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Wüstenrot Verwaltungs – 
und Dienstleistungen GmbH
5033 Salzburg, Alpenstraße 61, Postfach 155

60 %

Wüstenrot & Württembergische AG
70163 Stuttgart, Guttenbergstrasse 30

40 %

AKCIONÁRI

štruktúra akcionárov spoločnosti k 31. 12. 2006
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PREDSTAVENSTVO 

predseda predstavenstva 
Mag. Karl Peter Giller 

podpredseda predstavenstva 
Annerose Bidermann

ãlen predstavenstva
Ing. Erika Jamborová (od 01.01.2006) 

DOZORNÁ RADA 

predseda dozornej rady
Gen.-Dir. Wolfgang Radlegger 

podpredseda dozornej rady
Dr. Gert Haller (do 28.02.2006)
Dr. Edmund Kurt Schwake (od 27.04.2006)

ãlenovia dozornej rady 
Mag. Werner Wabscheg 
Dr. Edmund Kurt Schwake (do 27.04.2006)
Georg Neumann (od 02.06.2006)

ãlenovia dozornej rady volení zamestnancami 
Ing. Zuzana Kondrótová (do 31.05.2006)
Iveta Lieskovská (od 20.06.2006)
Ing. Jozef Mudrík (do 31.07.2006)

ORGÁNY SPOLOâNOSTI



Stavebné sporenie 
na Slovensku 

Legislatívne podmienky

V˘‰ka ‰tátnej prémie pre rok 2007 sa vypo-
ãítala na základe vzorca, ktor˘ je zakotven˘
v zákone o stavebnom sporení, a dosahuje
9,5 % (2006: 10 %), v absolútnom vyjadre-
ní maximálne 2 000 SKK. Pre plné vyuÏitie
tejto ãiastky je preto potrebné realizovaÈ
vklad vo v˘‰ke 21 050 SKK. 

Parlament schválil novelu zákona o ban-
kách s mnoh˘mi zmenami, najmä kvôli
plneniu kritérií BASEL II.

Stavebné sporiteľne v roku 2006

V‰etky tri stavebné sporiteºne poskytli
v roku 2006 spolu cca 48 000 nov˘ch sta-
vebn˘ch úverov a medziúverov v objeme
cieºov˘ch súm 47,6 mld. SKK, ãím dosiahli
v oblasti úverov˘ch obchodov obdobn˘
v˘sledok ako v predchádzajúcom roku. 

Nové obchody (vrátane delení a zv˘‰ení) za
v‰etky tri stavebné sporiteºne vzrástli v roku
2006 cca o 7 000 kusov na takmer 211 000. 

Wüstenrot 
stavebná sporiteºÀa, a. s.

Obchodné výsledky

Dosiahnutá netto produkcia 23 400 kusov
(vrátane delení so zv˘‰ením) neumoÏnila
splniÈ stanoven˘ produkãn˘ plán, ão pris-
pelo k miernemu poklesu evidenãného
stavu sporiv˘ch zmlúv. 

Za predpokladu 1 zmluva ~ 1 klient, t. j. pri

zohºadnení osôb figurujúcich na rodinn˘ch
zmluvách, ‰pecifiku Wüstenrot stavebnej
sporiteºne, dosiahol poãet nov˘ch obcho-
dov v minulom roku 44 480, ãím sme ná‰
podiel na trhu zv˘‰ili na 21 % podºa poãtu
zmlúv, v objeme cieºov˘ch súm sme do-
siahli podiel na trhu vo v˘‰ke 10,1 %.

Príjem vkladov v objeme 2,55 mld. SKK bol
voãi predchádzajúcemu roku o nieão niÏ‰í
(2005: 2,6 mld. SKK). 

Stavebná sporiteºÀa sa v oblasti poskytova-
nia úverov zameriavala na dve ÈaÏiská:

– Prv˘m bolo priorizovanie úverov zabezpe-
ãen˘ch nehnuteºnosÈou s cieºom roz‰íriÈ
podiel t˘chto úverov na celkovom kredit-
nom portfóliu, ão sa nám aj podarilo,
Tento podiel vzrástol z 29 % na 35 %.
Súãasne sa nám, prostredníctvom na‰ej
ponuky z produktovej rady „SpoºahlivosÈ“,
podarilo zaujaÈ spoºahlivú klientelu. 

– Druh˘m ÈaÏiskom bola orientácia na saná-
ciu bytového fondu produktovou ponukou
z programu „REKOFOND“, ktor˘ vykazuje
nízky podiel defaultu. V minulom roku sme
poskytnut˘ objem úverov (vy‰e 140 mil.
SKK) medziroãne zdvojnásobili. 

Celkovo bolo otvoren˘ch 6 569 stavebn˘ch
úverov a medziúverov v objeme cieºov˘ch
súm cez 2 mld. SKK.

Od januára do konca decembra 2006 boli
klientom vyplatené finanãné prostriedky
v sume 3,57 mld. SKK.

