako aj na zá-

klade vnútrobankov˘ch predpisov. Odpísané pohºadávky

na základe rozhodnutia súdu sú naìalej evidované v pod-

súvahe.

Banka v roku 2004 v zmysle interného predpisu odpísala

pohºadávky voãi klientom z titulu nezaplateného poplatku

za vedenie úãtu stavebného sporenia po termíne ich splat-

nosti viac ako 23 mesiacov vo v˘‰ke 7 423 tis. Sk (v roku

2003: 6 440 tis. Sk) a pohºadávky z poskytnut˘ch úverov vo-

ãi klientom vo v˘‰ke 12 339 tis. Sk (v roku 2003: 8 tis. Sk).

Pohºadávky vvoãi oosobám ss osobitn˘m vvzÈahom kk 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,

c) osoby blízke ãlenom ‰tatutárneho orgánu banky, 

ãlenom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom 

banky alebo fyzick˘m osobám, ktoré majú kontrolu

nad bankou,

d) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú úãasÈ na banke

a akákoºvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontro-

lou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

e) právnické osoby pod kontrolou banky,

f) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska,

g) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene

auditorskej spoloãnosti auditorskú ãinnosÈ v banke,

i) ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky 

zahraniãnej banky.

Banka mesaãne sleduje svoju úverovú angaÏovanosÈ voãi

osobám s osobitn˘m vzÈahom k nej. 

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

POHªADÁVKY VOâI OSOBÁM S OSOBITN¯M VZËAHOM (v tis. Sk) 2004 2003

a) ãlenovia ‰tatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky 

a prokuristi banky 22 786 2 789

b) ãlenovia dozornej rady banky 6 205 5 609

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

vedúcim zamestnancom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou 595 5 710

h) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska 5 921 6 261

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 18 139 16 061

Spolu 53 6646 36 4430
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(7) DDLHOVÉ CCENNÉ PPAPIERE

Banka má vo svojom portfóliu dlhov˘ch cenn˘ch papierov len cenné papiere drÏané do splatnosti. Jeho ‰truktúra je 

nasledovná:

CENNÉ PAPIERE DRÎANÉ DO SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne pokladniãné poukáÏky 0 3 642 067

Pokladniãné poukáÏky NBS 397 272 0

·tátne dlhopisy 5 576 946 5 599 114

Eurobondy 147 025 209 252

Spolu 6 1121 2243 9 4450 4433

·TÁTNE POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne pokladniãné poukáÏky – obstarávacia cena 0 3 586 028

·tátne pokladniãné poukáÏky – diskont 0 56 039

Celková hhodnota ‰‰tátnych ppokladniãn˘ch ppoukáÏok 0 3 6642 0067

Trhová hodnota ‰tátnych pokladniãn˘ch poukáÏok 0 3 637 710

POKLADNIâNÉ POUKÁÎKY NBS (v tis. Sk) 2004 2003

Pokladniãné poukáÏky NBS – obstarávacia cena 396 729 0

Pokladniãné poukáÏky NBS – diskont 543 0

Celková hhodnota ppokladniãn˘ch ppoukáÏok NNBS 3397 2272 0

Trhová hodnota pokladniãn˘ch poukáÏok NBS 397 212 0

·TÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne dlhopisy – obstarávacia cena 5 389 020 5 389 020

·tátne dlhopisy – kupón 231 005 231 005

·tátne dlhopisy – diskont (+) / prémia (-) -43 079 -20 911

Celková hhodnota ‰‰tátnych ddlhopisov 5 5576 9946 5 5599 1114

Trhová hodnota ‰tátnych dlhopisov 5 663 977 5 597 297

EUROBONDY (v tis. Sk) 2004 2003

Eurobondy – obstarávacia cena 143 652 202 151

Eurobondy – kupón 6 954 9 816

Eurobondy – diskont (+) / prémia (-) -3 581 -2 715

Celková hhodnota eeurobondov 147 0025 209 2252

Trhová hodnota eurobondov 156 907 220 150

Za úãelom eliminácie kurzov˘ch strát z preceÀovania eurobondov, banka v decembri 2004 uskutoãnila predaj eurobondov

v obstarávacej cene 1 542 tis. eur (59 883 tis. Sk) za predajnú cenu 1 691 tis. eur (65 657 tis. Sk). Obstarávacia cena pre-

dan˘ch eurobondov predstavovala ku dÀu predaja menej ako 1 % hodnoty portfólia cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splat-

nosti, preto banka nepovaÏuje tento predaj za v˘znamn .̆

·tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave. Eurobondy sú kótované na zahraniãnej burze

Clearstream Banking Luxembourg.
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(8) AAKCIE

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 %.

AKCIE (v tis. Sk) 2004 2003

Akcie RVS, a. s. 6 191 6 981

Spolu 6 1191 6 9981

K zníÏeniu ceny akcií RVS, a. s., k 31. decembru 2004 oproti 31. decembru 2003 do‰lo v dôsledku zníÏenia vlastného ima-

nia tejto spoloãnosti, ão bolo zohºadnené pri preceÀovaní na reálnu hodnotu.

V priebehu roka 2004 bolo zaznamenané zníÏenie základného imania spoloãnosti RVS, a. s., z pôvodnej v˘‰ky 304 000 tis. Sk

na 266 600 tis. Sk z dôvodu odkúpenia vlastn˘ch akcií spoloãnosÈou. Podiel banky na základnom imaní RVS, a. s. sa tak zv˘-

‰il na 1,688 % (k 31. decembru 2003: 1,480 %).

Banka uplatÀuje rozhodujúci vplyv v dcérskych spoloãnos-

tiach DomBytGLOBAL, spol. s r. o., a Prvá dôchodková spo-

riteºÀa, d. s. s., a. s., v ktor˘ch vykazuje k 31. decembru

2004 100%-nú majetkovú úãasÈ. 

a) DDomBytGLOBAL, sspol. ss r.o.

SpoloãnosÈ DomBytGLOBAL, spol. s r. o. (ìalej len DBG)

je spoloãnosÈ s ruãením obmedzen˘m so sídlom na ulici

Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. SpoloãnosÈ bola zaloÏená

13. novembra 1997 a zaregistrovaná do Obchodného

registra 30. januára 1998. 

SpoloãnosÈ predstavuje 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 súvisia-

cej so správou,

b) sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteº-

ností,

c) poradenská, konzultaãná a obstarávateºská ãinnosÈ

v rozsahu voºnej Ïivnosti,

d) nákup a predaj tovaru v rozsahu voºnej Ïivnosti – ma-

loobchod, veºkoobchod,

e) poskytovanie software – predaj hotov˘ch programov 

na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie 

programov na zákazku,

f) automatizované spracovanie údajov,

g) leasingová ãinnosÈ v rozsahu voºnej Ïivnosti.

(9) PPODIELOVÉ CCENNÉ PPAPIERE AA VKLADY VV OBCHODN¯CH SSPOLOâNOSTIACH 

S ROZHODUJÚCIM AA PODSTATN¯M VVPLYVOM
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·truktúra vlastného imania spoloãnosti DBG:

ZLOÎKY VLASTNÉHO IMANIA DBG, s. r. o. (v tis. Sk) 2004 2003

Základné imanie 100 310 100 310

Zákonn˘ rezervn˘ fond 1 555 1 494

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 213 8 189

Zisk z beÏného obdobia 2 225 825

Vlastné imanie spolu 104 303 110 818

âistá úúãtovná hhodnota iinvestície 101 3310 101 3310

b) PPrvá ddôchodková ssporiteºÀa, dd. ss. ss., aa. ss.

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 dôchod-

kovej správcovskej spoloãnosti. Do Obchodného registra

bola PDS zaregistrovaná 8. októbra 2004, svoju ãinnosÈ za-

ãala vykonávaÈ od 1. novembra 2004.

PDS je dôchodková správcovská spoloãnosÈ v zmysle záko-

na o starobnom dôchodkovom sporení.

Predmetom ãinnosti PDS podºa v˘pisu z Obchodného

registra je:

a) riadenie investícií, ktor˘m sa rozumie zhodnocovanie

majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodo-

vania dôchodkovej 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)* 2004 2003

Základné imanie 300 000 -

Zákonn˘ rezervn˘ fond 30 000 -

Ostatné kapitálové fondy 100 000 -

Strata beÏného obdobia -74 567 -

Vlastné imanie spolu 355 433 -

âistá úúãtovná hhodnota iinvestície 355 4433 -

* Údaje pochádzajú z neauditovanej úãtovnej závierky PDS k 31. decembru 2004.