Hospodárske výsledky 

Hospodársky v˘sledok konsolidovaného
celku dosiahol pred zdanením 96,1 mil.
SKK. 
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Tvorba opravn˘ch poloÏiek k úverom bola
o nieão vy‰‰ia neÏ sa plánovalo, saldo do-
siahlo okolo 56 mil. SKK. 

Po zohºadnení dane príjmu právnickej
osoby a odloÏenej dane, je zisk po zdanení
vo v˘‰ke 77,7 mil. SKK. 

Bilanãná suma konsolidovaného celku
k 31. 12. 2006 dosiahla 9,08 mld. SKK.

Odbyt a partneri

ËaÏiská v roku 2006 moÏno zhrnúÈ do nasle-
dovn˘ch oblastí: rast efektivity spoloãného
odbytu (v kooperácii so sesterskou Wüsten-
rot poisÈovÀou), budovanie a rast produkti-
vity na‰ej siete partnerov a zlep‰enie
väzieb s klientmi.

Poãet produktívnych sprostredkovateºov
v˘razne stúpol, priãom objem celkovej pro-
dukcie cieºov˘ch súm vzrástol z 3,3 mld.
SKK (2005) na 3,8 mld. SKK (2006). Zv˘‰il
sa i poãet nov˘ch poradcov, a t˘m objem
cieºov˘ch súm celkovej produkcie nov˘ch
poradcov stúpol takmer o 62 %. 

Podiel alternatívneho odbytu na roãnej
obchodnej produkcii dosiahol v minulom
roku cca 20 %.

Organizácia spoločnosti

V roku 2006 bol za úãelom zv˘‰enia efektív-
nosti procesu spracovania a schvaºovania
úverov realizovan˘ projekt „Optimalizácia
obchodn˘ch procesov“. Fáza anal˘zy a plá-
novania sú ukonãené a v súãasnosti sa
nachádzame v realizaãnej fáze. 

Výhľad – 2007

V záujme presadenia sa na trhu najmä ako
rodinná stavebná sporiteºÀa chceme práve
tejto cieºovej skupine klientov ponúknuÈ roz-
siahle moÏnosti financovania i atraktívne
formy sporenia a poskytnúÈ im kompletné
finanãné poradenstvo.

Stanovené obchodné ciele pre rok 2007:
v poãte nov˘ch obchodov (vrátane zv˘‰ení
cieºov˘ch súm) dosiahnuÈ 23 % podiel na
trhu stavebného sporenia, a to s objemom
cieºov˘ch súm na úrovni 13 % trhového
podielu; poskytnúÈ úvery a medziúvery
v objeme 1,2 mld. SKK, ãím by sme z hºa-
diska vyplaten˘ch prostriedkov chceli zau-
jaÈ cca 18 % trhu stavebn˘ch úverov
a medziúverov. 

Nakoºko hlavnou úlohou stavebného spore-
nia je financovanie b˘vania, máme v úmys-
le naìalej roz‰irovaÈ úverové obchody, a to
predov‰etk˘m cez ponuku medziúverov,
úverov zabezpeãen˘ch nehnuteºnosÈou
a Rekofond-úverov (plán 2007: nové úvery
v objeme cca 200 mil. SKK). 

Zámerom Wüstenrot stavebnej sporiteºne je
tieÏ zv˘‰iÈ svoju trhovú pozíciu vo v‰etk˘ch
ohºadoch so zreteºom na rast roãného
v˘sledku hospodárenia a ukazovateºa ROE.

Pre úspe‰né naplnenie cieºov je pre nás
dôleÏité pracovaÈ na kvalitatívnom zlep‰ení
odbytovej siete, resp. servisu pre klientov,
a na roz‰írení alternatívnych odbytov˘ch
ciest (cieº: 35 % podiel na celkovom obrate
Wüstenrot stavebnej sporiteºne).

V tomto roku uÏ bude samozrejme zv˘‰ená
pozornosÈ venovaná zabezpeãeniu vnútro-
podnikov˘ch podmienok pre úspe‰né
zavedenie EURO meny v roku 2009.

Máj 2007



a) materská spoloãnosÈ

b) schéma konsolidovaného celku
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INFORMÁCIE O ·TRUKTÚRE 
KONSOLIDOVANÉHO CELKU BANKY 
k 31.12.2006

Názov Sídlo Hlavný predmet činnosti Štát

Wüstenrot Verwaltungs- Alpenstrasse 61 finančné služby Rakúsko
und Dienstleistungen GmbH A-5033 Salzburg

Názov Sídlo Hlavný predmet Štát Podiel
činnosti

Wüstenrot Verwaltungs- Alpenstrasse 61 finančné služby Rakúsko 60 %
und Dienstleistungen GmbH A-5033 Salzburg

Wüstenrot & Württembergische AG Guttenbergstrasse 30 finančné Nemecko 40%
D-701 63 Stuttgart podnikanie

W ü s t e n r o t    s t a v e b n á    s p o r i t e ľ ň a,   a. s.

Názov Sídlo Hlavný predmet Štát Podiel
činnosti

Wüstenrot Servis, spol. s r. o. Grösslingová 77 inžinierska činnosť Slovenská
811 09 Bratislava v stavebníctve republika 100%

poradenstvo 
a sprostredkovanie 
v oblasti stavebníctva

�
�
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KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ ZISKOV A STRÁT 

za roky konãiace 31. decembra 2006 a 2005

v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Výnosové úroky 492 684 496 833

Nákladové úroky -201 150 - 201 680 

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY 21 291 534 295 153

Opravné položky na úvery 28 -56 282 - 14 722

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY VRÁTANE OPRAVNÝCH 
POLOŽIEK NA ÚVERY 235 252 280 431

Výnosy z poplatkov a provízií 120 322 125 525

Náklady na poplatky a provízie -7 519 - 10 622

ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ 22 112 803 114 903

Čisté výnosy z obchodovania -944 - 604

Zisk / strata z predaja finančných aktív určených na predaj 8 – - 540

Administratívne náklady 23 -117 211 -120 850

Osobné náklady 24 -75 787 -76 701

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 25 -15 679 -15 881

Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku 25 -5 824 -6 637

Ostatné prevádzkové výnosy 26 3 294 6 734

Ostatné prevádzkové náklady 27 -34 098 -75 783

Opravné položky na ostatné aktíva 29 -5 660 -3 736

ZISK PRED ZDANENÍM 96 146 101 336

Daň z príjmu 30 -18 475 - 19 924

ZISK PO ZDANENÍ 77 671 81 412
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KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA 
k 31. decembru 2006 a 2005

v tis. Sk Poznámka 31.12.2006 31.12.2005

AKTÍVA

Pokladničná hotovosť a účty 
v Národnej banke Slovenska 6 816 017 1 370 447

Finančné aktíva určené na predaj 8 1 944 045 1 143 538

Pohľadávky voči bankám 7 282 424 492 681

Pohľadávky voči klientom 9 5 196 800 5 334 180

Cenné papiere držané do splatnosti 10 544 868 498 981

Dlhodobý hmotný majetok 12 252 960 259 326

Dlhodobý nehmotný majetok 13 19 291 22 859

Daňové pohľadávky – daň splatná 17 – 9 504

Ostatné aktíva 14 26 469 32 662

AKTÍVA SPOLU 9 082 874 9 164 178

PASÍVA 

Záväzky voči klientom 15 7 733 648 7 820 793

Rezervy 16 41 596 28 183

Daňové záväzky - daň splatná 17 4 156 –

Odložený daňový záväzok 18 16 451 27 229

Ostatné pasíva 19 75 139 66 138

Cudzie zdroje 7 870 990 7 942 343

Základné imanie 20 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond 100 010 100 010

Precenenie finančných aktív určených na predaj 63 268 90 890

Nerozdelený zisk a ostatné fondy tvorené zo zisku 548 606 530 935

Vlastné imanie 1 211 884 1 221 835

PASÍVA SPOLU 9 082 874 9 164 178 
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KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ O POHYBOCH 
VLASTNÉHO IMANIA 
za roky konãiace 31. decembra 2006 a 2005

VLASTNÉ IMANIE (v tis. Sk) Základné Zákonný Oceňovacie Nerozdelený zisk Vlastné
imanie rezervný rozdiely z CP z minulých rokov imanie 

fond a ostatné fondy spolu
tvorené zo zisku

Stav k 1. januáru 2005 500 000 100 010 98 274 509 523 1 207 807

Precenenie finančných aktív určených 
na predaj (znížené o daň) – – -7 384 – -7 384

Zisk bežného účtovného obdobia – – – 81 412 81 412

Vykázaný zisk celkom za rok 2005 – – -7 384 81 412 74 028

Vyplatené dividendy – – – -60 000 -60 000

Stav k 31. decembru 2005 500 000 100 010 90 890 530 935 1 221 835

Stav k 1. januáru 2006 500 000 100 010 90 890 530 935 1 221 835

Precenenie finančných aktív určených 
na predaj (znížené o daň) – – -27 622 – -27 622

Zisk bežného účtovného obdobia – – – 77 671 77 671

Vykázaný zisk celkom za rok 2006 – – -27 622 77 671 50 049

Vyplatené dividendy – – – -60 000 -60 000

Stav k 31. decembru 2006 500 000 100 010 63 268 548 606 1 211 884



v tis. Sk Poznámka 2006 2005

Prevádzková činnosť:

Hospodársky výsledok pred zdanením 96 146 101 336

Výnosové úroky 21 -492 684 -496 833

Nákladové úroky 21 201 150 201 680

Amortizácia nehmotného majetku 25 5 824 6 673  

Odpisy hmotného majetku 25 15 679 15 881

Cenné papiere – prémia / diskont 12 041 2 173

Iné nepeňažné položky 61 940 19 050

Úroky prijaté 456 517 478 366

Úroky zaplatené -201 150 -201 335

Zaplatená daň z príjmu 17 -9 115 -56 243

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenou v prevádzkových aktívach 146 348 70 748