K 31. decembru 2004 vytvorila banka opravnú poloÏku vo v˘‰ke straty beÏného obdobia PDS v dôsledku zníÏenia ãistej

úãtovnej hodnoty investície.
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V˘‰ka pohºadávok a záväzkov banky voãi dcérskym spoloãnostiam (v tis. Sk):

Stav Prírastky ÚÚbytky SStav

k 1. 11. 22004 2004 2004 k 31. 112. 22004

Pohºadávky voãi DBG 0 975 161 814

Pohºadávky voãi PDS 0 26 412 8 754 17 658

Pohºadávky sspolu 0 27 3387 8 9915 18 4472

Záväzky voãi DBG 375 995 1 167 203

Záväzky voãi PDS 0 0 0 0

Záväzky sspolu 375 995 1 1167 203

PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A VKLADY V OBCHODN¯CH SPOLOâNOSTIACH S ROZHODUJÚCIM VPLYVOM (v tis. Sk)

2004 2003

DomBytGLOBAL, spol. s r. o. 101 310 101 310

Prvá dôchodková sporiteºÀa, d. s. s., a. s. 355 433 0

Spolu 456 7743 101 3310
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(10) DDLHODOB¯ NNEHMOTN¯ MMAJETOK

Prírastky a úbytky dlhodobého nehmotného majetku (DNM) v tis. Sk:

DLHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETOK Softvér Ostatné SSpolu

nehmotné

aktíva

Obstarávacia ccena

1. január 2003 312 783 18 254 331 037

Prírastky 81 147 1 528 82 675

Úbytky a prevody 0 0 0

31. december 2003 393 930 19 782 413 712

Oprávky

1. január 2003 -230 346 -12 311 -242 657

Prírastky -43 917 -2 183 -46 100

Úbytky a prevody 0 0 0

31. december 2003 -274 263 -14 494 -288 757

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky 

k 1. januáru 2003 42 682 461 43 143

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky 

k 31. decembru 2003 25 561 441 26 002

âistá úúãtovná hhodnota

1. január 2003 125 119 6 404 131 523

31. ddecember 22003 145 2228 5 7729 150 9957

Obstarávacia ccena

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 DNM a poskytnuté preddavky 

k 1. januáru 2004 25 561 441 26 002

Obstaranie DNM a poskytnuté preddavky 

k 31. decembru 2004 15 607 365 15 972

âistá úúãtovná hhodnota

1. január 2004 145 228 5 729 150 957

31. ddecember 22004 144 3340 4 9988 149 3328
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(11) DDLHODOB¯ HHMOTN¯ MMAJETOK

Prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku (DHM) v tis. Sk:

DLHODOB¯ HMOTN¯ MAJETOK Nehnuteºnosti1 Stroje IInventár3 Dopravné SSpolu

a zariadenia2 prostriedky

Obstarávacia ccena

1. január 2003 1 040 223 549 559 187 062 30 661 1 807 505

Prírastky 1 074 49 417 4 352 3 376 58 219

Úbytky a prevody 0 -31 562 -6 613 -4 881 -43 056

31. december 2003 1 041 297 567 414 184 801 29 156 1 822 668

Oprávky

1. január 2003 -121 958 -401 721 -151 844 -19 919 -695 442

Prírastky -20 659 -64 985 -11 198 -3 807 -100 649

Úbytky a prevody 0 31 543 6 329 4 611 42 483

31. december 2003 -142 617 -435 163 -156 713 -19 115 -753 608

Obstaranie DHM a preddavky 

k 1. januáru 2003 0 9 848 0 0 9 848

Obstaranie DHM a preddavky 

k 31. decembru 2003 206 8 242 0 0 8 448

âistá úúãtovná hhodnota

1. január 2003 918 265 157 686 35 218 10 742 1 121 911

31. ddecember 22003 898 8886 140 4493 28 0088 10 0041 1 0077 5508

Obstarávacia ccena

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 DHM a preddavky 

k 1. januáru 2004 206 8 242 0 0 8 448

Obstaranie DHM a preddavky 

k 31. decembru 2004 206 21 606 0 0 21 812

âistá úúãtovná hhodnota

1. január 2004 898 886 140 493 28 088 10 041 1 077 508

31. ddecember 22004 881 1143 125 3360 23 2226 7 5588 1 0037 3317

1Budovy, technické zhodnotenie prenajat˘ch budov a pozemky
2Technické zariadenia, kancelárska technika, hardvér, komunikaãné prostriedky
3Umelecké diela, nábytok, inventár
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(12) OOSTATNÉ AAKTÍVA

OSTATNÉ AKTÍVA (v tis. Sk) 2004 2003

Ostatné pohºadávky voãi klientom 106 741 45 567

Ostatné pohºadávky z poplatkov 53 196 63 077

Zásoby 6 696 16 728

Rôzni dlÏníci 140 902 174 313

Poskytnuté prevádzkové preddavky 26 227 29 542

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 336 12 627

OdloÏená daÀová pohºadávka 80 309 81 233

Odhadné úãty aktívne 0 48 651

Spolu 414 4407 471 7738

Opravné poloÏky k pohºadávkam z poplatkov -24 436 -31 904

Opravné poloÏky k rôznym dlÏníkom -1 998 -1 725

Spolu nnetto 387 9973 438 1109

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.

V poloÏke ostatné pohºadávky z poplatkov banka vykazuje k 31. decembru klientmi neuhradené poplatky za uzatvorenie

zmluvy o stavebnom sporení, resp. za vedenie úãtu stavebného sporenia.

Podstatnú ãasÈ poloÏky rôzni dlÏníci k 31. decembru 2004 predstavuje pohºadávka voãi poisÈovni vo v˘‰ke odkupnej hodnoty

zmlúv dôchodkového zabezpeãenia manaÏmentu banky v sume 118 749 tis. Sk (k 31. decembru 2003: 170 837 tis. Sk).

Zatriedenie ppohºadávok zz poplatkov vv zmysle ppravidiel kkategorizácie NNBS aa k nim vvytvorené oopravné ppoloÏky ((OP):

POHªADÁVKY Z POPLATKOV 

PODªA PRAVIDIEL 

KATEGORIZÁCIE (v tis. Sk) 2004 2003

Stav Stav OP % Stav Stav OP % 

pohºadávky tvorby OP pohºadávky tvorby OP

·tandardné pohºadávky 8 212 - - 5 117 - -

·tandardné pohºadávky s v˘hradou 3 349 -33 1,0 3 505 - -

Ne‰tandardné pohºadávky 3 667 -734 20,0 4 772 -955 20,0

Pochybné pohºadávky 28 598 -14 299 50,0 37 467 -18 733 50,0

Stratové pohºadávky 9 370 -9 370 100,0 12 216 -12 216 100,0

Spolu 53 1196 -24 4436 - 63 0077 -31 9904 -
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Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k pohºadávkam z poplatkov:

OPRAVNÉ POLOÎKY Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

K POHªADÁVKAM Z POPLATKOV (v tis. Sk) k 1. 11. RRozpustenie k 31. 112. 

2003 2003

Spolu -48 901 -31 904 48 901 -31 904

OPRAVNÉ POLOÎKY Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

K POHªADÁVKAM Z POPLATKOV (v tis. Sk) k 1. 11. RRozpustenie k 31. 112. 

2004 2004

Spolu -31 904 -206 7 674 -24 436

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k rôznym dlÏníkom:

OPRAVNÉ POLOÎKY K RÔZNYM DLÎNÍKOM (v tis. Sk) Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

k 1. 11. RRozpustenie k 31. 112. 

2003 2003

Spolu -1 660 -310 245 -1 725

OPRAVNÉ POLOÎKY K RÔZNYM DLÎNÍKOM (v tis. Sk) Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

K POHªADÁVKAM Z POPLATKOV (v tis. Sk) k 1. 11. RRozpustenie k 31. 112. 

2004 2004

Spolu -1 725 -896 623 -1 998

ODHADNÉ ÚâTY AKTÍVNE (v tis. Sk) 2004* 2003

Náhrada ‰kody od poisÈovne 0 1 788

Poplatky stavebného sporenia 0 1 961

SluÏby 0 44 902

Spolu 0 48 6651

* K 31. decembru 2004 boli v zmysle platn˘ch predpisov odhadné úãty aktívne zru‰ené.
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(13) PPOLOÎKY ââASOVÉHO RROZLÍ·ENIA AAKTÍV

âASOVÉ ROZLÍ·ENIE AKTÍV (v tis. Sk) 2004 2003

Náklady budúcich období 6 518 8 141

Príjmy budúcich období 6 0

Spolu 6 5524 8 1141

Najv˘znamnej‰ou poloÏkou, ktorú banka ãasovo rozli‰uje do nákladov budúcich období, je nájomné platené vopred

na nasledujúce úãtovné obdobia, ktoré k 31. decembru 2004 predstavuje sumu 2 483 tis. Sk (k 31. decembru 2003:

2 546 tis. Sk).

(14) ZZÁVÄZKY VVOâI BBANKÁM

Záväzky voãi bankám predstavujú termínované vklady od in˘ch bánk vrátane alikvotnych, ãasovo rozlí‰en˘ch úrokov, v na-

sledovnej ‰truktúre podºa zmluvnej doby splatnosti:

ZÁVÄZKY VOâI BANKÁM (v tis. Sk) 2004 2003

3 mesiace a menej 1 601 386 1 279 191

viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 201 404 0

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

viac ako 5 rokov 0 0

Spolu 1 8802 7790 1 2279 1191

(15) ZZÁVÄZKY VVOâI KKLIENTOM

Záväzky voãi klientom pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek:

ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM (v tis. Sk) 2004 2003

Úsporné vklady fyzick˘ch osôb 32 155 032 30 537 628

Úsporné vklady právnick˘ch osôb 168 069 86 090

z toho úsporné vklady spoloãenstiev vlastníkov bytov 120 939 61 469

úsporné vklady orgánov samosprávy 11 039 19 191

Spolu 32 3323 1101 30 6623 7718

K 31. decembru 2004 banka eviduje 899 894 úãtov stavebného sporenia (k 31. decembru 2003: 898 305 úãtov).