Úvery iným bankám -190 -14 317

Úvery klientom 77 064 294 680

Ostatné aktíva 14 063 24 494

Záväzky voči klientom 15 -87 145 547 437

Rezervy 16 13 412 2 682

Ostatné pasíva 19 -11 280 5 400

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 152 272 931 124

Investičná činnosť:

Cenné papiere k dispozícii na predaj – nákup -848 589 -341 478

Cenné papiere k dispozícii na predaj – splatnosť 48 082 283 132

Cenné papiere držané do splatnosti – nákup 10 -45 886 -498 981

Podielové cenné papiere a vklady – výnosy z predaja - 1 040

Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 455 4 630

Prírastky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 12, 13 -11 569 - 16 298

Peňažné toky z investičnej činnosti, netto -857 507 -567 955

Finančná činnosť:

Vyplatené dividendy -60 000 -60 000

Peňažné toky z finančnej činnosti -60 000 -60 000

Peniaze a peňažné ekvivalenty - 765 235 303 169

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 31 1 720 558 1 417 389

Peniaze v hotovosti (zmena) -9 428 - 7 995

Prebytok povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska (zmena) -18 444 26 255

Pôžičky poskytnuté Národnej banke Slovenska – sterilizačné repo obchody (zmena) -527 106 945 856

Bežný účet v iných bankách (zmena) -30 105 51 132

Termínované vklady do 3 mesiacov (zmena) -180 152 - 712 049

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 31 955 323 1 720 558

Peniaze a peňažné ekvivalenty - 765 235 303 169

KONSOLIDOVAN¯ PREHªAD PE≈AÎN¯CH TOKOV 
za roky konãiace 31. decembra 2006 a 2005
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ZOSTAVENEJ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI 
ŠTANDARDMI PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO („IFRS“) 
V ZNENÍ SCHVÁLENOM EURÓPSKOU ÚNIOU

(1) VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SpoloãnosÈ Wüstenrot stavebná sporiteºÀa, a. s., (ìalej „Banka“), IâO 31 351 026, so síd-
lom Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, bola zaloÏená dÀa 24. marca 1993 a zapísaná do
obchodného registra dÀa 26. mája 1993. Banka má ‰pecifickú bankovú licenciu podºa
zákona ã. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení vydanú Národnou bankou Slovenska. 

Predmetom ãinnosti Banky podºa bankového povolenia 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 komunál-
ne úvery,

d) prijímanie vkladov od bánk,

e) vykonávanie platobného styku a zúãtovania spojeného so stavebn˘m sporením,

f) poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb súvisiacich so stavebn˘m sporením,

g) sprostredkovateºská ãinnosÈ v oblasti poisÈovníctva súvisiaca so stavebn˘m sporením.

SluÏby Banky sú poskytované prostredníctvom vlastnej odbytovej siete, ktorá je reprezen-
tovaná 9 servisn˘mi centrami v Bratislave, Trnave, Trenãíne, Nitre, Îiline, Banskej Bystrici,
Ko‰iciach a Pre‰ove. Okrem vlastnej odbytovej siete poskytovala Banka v roku 2006 svoje
sluÏby aj prostredníctvom externej odbytovej siete, ktorú tvorilo 44 agentúrnych riaditeºov,
92 finanãn˘ch manaÏérov, 1 199 poradcov stavebného sporenia.

Na sprostredkovaní zmlúv o stavebnom sporení sa v roku 2006 podieºalo 33 partnerov
(4 banky, 2 poisÈovne a 27 partnerov) a exkluzívnu odbytovú sieÈ zabezpeãuje dcérska spo-
loãnosÈ Wüstenrot Servis, spol. s r. o.

Skupina vykazuje k 31. decembru 2006 poãet zamestnancov 138 (k 31. decembru 2005
137), z toho vedúci zamestnanci 13 (k 31. decembru 2005 10).
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Štruktúra akcionárov Banky:

V˘‰ka hlasovacích práv akcionárov Banky zodpovedá poãtu ich akcií, ktor˘ je odvoden˘ od
v˘‰ky ich majetkovej úãasti na základnom imaní Banky (Wüstenrot Verwaltungs- und Dienst-
leistungen GmbH: 600 hlasov, Wüstenrot & Württembergische AG: 400 hlasov).

Konsolidovanú úãtovnú závierku skupiny Wüstenrot zostavuje spoloãnosÈ Wüstenrot Woh-
nungswirtschaft reg.Gen.m.b.H., Salzburg.   