·tandardné zmluvy banky o stavebnom sporení ne‰pecifikujú zmluvnú dobu splatnosti úsporn˘ch vkladov. Na základe

doteraj‰ích skúseností banka túto kategóriu vkladov povaÏuje za vklady s viazanosÈou dlh‰ou ako 5 rokov.
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Záväzky vvoãi oosobám ss osobitn˘m vvzÈahom kk banke

Banka eviduje nasledovn˘ stav vkladov od osôb s osobitn˘m vzÈahom:

ZÁVÄZKY VOâI OSOBÁM S OSOBITN¯M VZËAHOM (v tis. Sk) 2004 2003

a) ãlenovia ‰tatutárneho orgánu banky, 

vedúci zamestnanci banky a prokuristi banky 415 192

b) ãlenovia dozornej rady banky 1 988 1 230

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

vedúcim zamestnancom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou 421 2 126

h) ãlenovia bankovej rady Národnej banky Slovenska 0 0

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

spoloãnosti audítorskú ãinnosÈ v banke 0 0

j) ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky zahraniãnej banky 6 146 4 103

Spolu 8 9970 7 6651

(16) OOSTATNÉ PPASÍVA

OSTATNÉ PASÍVA (v tis. Sk) 2004 2003

Rôzni veritelia 165 919 227 941

Zúãtovanie so zamestnancami 9 867 -994

Sociálny fond z miezd a zo zisku 9 972 13 857

Prijaté prevádzkové preddavky 85 45

Ostatné záväzky voãi klientom 350 490 144 103

Zúãtovanie so ‰tátnym rozpoãtom 276 710 73 407

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 108 647 76 410

Zúãtovanie so sociálnymi in‰titúciami 5 848 0

Záväzky voãi akcionárom 0 1 234 469

Odhadné úãty pasívne 0 170 049

Spolu 927 5538 1 9939 2287

V poloÏke rôzni veritelia sú zahrnuté záväzky voãi dodávateºom k 31. decembru 2004 vo v˘‰ke 69 265 tis. Sk (k 31. de-

cembru 2003: 112 807 tis. Sk) a záväzky za nevyplatené provízie zástupcom odbytovej siete k 31. decembru 2004 vo v˘‰ke

95 328 tis. Sk (k 31. decembru 2003: 67 960 tis. Sk).

V poloÏke ostatné záväzky voãi klientom sú zahrnuté záväzky z titulu nevyplaten˘ch peÀaÏn˘ch prostriedkov zo zru‰en˘ch

zmlúv o stavebnom sporení k 31. decembru 2004 vo v˘‰ke 245 362 tis. Sk (k 31. decembru 2003: 40 131 tis. Sk).

ODHADNÉ ÚâTY PASÍVNE (v tis. Sk) 2004* 2003

Náhrady mzdy za nevyãerpanú dovolenku 0 6 160

Cieºové odmeny odbytovej siete 0 65 894

Nakupované sluÏby 0 49 893

Cieºové odmeny a prémie zamestnancov banky 0 41 034

Provízie sprostredkovateºov 0 6 674

Ostatné 0 394

Spolu 0 170 0049

* K 31. decembru 2004 boli v zmysle platn˘ch predpisov odhadné úãty pasívne zru‰ené a na príslu‰né záväzky boli vytvorené krátkodobé

rezervy.
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(17) PPOLOÎKY ââASOVÉHO RROZLÍ·ENIA PPASÍV

âASOVÉ ROZLÍ·ENIE PASÍV (v tis. Sk) 2004 2003

V˘davky budúcich období 6 354 165

V˘nosy budúcich období 0 30

Spolu 6 3354 195

Najv˘znamnej‰ou poloÏkou, ktorú banka ãasovo rozli‰uje do v˘davkov budúcich období, sú poplatky za telekomunikaãné

sluÏby, ktoré k 31. decembru 2004 predstavujú sumu 2 680 tis. Sk.

(18) RREZERVY

Banka má k 31. decembru 2004 vytvorené nasledovné rezervy:

a) RRezervy ppokr˘vajúce ddlhodobé zzáväzky

Rezerva nna úúrokov˘ bbonus

Rezervu na úrokov˘ bonus tvorí banka v zmysle V‰eobec-

n˘ch podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení na po-

krytie budúcich záväzkov, ktoré jej vzniknú z titulu vypláca-

nia úrokov˘ch bonusov z pripísan˘ch úrokov t˘m staveb-

n˘m sporiteºom, ktorí sa zrieknu nároku na stavebn˘ úver

po ‰iestich rokoch sporenia v rámci nov˘ch taríf s roãn˘m

úroãením vkladov 2 % a klasick˘ch taríf s 3 %-n˘m roã-

n˘m úroãením s dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom

sporení do 31. marca 2000, resp. pri tarife junior extra

do 31. marca 2001.

ZákladÀou pre tvorbu tejto rezervy sú skutoãne pripísané

úroky na nezru‰ené zmluvy o stavebnom sporení na úãte

klienta, ku ktor˘m sa v priebehu roka pripoãítavajú vznik-

nuté nároky na zatiaº nepripísané úroky. Podiel zmlúv sta-

vebn˘ch sporiteºov, 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 nna oodmeny zzamestnancov ppri ppracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jjubileách

Túto rezervu banka tvorí na pokrytie budúcich záväzkov

vypl˘vajúcich zo sociálneho programu banky, ktor˘ upravu-

je v˘platu odmien zamestnancom pri pracovn˘ch a Ïivot-

n˘ch jubileách. Táto rezerva sa vypoãíta ako v˘‰ka nároku

na nasledovn˘ch 10 rokov. V˘‰ka rezervy predstavuje ãaso-

vo váÏenú súãasnú hodnotu t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva nna oodchodné zzamestnancov ddo ddôchodku

V zmysle § 76 zákona ã. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

v znení neskor‰ích predpisov tvorí banka rezervu na od-

chodné zamestnancov do dôchodku, ktorá slúÏi na pokry-

tie budúcich záväzkov z titulu dov⁄‰enia dôchodkového ve-

ku súãasn˘ch zamestnancov na nasledovn˘ch 20 rokov.

V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu

t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva nna oodstupné ããlenov ‰‰tatutárnych oorgánov

V zmysle zmluvy o v˘kone funkcie ãlena predstavenstva tvo-

rí banka rezervu na pokrytie budúcich záväzkov vypl˘vajú-

cich z dôvodu v˘platy odstupného ãlenom ‰tatutárnych

orgánov. Táto rezerva sa vypoãíta ako v˘‰ka nároku na na-

sledovn˘ch 7 rokov. V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏe-

nú súãasnú hodnotu t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva nna oodstupné sspolupracovníkov eexternej oodbytovej

siete

V zmysle § 669 a nasl. zákona ã. 513/1991 Zb. Obchodn˘

zákonník v znení neskor‰ích predpisov, ako aj zmluvy o ob-

chodnom zastúpení uzatvorenej medzi bankou a spolupra-

covníkom externej odbytovej siete, tvorí banka rezervu

na pokrytie budúcich záväzkov z dôvodu vyplatenia od-

stupného okresn˘m riaditeºom, oblastn˘m vedúcim a po-

radcom stavebného sporenia externej odbytovej siete.

V˘‰ka rezervy predstavuje ãasovo váÏenú súãasnú hodnotu

t˘chto budúcich záväzkov.

Rezerva nna ssúdne sspory

Tvorba tejto rezervy vypl˘va z prebiehajúcich súdnych spo-

rov banky. Rezervu na súdne spory tvorí banka na tie spory,

u ktor˘ch je pravdepodobné, Ïe nastane plnenie zo strany

banky. Tvorba tejto rezervy je závislá od predpokladanej

v˘‰ky nárokov zo súdnych sporov, náhrady súdnych trov

a trov právneho zástupcu.
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Rezerva nna zzáväzky zz extra iistoty ppri ttarife jjunior eextra

V zmysle podmienok plnenia extra istoty pre zmluvy o sta-

vebnom sporení uzatvorené v tarife junior extra tvorí banka

rezervu na pokrytie budúcich záväzkov, ktoré jej vzniknú

z titulu 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 zákonné-

ho zástupcu maloletého sporiteºa. Na kaÏdú zmluvu je vy-

konan˘ pravdepodobn˘ v˘voj zmluvy do nasporenia 50 %

cieºovej sumy.

Rezerva nna zzáväzky zz dôchodkového zzabezpeãenia 

manaÏmentu bbanky

V zmysle zmlúv o dôchodkovom zabezpeãení manaÏmentu

banky tvorí banka rezervu na záväzky, ktoré jej môÏu vznik-

núÈ po splnení vopred dohodnut˘ch podmienok. V˘‰ka re-

zervy vypl˘va zo znaleckého posudku vypracovaného aktu-

árom na základe metódy Projected Unit Credit Method.

b) RRezervy ppokr˘vajúce kkrátkodobé zzáväzky

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 a na úrazové poistenie klientov.

Stav aa pohyb rrezerv vv roku 22003

TVORBA A POUÎITIE REZERV (v tis. Sk) Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

k 1. 11. 22003 Rozpustenie k 31. 12. 22003

Rezerva na pohºadávky z úverov 

so zmluvnou lehotou splatnosti dlh‰ou ako 1 rok 497 185 0 -2 114 495 071

Rezerva na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou z úverov 22 627 1 154 0 23 781

Zákonné rrezervy sspolu 519 8812 1 1154 -2 1114 518 8852

Rezerva na ‰tandardné pohºadávky z úverov 

s dohodnutou lehotou splatnosti dlh‰ou ako 1 rok 497 185 0 -497 185** 0

Rezerva na zabezpeãenie stavebného sporenia 4 500 000 0 -4 500 000** 0

Rezerva na úrokov˘ bonus 209 907 0 -20 838 189 069

Rezerva na zráÏkovú daÀ z kupónu zo ‰tátnych dlhopisov 51 654 0 -51 654 0

Rezerva na odmeny zamestnancov pri pracovn˘ch 

a Ïivotn˘ch jubileách 0 5 735 0 5 735

Rezerva na odchodné zamestnancov do dôchodku 0 4 332 0 4 332

Rezerva na odstupné ãlenom ‰tatutárnych orgánov 0 7 834 0 7 834

Rezerva na odstupné spolupracovníkom 

externej odbytovej siete 0 127 900 0 127 900

Rezerva na súdne spory 0 1 520 0 1 520

Rezerva na záväzky z extra istoty 0 4 684 0 4 684

Rezerva na záväzky z dôchodkového 

zabezpeãenia manaÏmentu banky 0 172 528* -1 909 170 619

Rezerva na ‰tátne dlhopisy, ktor˘ch cena obstarania 

je vy‰‰ia ako nominálna hodnota 46 149 0 -46 149** 0

Rezerva na rozdiel v cenách eurobondov 1 237 0 -1 237** 0

Ostatné rrezervy sspolu 5 3306 1132 324 5533 -5 1118 9972 511 6693

Rezervy sspolu 5 8825 9944 325 6687 -5 1121 0086 1 0030 5545

* Z toho 22 373 tis. Sk tvorba rezervy na Èarchu nákladov a 150 155 tis. Sk na Èarchu nerozdeleného zisku z minul˘ch rokov.

** Rozpustenie rezerv k 1. januáru 2003 z dôvodu zmeny metódy v prospech nerozdeleného zisku z minul˘ch rokov.
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Stav aa pohyb rrezerv vv roku 22004

TVORBA A POUÎITIE REZERV (v tis. Sk) Stav TTvorba PouÏitie // SStav 

k 1. 11. 22004 Rozpustenie k 31. 12. 22004

Rezerva na pohºadávky z úverov so zmluvnou 

lehotou 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 rrezervy sspolu 518 8852 0 -518 8852* 0

Rezerva na úrokov˘ bonus 189 069 0 -11 649 177 420

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 ãlenov ‰tatutárnych orgánov 7 834 6 965 -6 200 8 599

Rezerva na odstupné spolupracovníkov 

externej odbytovej siete 127 900 0 -83 300 44 600

Rezerva na súdne spory 1 520 1 563 -791 2 292

Rezerva na záväzky z extra istoty 4 684 2 571 -1 325 5 930

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 cieºové odmeny pre odbytovú sieÈ 0 41 521 0 41 521

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a sluÏby 0 409 0 409

Rezerva na nevyúãtované provízie pre mzdové úãtovníãky 0 45 0 45

Rezerva na audit a daÀové overovanie 0 4 232 0 4 232

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky energií 0 498 0 498

Rezerva na úroky za neidentifikované vklady klientov 0 73 0 73

Rezerva na vklady extra istota 0 3 0 3

Rezerva na v˘hry v súÈaÏi 0 2 521 0 2 521

Rezerva na úrazové poistenie klientov 0 2 671 0 2 671

Ostatné rrezervy sspolu 511 6693 154 6650 -172 1112 494 2231

Rezervy sspolu 1 0030 5545 154 6650 -690 9964 494 2231

* 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 - viì. bod (4) písm. a).
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(19) VVLASTNÉ IIMANIE

a) PPrehºad zzmien vvo vvlastnom iimaní

ZMENY VO VLASTNOM IMANÍ (v tis. Sk)

Základné RRezervné OOstatné OOstatné OOceÀovací ZZisk Zisk Vlastné 

imanie fondy fondy kapitálové rozdiel zz minul˘ch z bbeÏného imanie 

zo zzisku fondy podiel. CCP rokov roku spolu

Stav kk 1. 11. 22003 2 0000 0000 297 5503 15 5556 18 -3 7708 492 0064 1 5504 3333 4 3305 7766

Zv˘‰enie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - - 3 708 5 128 509 - 5 132 217

ZníÏenie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - -13 870 - - -117 423 - -131 293

PouÏitie zisku 

roka 2002 - 150 433 6 000 - - 742 405 -898 838 -

Dotácia sociálneho 

fondu - - - - - - -4 000 -4 000

V˘plata dividend - - - - - -1 234 469 -600 000 -1 834 469

V˘plata tantiém - - - - - - -1 495 -1 495

PouÏitie ostatn˘ch 

fondov zo zisku - - -5 858 - - - - -5 858

Zisk beÏného roka - - - - - - 787 314 787 314

Stav kk 31. 112. 22003 2 0000 0000 447 9936 1 8828 18 0 5 0011 0086 787 3314 8 2248 1182

Stav kk 1. 11. 22004 2 0000 0000 447 9936 1 8828 18 0 5 0011 0086 787 3314 8 2248 1182

Zv˘‰enie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - - - 518 870 - 518 870

ZníÏenie – zmeny 

úãtovn˘ch metód - - - -18 - -128 321 - -128 339

PouÏitie zisku 

roka 2003 - 78 732 - - - - -78 732 -

PouÏitie nerozde-

leného zisku 

z minul˘ch rokov - - 628 000 - - -628 000 - -

V˘plata dividend - - - - - -491 418 -708 582 -1 200 000

V˘plata tantiém - - - - - -1 488 - -1 488

Zisk beÏného roka - - - - - - 603 279 603 279

Stav kk 31. 112. 22004 2 0000 0000 526 6668 629 8828 0 0 4 2280 7729 603 2279 8 0040 5504

Základné imanie banky pozostáva k 31. decembru 2004 (rovnako ako k 31. decembru 2003) z 5 000 ks akcií, priãom no-

minálna hodnota jednej akcie predstavuje 400 tis. Sk. Akcie sú zaknihované v Stredisku cenn˘ch papierov SR, a. s.
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b) NNávrh nna ppouÏitie zzisku bbeÏného oobdobia aa pouÏitie zzisku zza ppredchádzajúce úúãtovné oobdobie

POUÎITIE ZISKU (v tis. Sk) 2004 2003

Zisk za beÏné obdobie po zdanení 603 279 787 314

Prídel do zákonného rezervného fondu – 10 % zo zisku po zdanení -60 328 -78 732

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

Rozpustenie ostatného kapitálového fondu do nerozdeleného zisku 0 18

Disponibiln˘ zisk 4 823 680 5 719 686

V˘plata tantiém ãlenom dozorn˘ch orgánov spoloãnosti -1 606 -1 488

Prídel do fondu na zabezpeãenie úverového rizika 0 -617 000

Prídel do fondu na charitatívne úãely 0 -6 000

Prídel do fondu na rozvoj bytového hospodárstva v SR 0 -5 000

V˘plata dividend -600 000 -1 200 000

Nerozdelen˘ zzisk 4 2222 0074 3 8890 1198

(20) ââISTÉ ÚÚROKOVÉ VV¯NOSY

âISTÉ ÚROKOVÉ V¯NOSY (v tis. Sk) 2004 2003

Úrokové vv˘nosy

Z úverov klientom 1 924 601 1 731 654

Z vkladov v in˘ch bankách 14 178 51 096

Z úverov poskytnun˘ch NBS 2 646 17 910

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 631 295 729 360

Úrokové vv˘nosy sspolu 2 5572 7720 2 5530 0020

Úrokové nnáklady

Z úsporn˘ch vkladov klientov 854 384 769 216

Z termínovan˘ch vkladov in˘ch bánk 36 735 37 046

Z úverov prijat˘ch od in˘ch bánk 0 24 316

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 27 182 22 734

Úrokové nnáklady sspolu 918 3301 853 3312

âisté úúrokové vv˘nosy sspolu 1 6654 4419 1 6676 7708

ÚROKOVÉ V¯NOSY Z ÚVEROV POSKYTNUT¯CH KLIENTOM (v tis.Sk) 2004 2003

Úroky z medziúverov 1 110 387 973 543

Úroky zo stavebn˘ch úverov 813 334 757 306

Úroky z úverov zamestnancom 880 805

Spolu 1 9924 6601 1 7731 6654

ÚROKOVÉ V¯NOSY Z CENN¯CH PAPIEROV (v tis. Sk) 2004 2003

·tátne pokladniãné poukáÏky 113 416 201 778

Pokladniãné poukáÏky NBS 23 417 62 241

·tátne dlhopisy – kupón 473 973 446 519

·tátne dlhopisy – diskont 6 908 5 286

Eurobondy – kupón 13 581 13 536

Spolu 631 2295 729 3360
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(21) VV¯NOSY ZZ AKCIÍ AA PODIELOV VV OBCHODN¯CH SSPOLOâNOSTIACH

V˘nosy z akcií a podielov v obchodn˘ch spoloãnostiach predstavujú Bankou prijaté dividendy.