Členovia štatutárneho a dozorného orgánu a prokuristi Banky v roku 2006:

Dcérske spoločnosti Banky:

AKCIONÁRI Sídlo podiely v %

2006 2005

Wüstenrot Verwaltungs- 5033 Salzburg, Alpenstraße 61, 

und Dienstleistungen GmbH Postfach 155
60 60

Wüstenrot & Württembergische AG 70163 Stuttgart, 

Guttenbergstrasse 30
40 40

Spolu 100 100

Predstavenstvo

Predseda: Mag. Karl Peter Giller

Členovia: Annerose Bidermann

Ing. Erika Jamborová do 16.2.2007

Ing. Juraj Kvetko od 31.1.2007  

Dozorná rada

Predseda: Wolfgang Radlegger

Členovia: Mag. Werner Wabscheg

Dr. Edmund Kurt Schwake

Dr. Gert Haller do 28.2.2006

Georg Neumann od 2.6.2006

Ing. Jozef Mudrík do 31.7.2006

Iveta Lieskovská   od 20.6.2006

Ing. Zuzana Kondrótová do 31.5.2006

Názov Adresa Hlavný Audítor Metóda
predmet kosolidácie
Činnosti

Wüstenrot Grösslingova 77, Vyhľadávanie Pricewaterhouse- Úplná
Servis, Bratislava projektov bývania, Coopers 
spol. s r. o. správa nehnuteľností Slovensko, s.r.o.



(2) VÝCHODISKÁ PRE PRÍPRAVU 
KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Konsolidovaná úãtovná závierka Banky a jej dcérskej spoloãnosti (ìalej „Skupina“) je vypraco-
vaná v súlade s Medzinárodn˘mi ‰tandardmi pre finanãné v˘kazníctvo (ìalej len "IFRS") na
základe ocenenia v historick˘ch cenách. V˘nimku tvoria finanãné aktíva urãené na predaj, ktoré
sa oceÀujú reálnou hodnotou. Skupina aplikuje v‰etky Medzinárodné ‰tandardy pre finanãné
v˘kazníctvo a interpretácie vydané V˘borom pre medzinárodné ‰tandardy pre finanãné v˘kaz-
níctvo (International Accounting Standards Board - ìalej len "IASB") v znení schválenom Európ-
skou Úniou, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2006. 

Túto konsolidovanú úãtovnú závierku je moÏné dostaÈ priamo v sídle Wüstenrot stavebná spo-
riteºÀa, a. s.  

Pri zostavovaní úãtovnej závierky podºa IFRS stanovuje vedenie Skupiny predpoklady a odha-
dy, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív a pasív v konsolidovanej súvahe, na v˘‰ku
prípadn˘ch pohºadávok a záväzkov k dátumu konsolidovanej úãtovnej závierky uveden˘ch
v poznámkach ku konsolidovanej úãtovnej závierke a na náklady a v˘nosy vykázané v danom
úãtovnom období v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát. Tieto odhady sa zakladajú na infor-
máciách dostupn˘ch k dátumu zostavenia konsolidovanej úãtovnej závierky. V˘znamné úãtov-
né odhady a predpoklady sú uvedené v Poznámke 5.

Úãtovné v˘kazy sú zostavené na základe princípu ãasového rozlí‰enia, podºa ktorého sa trans-
akcie a ìal‰ie skutoãnosti vykazujú v ãase ich vzniku a v úãtovnej závierke sa vykazujú v obdo-
bí, s ktor˘m súvisia, za predpokladu nepretrÏitého pokraãovania vo svojej ãinnosti.

Konsolidovaná úãtovná závierka je zostavená v slovensk˘ch korunách ("Sk") a v‰etky hodnoty
sú zaokrúhlené na tisíce Sk, pokiaº nie je uvedené inak.

(a) Zmeny k zverejnen˘m ‰tandardom a interpretáciám s úãinnosÈou od 1. januára 2006

Aplikácia novelizácií a interpretácií uveden˘ch niÏ‰ie nespôsobila v˘razné zmeny v úãtovn˘ch
postupoch Skupiny:

Novelizácia IAS 19 – Zamestnanecké poÏitky;

Novelizácia IAS 21 – âistá investícia do zahraniãnej prevádzky;

Novelizácia IAS 39 – Úãtovanie cash-flow hedgingu pri oãakávan˘ch transakciách so spriaz-
nen˘mi spoloãnosÈami;

Novelizácia IAS 39 – MoÏnosÈ úãtovania v reálnej hodnote;

Novelizácia IAS 39 a IFRS 4 - Zmluvy o finanãn˘ch zárukách; 

IFRS 1 (Novelizácia), Prvé prijatie Medzinárodn˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo a IFRS
6 (Novelizácia), Prieskum a ohodnotenie nerastn˘ch surovín;

IFRS 6 – Prieskum a ohodnotenie nerastn˘ch surovín;

IFRIC 4 – Urãenie, ãi je obsahom dohody aj leasingov˘ vzÈah;

IFRIC 5 – Práva a podiely z fondov na vyradenie z prevádzky, obnovu a ochranu Ïivotného
prostredia; a
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IFRIC 6 – Záväzky vypl˘vajúce z úãasti na ‰pecifick˘ch trhoch – Odpad z elektrick˘ch a elek-
tronick˘ch zariadení.