PRIJATÉ DIVIDENDY (v tis. Sk) 2004 2003

Dividendy od DBG 9 000 0

Dividendy od RVS 450 0

Prijaté ddividendy sspolu 9 4450 0

(22) ââISTÉ VV¯NOSY ZZ POPLATKOV AA PROVÍZIÍ

âISTÉ V¯NOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ (v tis. Sk) 2004 2003

V˘nosy zz poplatkov aa provízií

Prijaté poplatky od klientov, z toho: 922 931 880 380

poplatky za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 244 163 291 526

poplatky za zv˘‰enie cieºovej sumy 108 133 66 185

poplatky za vedenie úãtu 375 452 388 052

poplatky za spracovanie medziúveru a stavebného úveru 71 639 35 143

ostatné poplatky 123 544 99 474

V˘nosy zz poplatkov aa provízií sspolu 922 9931 880 3380

Náklady nna ppoplatky aa provízie

Poplatky bankám 1 742 2 039

Provízie externej odbytovej siete 442 207 503 137

Poplatky a provízie pri obchodovaní s cenn˘mi papiermi 133 647

Náklady nna ppoplatky aa provízie sspolu 444 0082 505 8823

âisté vv˘nosy zz poplatkov aa provízií sspolu 478 8849 374 5557

Provízie externej odbytovej siete za roky 2004 a 2003 nie sú v plnej miere porovnateºné; v dôsledku zmeny metodiky úãto-

vania a vykazovania odhadn˘ch poloÏiek pasívnych. Náklady na cieºové odmeny pre odbytovú sieÈ nie sú v roku 2004

súãasÈou nákladov na poplatky a provízie, ale sú súãasÈou tvorby rezerv v celkovej v˘‰ke 41 521 tis. Sk.

(23) ââISTÁ SSTRATA ZZ FINANâN¯CH OOPERÁCIÍ

âISTÁ STRATA Z FINANâN¯CH OPERÁCIÍ (v tis. Sk) 2004 2003

Kurzové rrozdiely

Kurzové zisky 3 436 7 983

Kurzové straty -17 555 -11 714

âistá kkurzová sstrata -14 1119 -3 7731

Zisky aa straty zz predaja ccenn˘ch ppapierov

Zisky z predaja cenn˘ch papierov 7 263 69

Straty z predaja cenn˘ch papierov 0 -6 437

Zv˘‰enie reálnej hodnoty cenn˘ch papierov 0 424

ZníÏenie reálnej hodnoty cenn˘ch papierov -790 0

âist˘ zzisk // sstrata zz predaja ccenn˘ch ppapierov 6 4473 -5 9944

âistá sstrata zz finanãn˘ch ooperácií -7 6646 -9 6675

Zisk z predaja cenn˘ch papierov predstavuje zisk z predaja eurobondov uskutoãnen˘ koncom roka 2004.
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(24) OOSTATNÉ FFINANâNÉ NNÁKLADY

Banka neevidovala za rok 2004 Ïiadne náklady v poloÏke ostatné finanãné náklady. Za rok 2003 poloÏku ostatné finanãné

náklady predstavuje zráÏková daÀ z v˘nosu z pokladniãn˘ch poukáÏok NBS vo v˘‰ke 10 038 tis. Sk.

(25) VV·EOBECNÉ PPREVÁDZKOVÉ NNÁKLADY

a) NNáklady nna zzamestnancov –– oosobné nnáklady aa odmeny

NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV (v tis. Sk) 2004 2003

Mzdy, z toho: 234 251 252 025

odmeny ãlenov ‰tatutárnych, riadiacich a dozorn˘ch orgánov 9 329 2 952

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 50 367 51 142

Náklady nna zzamestnancov sspolu 284 6618 303 1167

Náklady na zamestnancov za roky 2004 a 2003 nie sú v plnej miere porovnateºné; v dôsledku zmeny metodiky úãtovania

a vykazovania odhadn˘ch poloÏiek pasívnych. Náklady na náhrady mzdy za nevyãerpané dovolenky, na náhrady mzdy za

nadãasovú prácu, odmeny a k nim prislúchajúce sociálne náklady nie sú v roku 2004 súãasÈou osobn˘ch nákladov na za-

mestnancov, ale sú súãasÈou tvorby rezerv v celkovej v˘‰ke 65 008 tis. Sk.

b) NNakupované vv˘kony

OSTATNÉ V·EOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2004 2003

Náklady na marketing 202 355 216 341

Náklady na odbyt 33 139 32 384

Náklady na projekt – Front Office 16 884 0

Spotreba materiálu a energie 24 375 29 683

Opravy a údrÏba majetku 14 749 14 874

Nájomné 16 783 15 378

Náklady na spoje 38 712 42 693

Cestovné 7 411 4 979

Náklady na ASI 30 359 33 746

Náklady na dopravné prostriedky 4 271 4 196

Ostatné dane a poplatky 7 972 6 128

Ostatné nakupované sluÏby 54 845 93 189

z toho:

náklady na audit 4 359 4 560

náklady na právne poradenstvo 189 299

náklady na daÀové poradenstvo 4 014 3 682

Ostatné vv‰eobecné pprevádzkové nnáklady sspolu 451 8855 493 5591

V hodnote ostatn˘ch v‰eobecn˘ch prevádzkov˘ch nákladov za rok 2004 sú obsiahnuté náklady súvisiace so zaloÏením a vzni-

kom dcérskej spoloãnosti PDS vo v˘‰ke 13 343 tis. Sk.

Ostatné v‰eobecné prevádzkové náklady za roky 2004 a 2003 nie sú v plnej miere porovnateºné v dôsledku toho, Ïe od

1. júla 2004 je k nim prislúchajúca DPH vykázaná osobitne v poloÏke ostatné prevádzkové náklady vo v˘‰ke 29 214 tis. Sk.
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(26) OODPISY HHMOTNÉHO AA NEHMOTNÉHO MMAJETKU

ODPISY (v tis. Sk) 2004 2003

Odpisy nehmotného majetku, z toho: 52 162 46 099

postupné 51 524 45 482

jednorazové 638 617

Odpisy hmotného majetku, z toho: 96 805 100 933

postupné 91 344 99 025

jednorazové 5 364 1 623

zostatková cena likvidovaného hmotného majetku 97 285

Odpisy hhmotného aa nehmotného mmajetku sspolu 148 9967 147 0032

(27) ââISTÁ SSTRATA ZZ OSTATN¯CH PPREVÁDZKOV¯CH ââINNOSTÍ

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ V¯NOSY A NÁKLADY (v tis. Sk) 2004 2003

Ostatné pprevádzkové vv˘nosy

Podiel na zisku z úrazového poistenia klientov 0 44 819

V˘nosy z refakturácie a sluÏieb poskytnut˘ch pre PDS 13 800 0

V˘nosy z predaja a prenájmu majetku 13 323 3 532

Iné prevádzkové v˘nosy 15 289 12 366

Ostatné pprevádzkové vv˘nosy sspolu 42 4412 60 7717

Ostatné pprevádzkové nnáklady

Príspevok do Fondu ochrany vkladov 204 478 157 881

Úrazové poistenie klientov 0 47 866

Poistné – dochodkové zabezpeãenie  manaÏmentu banky 59 226 1 910

Neuplatnená DPH k v‰eobecn˘m prevádzkov˘m nákladom 29 214 0

Náklady z predaja majetku 8 666 0

Dary na charitatívne úãely 5 223 0

Iné prevádzkové náklady 11 428 5 803

Ostatné pprevádzkové nnáklady sspolu 318 2235 213 4460

âistá sstrata  zz ostatn˘ch pprevádzkov˘ch ããinností -275 8823 -152 7743
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(28) DDA≈ ZZ PRÍJMOV

a) SSplatná ddaÀ zz príjmov

V˘poãet základu dane z príjmov vychádza z úpravy úãtovného v˘sledku hospodárenia nasledovne:

DA≈ Z PRÍJMOV SPLATNÁ (v tis. Sk) 2004 2003

V˘sledok hospodárenia pred zdanením 730 247 913 391

PoloÏky zvy‰ujúce v˘sledok hospodárenia 706 080 358 061 

PoloÏky zniÏujúce v˘sledok hospodárenia -427 126 -978 155

Odpoãítateºné poloÏky zo základu dane 0 -4 286

Základ ddane 1 0009 2201 289 0011

Splatná ddaÀ zz príjmov 1191 7748 72 2252

Sadzba dane pre daÀ z príjmov v roku 2004 je stanovená vo v˘‰ke 19 % (v roku 2003: 25 %).

V˘znamné poloÏky zvy‰ujúce v˘sledok hospodárenia pred zdanením za rok 2004 sú:

• 1/5, t. j. 103 770 tis. Sk z úãtovného zostatku rezerv vykázan˘ch a tvoren˘ch podºa zákona ã. 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;

• pomerná ãasÈ úrokového v˘nosu z dlhopisov a pokladniãn˘ch poukáÏok úãtovaná do v˘nosov do 31. decembra 2003 vo v˘‰ke

236 569 tis. Sk a nezahrÀovaná do základu dane v predchádzajúcich obdobiach sa v zmysle § 52 ods. 33 zákona ã. 595/2003

Z.z. o dani z príjmov zahrnula v zdaÀovacom období 2004, t. j. v roku, v ktorom do‰lo k ich predaju alebo splatnosti.
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b) OOdloÏená ddaÀ zz 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 (-) :

ODLOÎENÉ DA≈OVÉ POHªADÁVKY (v tis.Sk) k 31. 112. 22004 k 1. 11. 22004 k 31. 112. 22003

Opravné poloÏky k úverom 8 557 - 990 

Opravné poloÏky k poplatkom 4 643 - 6 062

Opravné poloÏky k pohºadávkam vo vymáhaní 379 - 328

Nevyplatené provízie sprostredkovateºom 11 141 - 8 466 

Nevyplatené cieºové prémie odbytovej siete 0 - 573 

Nevyplatené sumy 0 - 10 

Rezervy 55 588 - 64 804 

Spolu 80 3308 - 81 2233

ODLOÎENÉ DA≈OVÉ ZÁVÄZKY (v tis. Sk) k 31. 112. 22004 k 1. 11. 22004 k 31. 112.2003

Pomerná ãasÈ úrokového v˘nosu z dlhopisov 

a pokladniãn˘ch poukáÏok 0 - -53 789

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetok -29 592 - -22 431

Neprijaté sankãné úroky -190 - -190 

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 -78 865 -98 582 -

Spolu -108 6647 -98 5582 -76 4410

OdloÏen˘ ddaÀov˘ zzáväzok // ppohºadávka -28 3339 -98 5582 4 8823

Z dôvodu zmeny úãtovnej metódy – viì. bod (4) písm. a) banka zaúãtovala k 1. januáru 2004 odloÏen˘ daÀov˘ záväzok

98 582 tis. Sk na Èarchu úãtu nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov.

Banka vykázala v roku 2004 v˘nos z titulu odloÏenej dane vo v˘‰ke 65 420 tis. Sk (v roku 2003 náklad: 53 825 tis. Sk). Z tej-

to hodnoty predstavuje 8 391 tis. Sk odloÏená daÀ z titulu vzniku prechodn˘ch rozdielov a 57 029 tis. Sk z dôvodu zmeny

stavu odloÏenej daÀovej pohºadávky alebo záväzku.
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(30) FFINANâNÉ NNÁSTROJE –– TTRHOVÉ RRIZIKO

Trhové riziko predstavuje riziko straty vypl˘vajúce z pozície

banky a zo zmien hodnôt rizikov˘ch faktorov, priãom tieto

hodnoty sa spravidla urãujú na trhu. Hlavn˘mi zloÏkami

trhového rizika sú úrokové riziko, devízové riziko, akciové

riziko a komoditné 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, ‰tát-

nymi pokladniãn˘mi poukáÏkami, stanovovanie úrokov˘ch

sadzieb pre medziúvery a obchody na medzibankovom

trhu.

a) ÚÚrokové rriziko

Pre vãasnú identifikáciu, sledovanie, meranie, minimalizáciu

a kontrolu úrokového rizika banka pouÏíva metódu GAP-

anal˘zy a pre v˘poãet konkrétnej hodnoty úrokového rizika 

pouÏíva metódu ‰tandardn˘ch odch˘lok. Banka pravidelne

vykonáva 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

obchodovania s derivátmi sú moÏnosti banky pre zabezpe-

ãenie sa proti vplyvu zmien trhov˘ch úrokov˘ch sadzieb

obmedzené. 

Vzhºadom na fixné úrokové sadzby na vklady klientov sta-

vebného sporenia (3 % a 2 %) a na stavebné úvery (6 %

a 4,7 %), je v˘znamná ãasÈ úrokového rizika eliminovaná.

Úrokové sadzby pre medziúvery stanovuje banka aj v závis-

losti od v˘voja úrokov˘ch sadzieb na medzibankovom trhu.

(29) PPODSÚVAHOVÉ PPOLOÎKY

PODSÚVAHOVÉ AKTÍVA (v tis. Sk) 2004 2003

Pohºadávky z budúcich úverov a pôÏiãiek 2 023 671 2 424 136

Pohºadávky zo spotov˘ch operácií s úrokov˘mi nástrojmi 0 250 000

Odpísané pohºadávky 13 320 646

Podsúvahové aaktíva ccelkom 2 0036 9991 2 6674 7782

PODSÚVAHOVÉ PASÍVA (v tis. Sk) 2004 2003

Záväzky z budúcich úverov, pôÏiãiek a záruk 185 771 72 614

z toho prijaté záruky a ruãenia 185 771 72 614

Prijaté záruky spolu 29 687 599 36 572 334

z toho:

nehnuteºnosti 7 489 811 10 804 336

peniaze 4 028 055 5 744 281

ruãitelia 17 474 624 19 228 598

kolaterály – cenné papiere 695 109 795 119

Záväzky zo spotov˘ch operácií s úrokov˘mi nástrojmi 0 250 000

Podsúvahové ppasíva ccelkom 29 8873 3370 36 8894 9948
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ÚROKOVÁ CITLIVOSË AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2003 (v tis. Sk)

1 mmesiac >>1 mmesiac >3 mmesiace >1 rrok >5 rrokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mmesiace <_1 rrok <_ 5 rrokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 451 0 0 0 0 0 451

Pohºadávky voãi bankám 1 675 941 895 369 0 0 0 0 2 571 310

Pohºadávky voãi klientom 233 500 1 271 328 7 271 451 13 215 246 6 983 198 341 195 29 315 918

Dlhové cenné papiere 0 62 275 3 820 613 3 080 011 2 487 534 0 9 450 433

Podielové cenné papiere 

a vklady 0 0 0 0 0 101 310 101 310

Akcie 0 0 0 0 0 6 981 6 981

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 150 957 150 957

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 077 508 1 077 508

Ostatné aktíva 0 0 0 0 0 438 109 438 109

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 8 141 8 141

Súvahové aaktíva ccelkom 1 9909 8892 2 2228 9972 11 0092 0064 16 2295 2257 9 4470 7732 2 1124 2201 43 1121 1118

Záväzky voãi bankám 1 279 191 0 0 0 0 0 1 279 191

Záväzky voãi klientom 727 103 1 574 299 5 792 562 14 979 114 7 550 640 0 30 623 718

Ostatné pasíva 0 0 1 234 468 0 0 704 819 1 939 287

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 0 0 0 0 0 195 195

Rezervy 0 0 0 0 0 1 030 545 1 030 545

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 0 449 782 449 782

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 5 011 086 5 011 086

V˘sledok hospodárenia 

beÏného úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 787 314 787 314

Súvahové ppasíva ccelkom 2 0006 2294 1 5574 2299 7 0027 0030 14 9979 1114 7 5550 6640 9 9983 7741 43 1121 1118

âistá ssúvahová ppozícia -96 4402 654 6673 4 0065 0034 1 3316 1143 1 9920 0092 -7 8859 5540 0

Kumulatívna ããistá ssúvahová 

pozícia úúrokovej ccitlivosti 

k 31. ddecembru 22003 -96 4402 558 2271 4 6623 3305 5 9939 4448 7 8859 5540 0 -
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ÚROKOVÁ CITLIVOSË AKTÍV A PASÍV K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk)

1 mmesiac >>1 mmesiac >3 mmesiace >1 rrok >5 rrokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mmesiace <_ 1 rrok <_5 rrokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 318 0 0 0 0 0 2 450 318

Pohºadávky voãi klientom 904 453 1 005 194 4 986 323 14 487 510 9 848 375 1 746 621 32 978 476

Dlhové cenné papiere 0 447 738 2 466 251 794 478 2 412 776 0 6 121 243

Podielové cenné papiere 

a vklady 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Akcie 0 0 0 0 0 6 191 6 191

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 149 328 149 328

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 037 317 1 037 317

Ostatné aktíva 0 0 0 0 0 387 973 387 973

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 6 524 6 524

Súvahové aaktíva ccelkom 3 3355 1176 1 4452 9932 7 4452 5574 15 2281 9988 12 2261 1151 3 7790 6697 43 5594 5518

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 6 988 736 117 812 32 323 101

Ostatné pasíva 0 0 0 0 0 927 538 927 538

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 0 0 0 0 0 6 354 6 354

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

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 ppasíva ccelkom 2 8894 9966 2 2254 7774 5 6647 2211 16 2222 3392 6 9988 7736 9 5586 4439 43 5594 5518

âistá ssúvahová ppozícia 460 2210 -801 8842 1 8805 3363 -940 4404 5 2272 4415 -5 7795 7742 0

Kumulatívna ããistá ssúvahová 

pozícia úúrokovej ccitlivosti 

k 31. ddecembru 22004 460 2210 -341 6632 1 4463 7731 523 3327 5 7795 7742 0 -
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b) DDevízové rriziko

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

menách je nasledovná:

DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY K 31. DECEMBRU 2003 (v tis. Sk)

SKK EUR USD Ostatné SSpolu

(CZK,HUF,GBP)

Pokladniãné hodnoty 168 197 10 76 451

Pohºadávky voãi bankám 2 571 266 44 0 0 2 571 310

Pohºadávky voãi klientom 29 315 918 0 0 0 29 315 918

Dlhové cenné papiere 9 241 181 209 252 0 0 9 450 433

Podielové cenné papiere a vklady 101 310 0 0 0 101 310

Akcie 6 981 0 0 0 6 981

Nehmotn˘ majetok 150 957 0 0 0 150 957

Hmotn˘ majetok 1 077 508 0 0 0 1 077 508

Ostatné aktíva 438 109 0 0 0 438 109

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 8 141 0 0 0 8 141

Súvahové aaktíva ccelkom 42 9911 5539 209 4493 10 76 43 1121 1118

Záväzky voãi bankám 1 279 191 0 0 0 1 279 191

Záväzky voãi klientom 30 623 718 0 0 0 30 623 718

Ostatné pasíva 1 910 080 26 677 2 528 2 1 939 287

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 195 0 0 0 195

Rezervy 1 030 545 0 0 0 1 030 545

Základné imanie 2 000 000 0 0 0 2 000 000

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 449 782 0 0 0 449 782

Nerozdelen˘ zisk z minul˘ch rokov 5 011 086 0 0 0 5 011 086

V˘sledok hospodárenia beÏného úãtovného obdobia 787 314 0 0 0 787 314

Súvahové ppasíva ccelkom 43 0091 9911 26 6677 2 5528 2 43 1121 1118

âistá ddevízová  ppozícia -180 3372 182 8816 -2 5518 74 0

Kumulatívna ããistá ddevízová ppozícia 

k 31. ddecembru 22003 -180 3372 2 4444 -74 0 -
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DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk)