Novelizácia IAS 19 zavádza moÏnosÈ alternatívneho prístupu vykazovania poistno-matema-
tick˘ch ziskov a strát. Takisto pridáva nové poÏiadavky na zverejnenie informácií. KeìÏe
Skupina neuvaÏuje o zmene úãtovnej metódy úãtovania poistno-matematick˘ch ziskov
a strát a nezúãastÀuje sa na Ïiadnom programe, kde by vystupovali viacerí zamestnávate-
lia, prijatie tejto novelizácie bude maÈ vplyv len na formát a rozsah poskytnut˘ch informácií
uveden˘ch vo v˘kazoch.

Novelizácia IAS 21, IAS 39 – Úãtovanie cash-flow hedgingu pri oãakávan˘ch transakciách so
spriaznen˘mi spoloãnosÈami, IFRS 1, IFRS 6, IFRIC 4 a IFRIC 5 sa nevzÈahujú na prevádzkové
aktivity Skupiny, a preto nemajú Ïiadny materiálny vplyv na úãtovné politiky Skupiny.  

Novelizácia IAS 39 – MoÏnosÈ úãtovania v reálnej hodnote. Novelizácia nemala v˘znamn˘
dopad na úãtovné postupy Skupiny.

Novelizácia IAS 39 a IFRS 4 – Zmluvy o finanãn˘ch zárukách. Tieto typy zmlúv sa teraz úãtujú
v rámci IAS 39 a neúãtujú sa v rámci IFRS 4, ako si to predt˘m vyÏadovali IFRS. PoÏiadavky na
oceÀovanie a zverejÀovanie informácií v rámci IAS 39 nespôsobili Ïiadne materiálne zmeny
v úãtovn˘ch postupoch Skupiny. 

(b) Vydané, ale zatiaº neúãinné ‰tandardy a interpretácie

Skupina sa rozhodla neprijaÈ nasledujúce ‰tandardy a interpretácie, ktoré uÏ boli vydané, ale
e‰te nevstúpili do platnosti, pre úãtovné obdobia zaãínajúce od 1. januára 2006:

IFRS 7 – Finanãné nástroje: ZverejÀovanie (úãinn˘ od 1. januára 2007). IFRS 7 zavádza nové
zverejÀovanie s cieºom zlep‰iÈ informácie o finanãn˘ch nástrojoch. ·tandard nebude maÈ
dopad na klasifikáciu alebo oceÀovanie finanãn˘ch nástrojov Skupiny.

PouÏitie t˘chto nov˘ch ‰tandardov a interpretácií nebude maÈ v˘znamn˘ vplyv na finanãné
v˘kazy Skupiny v období prvého pouÏitia.

IFRS 8 – Prevádzkové segmenty (úãinné od 1. januára 2009);

IFRIC 7 – Aplikácia zásady úpravy úãtovn˘ch závierok podºa IAS 29 (úãinné od 1. marca 2006);

IFRIC 8 – Rozsah IFRS 2 (úãinné od 1. mája 2006);

IFRIC 9 – Prehodnotenie vloÏen˘ch derivátov (úãinné od 1. júna 2006);

IFRIC 10 – PriebeÏné finanãné vykazovanie a znehodnotenie (úãinné od 1. novembra 2006);

IFRIC 11 – IFRS 2 – Transakcie s vlastn˘mi akciami Skupiny (úãinné od 1. marca 2007); a

IFRIC 12 – Dohody o prevádzkovaní sluÏieb (úãinné od 1. januára 2009).



((3) DÔLEŽITÉ ÚČTOVNÉ POSTUPY

aa)) DDeeÀÀ uusskkuuttooããnneenniiaa úúããttoovvnnééhhoo pprrííppaadduu

DÀom uskutoãnenia úãtovného prípadu je najmä deÀ v˘platy alebo prevzatia hotovosti, deÀ
kúpy alebo predaja peÀaÏn˘ch prostriedkov v cudzej mene, deÀ vykonania platby z úãtu
klienta, deÀ pripísania platby na úãet klienta, deÀ, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníct-
va 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 Skupina úãtu-
je v deÀ ich finanãného vyrovnania. 

bb)) PPeenniiaazzee aa ppeeÀÀaaÏÏnnéé eekkvviivvaalleennttyy

Skupina pre potreby zostavenia prehºadu peÀaÏn˘ch tokov do peÀaÏn˘ch prostriedkov
a peÀaÏn˘ch ekvivalentov zah⁄Àa:

•   stav pokladniãnej hotovosti v Sk a cudzích menách,

•   prebytok na úãte povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS,

•   úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov so zmluvnou dobou splatnosti tri mesia-
ce a menej,

•   zostatky na beÏn˘ch úãtoch v in˘ch bankách,

•   termínované vklady v in˘ch bankách so splatnosÈou tri mesiace a menej.

cc)) PPrreeppooããeett ccuuddzzeejj mmeennyy

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenskú menu kurzom
urãen˘m v kurzovom lístku NBS platn˘m ku dÀu uskutoãnenia úãtovného prípadu, s v˘nim-
kou kúpy a predaja cudzej meny v hotovosti za slovenskú menu, kde sa pouÏije kurz
komerãnej banky, za ktor˘ boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dÀu, ku ktorému
sa zostavuje konsolidovaná úãtovná závierka, sa oceÀujú kurzom platn˘m k tomuto dÀu.
Zisky a straty vypl˘vajúce z precenenia na slovenskú menu sa úãtujú ako kurzové straty
alebo zisky na Èarchu alebo v prospech v˘sledku hospodárenia.

dd)) PPookkllaaddnniiããnnáá hhoottoovvoossÈÈ,, úúããttyy vv NNáárrooddnneejj bbaannkkee SSlloovveennsskkaa aa ppoohhººaaddáávvkkyy vvooããii bbaannkkáámm

Pokladniãná hotovosÈ je ocenená menovitou hodnotou. Povinné minimálne rezervy v NBS sú
ocenené menovitou hodnotou vrátane dosiahnut˘ch úrokov˘ch v˘nosov. Termínované
obchody sa pri ich vzniku oceÀujú reálnou hodnotou, ktorá zah⁄Àa aj transakãné náklady
bezprostredne súvisiace s danou transakciou. Následne sa tieto poloÏky oceÀujú akumulo-
vanou hodnotou. SúãasÈou ich ocenenia je aj ãasovo rozlí‰en˘ úrok.

ee)) PPoosskkyyttnnuuttéé úúvveerryy,, ppoohhººaaddáávvkkyy aa oopprraavvnnéé ppoollooÏÏkkyy nnaa ssttrraattyy zzoo zznnííÏÏeenniiaa hhooddnnoottyy 

Poskytnuté úvery a pohºadávky sú nederivátové finanãné aktíva s pevn˘mi alebo vopred
uãen˘mi splátkami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu, okrem:

•   t˘ch, ktoré subjekt plánuje predaÈ ihneì alebo v blízkej budúcnosti, ktoré sú klasifikova-
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né ako drÏané na obchodovanie a tie, ktoré subjekt prvotne klasifikoval ako aktíva oce-
Àované reálnou hodnotou s vplyvom na konsolidovan˘ v˘kaz ziskov a strát,

•   t˘ch, ktoré subjekt prvotne klasifikoval ako urãené na predaj, alebo

•   t˘ch, z ktor˘ch drÏiteº nemusí znova nadobudnúÈ svoju pôvodnú investíciu z dôvodov
in˘ch ako zhor‰enie finanãnej situácie a ktoré sú klasifikované ako urãené na predaj.

Poskytnuté úvery sú pri ich vzniku ocenené reálnou hodnotou zv˘‰enou o transakãné nákla-
dy, ktoré priamo súvisia s nadobudnutím finanãného majetku (poskytnuté provízie) a zníÏe-
nou o v˘nosy, ktoré priamo súvisia s nadobudnutím finanãného majetku (prijaté poplatky).
Poskytnuté úvery sú následne ocenené v menovitej hodnote a sú vykázané v konsolidova-
nej súvahe v netto v˘‰ke, to znamená vo v˘‰ke pohºadávky, ktorá je korigovaná opravnou
poloÏkou. 

Re‰trukturalizované úvery s vykázan˘m zníÏením hodnoty sa diskontujú pouÏitím pôvodnej
efektívnej úrokovej miery a sú tak ocenené a vykázané rovnak˘mi metódami a postupmi ako
v‰etky poskytnuté úvery.

Opravná poloÏka k úverovému riziku straty zo zníÏenia hodnoty sa vytvorí, ak existuje objek-
tívny dôkaz, Ïe Skupina nebude schopná získaÈ späÈ v‰etky dlÏné sumy. 

V˘‰ka opravnej poloÏky predstavuje rozdiel medzi úãtovnou hodnotou a realizovateºnou
sumou, ktorá je súãasnou hodnotou oãakávan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch tokov vrátane súm
vymoÏiteºn˘ch zo záruk a prijat˘ch zabezpeãení, diskontovanou na základe pôvodnej úro-
kovej sadzby úveru pri jeho vzniku. 

Individuálne opravné poloÏky tvorí Skupina k v˘znamn˘m úverom v akomkoºvek ome‰kaní
a k nev˘znamn˘m úverom v ome‰kaní viac ako 90 dní. Za v˘znamné úvery Skupina pova-
Ïuje úvery poskytnuté na financovanie veºk˘ch stavebn˘ch projektov a úvery, pri ktor˘ch
bolo identifikované znehodnotenie. Individuálne opravné poloÏky vychádzajú z anal˘zy úve-
rového rizika a finanãnej situácie kaÏdého konkrétneho dlÏníka. 

Ak Skupina posúdi, Ïe neexistujú objektívne dôkazy potvrdzujúce zníÏenie hodnoty indivi-
duálne posudzovaného úveru, ãi v˘znamného alebo nie, takéto úvery sú zoskupované na
základe podobn˘ch rysov úverov˘ch rizík pre úãely kolektívneho posudzovania zníÏenia
kvality odzrkadºujúc historickú skúsenosÈ so stratou na portfólio ku dÀu úãtovnej závierky.
Úvery individuálne posudzované ãi do‰lo k zníÏeniu hodnoty, a u ktor˘ch bola vytvorená
opravná poloÏka, nie sú ìalej zoskupované pre úãely kolektívneho posudzovania zníÏenia
hodnoty. Skupina tvorí skupinovú opravnú poloÏku na nev˘znamné úvery s dobou ome‰ka-
nia do 90 dní.