SKK EUR USD CZK Spolu

Pokladniãné hodnoty 150 202 4 49 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 301 17 0 0 2 450 318

Pohºadávky voãi klientom 32 978 476 0 0 0 32 978 476

Dlhové cenné papiere 5 974 218 147 025 0 0 6 121 243

Podielové cenné papiere a vklady 456 743 0 0 0 456 743

Akcie 6 191 0 0 0 6 191

Nehmotn˘ majetok 149 328 0 0 0 149 328

Hmotn˘ majetok 1 037 317 0 0 0 1 037 317

Ostatné aktíva 387 971 0 0 2 387 973

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 6 524 0 0 0 6 524

Súvahové aaktíva ccelkom 43 4447 2219 147 2244 4 51 43 5594 5518

Záväzky voãi bankám 1 802 790 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 32 323 101 0 0 0 32 323 101

Ostatné pasíva 914 932 12 132 0 474 927 538

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 6 354 0 0 0 6 354

Rezervy 494 231 0 0 0 494 231

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 ppasíva ccelkom 43 5581 9912 12 1132 0 474 43 5594 5518

âistá ddevízová ppozícia -134 6693 135 1112 4 -423 0

Kumulatívna ããistá ddevízová ppozícia kk 31. ddecembru 22004 -134 6693 419 423 0 -

(31) RRIZIKO LLIKVIDITY

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 peÀaÏ-

né 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 K 31. DECEMBRU 2003 (v tis. Sk)

1 mmesiac >>1 mmesiac >3 mmesiace >1 rrok >5 rrokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mmesiace <_ 1 rrok <_ 5 rrokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 451 0 0 0 0 0 451

Pohºadávky voãi bankám 2 466 589 104 721 0 0 0 0 2 571 310

Pohºadávky voãi klientom 1 589 437 1 271 328 7 259 642 13 215 246 5 639 070 341 195 29 315 918

Dlhové cenné papiere 9 450 433 0 0 0 0 0 9 450 433

Podielové cenné papiere 

a vklady 0 0 0 0 0 101 310 101 310

Akcie 0 0 0 0 0 6 981 6 981

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 150 957 150 957

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 077 508 1 077 508

Ostatné aktíva 198 54 189 50 050 0 0 333 672 438 109

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 8 141 8 141

Súvahové aaktíva ccelkom 13 5507 1108 1 4430 2238 7 3309 6692 13 2215 2246 5 6639 0070 2 0019 7764 43 1121 1118

Záväzky voãi bankám 1 279 191 0 0 0 0 0 1 279 191

Záväzky voãi klientom 727 103 1 574 299 5 792 562 14 979 114 7 550 640 0 30 623 718

Ostatné pasíva 217 382 29 034 1 246 468 0 0 446 403 1 939 287

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 195 0 0 0 0 0 195

Rezervy 0 0 0 0 0 1 030 545 1 030 545

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 0 449 782 449 782

Nerozdelen˘ zisk 

z minul˘ch rokov 0 0 0 0 0 5 011 086 5 011 086

V˘sledok hospodárenia 

beÏného úãtovného obdobia 0 0 0 0 0 787 314 787 314

Súvahové ppasíva ccelkom 2 2223 8871 1 6603 3333 7 0039 0030 14 9979 1114 7 5550 6640 9 7725 1130 43 1121 1118

âistá ssúvahová ppozícia 11 2283 2237 -173 0095 270 6662 -1 7763 8868 -1 9911 5570 -7 7705 3366 0

Kumulatívna ããistá ssúvahová 

pozícia llikvidity 11 2283 2237 11 1110 1142 11 3380 8804 9 6616 9936 7 7705 3366 0 -

Vybrané ppodsúvahové aaktíva 710 0 4 936 56 105 10 863 0 72 614

Vybrané ppodsúvahové ppasíva 877 979 459 299 754 744 332 069 0 45 2 424 136

âistá ppodsúvahová ppozícia -877 2269 -459 2299 -749 8808 -275 9964 10 8863 -45 -2 3351 5522

âistá bbanková ppozícia 10 4405 9968 -632 3394 -479 1146 -2 0039 8832 -1 9900 7707 -7 7705 4411 -2 3351 5522

Kumulatívna ããistá bbanková 

pozícia kk 31. ddecembru 22003 10 4405 9968 9 7773 5574 9 2294 4428 7 2254 5596 5 3353 8889 -2 3351 5522 -

V tabuºke je uvedená anal˘za aktív a pasív podºa príslu‰n˘ch termínov splatnosti, vykonaná na základe zostatkovej doby

splatnosti 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 prípade pasív je vyznaãen˘ najskor‰í moÏn˘ termín

úhrady, k˘m u aktív je to posledn˘ moÏn˘ termín úhrady.

Aktíva a pasíva, ktor˘ch splatnosÈ nie je zmluvne urãená, sú zoskupené v kategórii neurãená splatnosÈ.
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V zmysle opatrenia NBS ãíslo 3/2004 zo 16. januára 2004 o likvidite bánk a poboãiek zahraniãn˘ch bánk a o postupe riade-

nia rizika likvidity bánk a likvidity poboãiek zahraniãn˘ch bánk, banka sleduje a riadi riziko likvidity v závislosti od aktuálnej

zostatkovej doby splatnosti, ako aj v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti aktív a pasív.

Riziko likvidity v závislosti od aktuálnej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk)

1 mmesiac >>1 mmesiac >3 mmesiace >1 rrok >5 rrokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mmesiace <_ 1 rrok <_ 5 rrokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 318 0 0 0 0 0 2 450 318

Pohºadávky voãi klientom 885 487 967 484 4 832 535 14 601 106 10 000 683 1 691 181 32 978 476

Dlhové cenné papiere 0 447 738 2 466 252 794 477 2 412 776 0 6 121 243

Podielové cenné papiere 

a vklady 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Akcie 0 0 0 0 0 6 191 6 191

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 149 328 149 328

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 037 317 1 037 317

Ostatné aktíva 290 0 0 0 0 387 683 387 973

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 6 524 6 524

Súvahové aaktíva ccelkom 3 3336 5500 1 4415 2222 7 2298 7787 15 3395 5583 12 4413 4459 3 7734 9967 43 5594 5518

Záväzky voãi bankám 1 601 384 0 201 406 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 2 493 876 26 354 026 1 519 465 1 571 240 267 592 116 902 32 323 101

Ostatné pasíva 447 344 136 898 0 0 0 343 296 927 538

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 0 0 0 0 0 6 354 6 354

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

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 0 603 279 0 0 0 603 279

Súvahové ppasíva ccelkom 4 5542 6604 26 4490 9924 2 3324 1150 1 5571 2240 267 5592 8 3398 0008 43 5594 5518

âistá ssúvahová ppozícia -1 2206 1104 -25 0075 7702 4 9974 6637 13 8824 3343 12 1145 8867 -4 6663 0041 0

Kumulatívna ããistá ssúvahová 

pozícia llikvidity -1 2206 1104 -26 2281 8806 -21 3307 1169 -7 4482 8826 4 6663 0041 0 -

Vybrané ppodsúvahové aaktíva 353 024 302 190 1 504 169 1 557 434 497 009 0 4 213 826

Vybrané ppodsúvahové ppasíva 240 732 59 132 1 517 847 205 960 0 0 2 023 671

âistá ppodsúvahová ppozícia 112 2292 243 0058 -13 6678 1 3351 4474 497 0009 0 2 1190 1155

âistá bbanková ppozícia -1 0093 8812 -24 8832 6644 4 9960 9959 15 1175 8817 12 6642 8876 -4 6663 0041 2 1190 1155

Kumulatívna ããistá bbanková 

pozícia kk 331. ddecembru 22004 -1 0093 8812 -25 9926 4456 -20 9965 4497 -5 7789 6680 6 8853 1196 2 1190 1155 -
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Riziko likvidity v závislosti od odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY K 31. DECEMBRU 2004 (v tis. Sk)

1 mmesiac >>1 mmesiac >3 mmesiace >1 rrok >5 rrokov Neurãená Spolu

a menej <_ 3 mmesiace <_ 1 rrok <_ 5 rrokov splatnosÈ

Pokladniãné hodnoty 405 0 0 0 0 0 405

Pohºadávky voãi bankám 2 450 318 0 0 0 0 0 2 450 318

Pohºadávky voãi klientom 918 098 1 024 243 5 032 347 14 587 473 9 860 273 1 556 042 32 978 476

Dlhové cenné papiere 0 447 738 2 466 252 794 477 2 412 776 0 6 121 243

Podielové cenné papiere 

a vklady 0 0 0 0 0 456 743 456 743

Akcie 0 0 0 0 0 6 191 6 191

Nehmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 149 328 149 328

Hmotn˘ majetok 0 0 0 0 0 1 037 317 1 037 317

Ostatné aktíva 290 0 0 0 0 387 683 387 973

Náklady budúcich období 

a príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 6 524 6 524

Súvahové aaktíva ccelkom 3 3369 1111 1 4471 9981 7 4498 5599 15 3381 9950 12 2273 0049 3 5599 8828 43 5594 5518

Záväzky voãi bankám 1 601 384 0 201 406 0 0 0 1 802 790

Záväzky voãi klientom 1 293 581 2 254 774 5 445 806 16 222 391 6 988 736 117 813 32 323 101

Ostatné pasíva 447 344 136 898 0 0 0 343 296 927 538

V˘nosy budúcich období 

a v˘davky budúcich období 0 0 0 0 0 6 354 6 354

Rezervy 0 0 0 0 0 494 231 494 231

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 0 603 279 0 0 0 603 279

Súvahové ppasíva ccelkom 3 3342 3309 2 3391 6672 6 2250 4491 16 2222 3391 6 9988 7736 8 3398 9919 43 5594 5518

âistá ssúvahová ppozícia 26 8802 -919 6691 1 2248 1108 -840 4441 5 2284 3313 -4 7799 0091 0

Kumulatívna ããistá ssúvahová 

pozícia llikvidity 26 8802 -892 8889 355 2219 -485 2222 4 7799 0091 0 -

Vybrané ppodsúvahové aaktíva 353 024 302 190 1 504 169 1 557 434 497 009 0 4 213 826

Vybrané ppodsúvahové ppasíva 770 313 402 084 608 412 242 862 0 0 2 023 671

âistá ppodsúvahová  ppozícia -417 2289 -99 8894 895 7757 1 3314 5572 497 0009 0 2 1190 1155

âistá bbanková ppozícia -390 4487 -1 0019 5585 2 1143 8865 474 1131 5 7781 3322 -4 7799 0091 2 1190 1155

Kumulatívna ããistá bbanková 

pozícia kk 331. ddecembru 22004 -390 4487 -1 4410 0072 733 7793 1 2207 9924 6 9989 2246 2 1190 1155 -
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(32) FFINANâNÉ NNÁSTROJE –– KKREDITNÉ RRIZIKO

Pre minimalizáciu kreditného rizika bola vypracovaná úve-

rová stratégia PSS, a. s., ktorú dozorná rada banky schváli-

la na svojom zasadnutí 2. decembra 2004.

a) PPouÏité sspôsoby kkategorizácie ppohºadávok zz úverov      

a kritériá ppre iich zzaradenie ddo jjednotliv˘ch kkategórií

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.

Banka zatrieìuje pohºadávky z úverov do 5 kategórií, pre-

dov‰etk˘m na základe nasledujúcich objektívnych znakov:

·tandardné ppohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami nie dlh‰ie ako 15 dní.

·tandardné ppohºadávky ss v˘hradou:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 15 dní, ale

nie dlh‰ie ako 60 dní;

• dlÏník neplní niektor˘ in˘ záväzok vypl˘vajúci z úverovej

zmluvy mimo splácania jeho dlhu, napríklad nepredloÏe-

nie 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.

Ne‰tandardné ppohºadávky:

• dlÏník je v ome‰kaní so splátkami dlh‰ie ako 60 dní, ale

nie dlh‰ie ako 90 dní.

Pochybné ppohºadávky:

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

nie dlh‰ie ako 360 dní;

• banka odstúpila od úverovej zmluvy s dlÏníkom alebo bo-

la dlÏníkovi doruãená v˘zva na okamÏité splatenie zo-

statku dlhu z dôvodu neplnenia peÀaÏn˘ch záväzkov

dlÏníka a súãasne takáto zmluva v okamihu odstúpenia,

resp. okamÏitej splatnosti nebola zatriedená ako stratová

pohºadávka.

Stratové ppohºadávky:

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

• banka odstúpila od úverovej zmluvy s dlÏníkom alebo bo-

la dlÏníkovi doruãená v˘zva na okamÏité splatenie zo-

statku dlhu z dôvodu neplnenia peÀaÏn˘ch záväzkov dlÏ-

níka a súãasne takáto zmluva v okamihu odstúpenia,

resp. okamÏitej splatnosti bola zatriedená ako stratová

pohºadávka.
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Pri kategorizácii pohºadávok banka nepouÏíva hodnotenie

zverejÀované hodnotiacimi agentúrami.

Pre meranie kreditného rizika banka pouÏíva vlastn˘ intern˘

model zaloÏen˘ na v˘poãte pravdepodobnosti vymáhania

pohºadávky a v˘poãte predpokladanej vymoÏiteºnej ãiastky.

b) ZZásady aa postupy, kktor˘mi ssa bbanka rriadi ppri vvymáhaní

pohºadávok vvoãi ddlÏníkom

Pri vymáhaní pohºadávok sa banka riadi nasledovn˘mi

zásadami:

• efektívnosÈ vymáhania pohºadávok,

• individuálne posudzovanie kaÏdého vymáhaného

prípadu,

• 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 ssplátkov˘ kkalendár mmimo ssúdneho, rresp. 

exekuãného vvymáhania

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 kkonanie 

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. V zloÏitej‰ích prípadoch ban-

ka pripravuje Ïalobn˘ návrh sama.

Pokus oo mimoexekuãn˘ zzmier

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 kkonanie

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 ddraÏba

Od roku 2004 vykonáva banka vymáhanie pohºadávok

prostredníctvom draÏobníka v zmysle zákona o dobrovo-

ºn˘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

draÏby musí byÈ uverejnené v centrálnom notárskom registri

draÏieb.
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c) PPrijaté oopatrenia nna zzáklade aanal˘zy úúverového pportfólia

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) KKoncentrácia kkreditného rrizika

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.

(33) OOPERAâNÉ RRIZIKÁ

Operaãné riziká sú oceÀované na základe kvalifikova-

n˘ch odhadov ich nositeºov a sú ãlenené na nasledujúce

4 kategorie:

• nevhodn˘ alebo chybn˘ intern˘ proces,

• zlyhanie ºudského faktora, 

• zlyhanie systému,

• vplyv vonkaj‰ích udalostí.

(34) OODHAD RREALIZAâNEJ HHODNOTY

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 2004.

âistá hodnota úverov v súvahe sa povaÏuje za ich realizaãnú

hodnotu za predpokladu, Ïe skutoãná hodnota pasív a v˘-

nosov z krátkodob˘ch aktív, ostatn˘ch aktív a preddavkov

a v˘nosov budúcich období, sa rovná ich úãtovnej hodnote.

(35) VV¯ZNAMNÉ UUDALOSTI PPO DDNI, KKU KKTORÉMU

SA ZZOSTAVUJE ÚÚâTOVNÁ ZZÁVIERKA

Po dni, ku ktorému sa zostavuje táto úãtovná závierka,

nenastali v banke Ïiadne udalosti s v˘znamn˘m vplyvom

na verné zobrazenie skutoãností, ktoré sú predmetom

úãtovníctva.
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Dozorná rada Prvej stavebnej sporiteºne, a. s., sa v priebehu

roka 2004 zi‰la na dvoch zasadnutiach. Okrem toho bola

formou 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 a konsolidovaná úãtovná závierka PSS, a. s., zosta-

vená k 31. decembru 2004 a návrh rozdelenia zisku za rok

2004 boli predmetom rokovania audítorského v˘boru do-

zornej rady, ktor˘ zasadal v sídle spoloãnosti 25. apríla

2005. Audítorsk˘ v˘bor vyjadril súhlas s predloÏenou úãtov-

nou závierkou za rok 2004 a návrhom rozdelenia zisku za

rok 2004. Oba návrhy boli odporuãené na zasadnutie do-

zornej rady.

Dozorná rada preskúmala, v zmysle § 198 obchodného

zákonníka, riadnu a konsolidovanú úãtovnú závierku PSS,

a. s,. zostavenú k 31. decembru 2004, overenú spoloãnos-

Èou PreicewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., ako aj

návrh rozdelenia zisku za rok 2004. 

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 vykona-

nom overení úãtovnej závierky PSS, a. s., za rok 2004 bola

vãas pred zasadnutím dozornej rady odovzdaná v‰etk˘m

jej ãlenom.

Po preskúmaní riadnej a konsolidovanej úãtovnej závierky

PSS, a. s,. zostavenej k 31. decembru 2004, ako aj návrhu

rozdelenia zisku za rok 2004, nemá dozorná rada Ïiadne

námietky a uvedené materiály schvaºuje na predloÏenie

valnému zhromaÏdeniu akcionárov spoloãnosti. 

Dozorná rada ìakuje predstavenstvu a v‰etk˘m intern˘m

ako aj extern˘m spolupracovníãkam a spolupracovníkom

za vykonanú prácu v roku 2004.

Správa ddozornej rrady

Bratislava jún 2004 Mag. Regina Ovesny-Straka

predsedníãka dozornej rady





Prvá stavebná sporiteºÀa, a. s. 
schválila k 31. decembru 2004 celkom

268 687 stavebn˘ch úverov

a medziúverov v hodnote

68,61 miliardy Sk
Prvá stavebná sporiteºÀa, a.s. 
gewährte zum 31. Dezember 2004
insgesamt 268.687 Bauspardarlehen
und Zwischendarlehen in Höhe von
68,61 Mrd. SKK
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