Skupina odpí‰e pohºadávku po uskutoãnení v‰etk˘ch krokov spojen˘ch s jej vymáhaním, ak
sa dlÏnú ãiastku od klienta nepodarí vymôcÈ. Pohºadávku odpí‰e aj na základe upustenia od
vymáhania pohºadávky podºa platného rozhodnutia súdu alebo vyjadrenia exekútora
o nevymoÏiteºnosti pohºadávky, prípadne na základe rozhodnutia predstavenstva Banky. 

ff)) CCeennnnéé ppaappiieerree

Skupina eviduje cenné papiere podºa zámeru, s ktor˘m boli obstarané, v zmysle jej straté-
gie z hºadiska investovania do cenn˘ch papierov, v nasledovn˘ch portfóliách:

•   cenné papiere drÏané do splatnosti,

•   cenné papiere urãené na predaj,



Cenné papiere drÏané do splatnosti sú finanãn˘m majetkom s pevne stanoven˘mi alebo
urãiteºn˘mi platbami a pevne stanovenou dobou splatnosti, ktoré má Skupina zámer
a schopnosÈ drÏaÈ do ich splatnosti. Pokiaº by Skupina predala iné neÏ nev˘znamné mnoÏ-
stvo t˘chto cenn˘ch papierov, celá táto kategória by bola presunutá do cenn˘ch papierov
urãen˘ch na predaj. Cenné papiere drÏané do splatnosti sú pri ich obstaraní ocenené reál-
nou hodnotou zv˘‰enou o transakãné náklady, ktoré priamo súvisia s nadobudnutím finanã-
ného majetku. Cenné papiere drÏané do splatnosti sa následne oceÀujú akumulovanou
hodnotou. Skupina v tomto portfóliu vykazuje cenné papiere s pevn˘m v˘nosom, a to ‰tát-
ne dlhopisy a hypotekárne záloÏné listy, ktoré sa rozhodla drÏaÈ do splatnosti.

Cenné papiere urãené na predaj sú ak˘mkoºvek finanãn˘m majetkom, ktor˘ sa neklasifikuje
ako úvery a pohºadávky, ako aktíva preceÀované na reálnu hodnotu s vplyvom na konsoli-
dovan˘ v˘kaz ziskov a strát ani ako aktíva drÏané do splatnosti. Cenné papiere urãené na
predaj sú pri ich obstaraní ocenené reálnou hodnotou zv˘‰enou o transakãné náklady, ktoré
priamo súvisia s nadobudnutím finanãného majetku a následne sa oceÀujú reálnou hodno-
tou. Straty a zisky vypl˘vajúce zo zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú priamo vo vlastnom
imaní pok˘m sa finanãné aktívum neodúãtuje alebo sa nezníÏi jeho hodnota, v tomto okami-
hu sa akumulovaná strata alebo zisk vykázan˘ predt˘m vo vlastnom imaní vykáÏe v konsoli-
dovanom v˘kaze ziskov a strát. Úrok vyrátan˘ metódou efektívnej úrokovej miery sa vykazuje
v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát. Dividendy z cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj
sa vykazujú v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát, ak má subjekt na ne právny nárok.

V prípade investícií do nekótovan˘ch cenn˘ch papierov, ktoré sa nedajú spoºahlivo oceniÈ
reálnou cenou, sa aktíva so zníÏenou hodnotou oceÀujú súãasnou hodnotou oãakávaného
budúcich peÀaÏn˘ch tokov diskontovan˘ch pouÏitím súãasnej trhovej v˘nosovej miery podob-
ného finanãného aktíva. Ak˘koºvek rozdiel, ktor˘ vznikne medzi pôvodnou a novou hodnotou,
sa vykazuje ako strata zo zníÏenia hodnoty v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát.

Obchody s cenn˘mi papiermi Skupina úãtuje na súvahov˘ch úãtoch odo dÀa finanãného
vyrovnania obchodu. V‰etky obchody Skupiny s cenn˘mi papiermi sú transakciami s obvy-
kl˘m termínom dodania.

Skupina prestane vykazovaÈ finanãn˘ majetok jedine vtedy, keì uÏ práva na poberanie
peÀaÏn˘ch tokov z tohto finanãného majetku vypr‰ali alebo ak v‰etky riziká a poÏitky spo-
jené s vlastníctvom daného majetku previedla na inú osobu. Finanãné záväzky sa prestanú
vykazovaÈ, len ão zaniknú – t. j. vtedy, ak je daná povinnosÈ finanãného vyrovnania splnená,
zru‰ená alebo uplynie lehota jej plnenia.

gg)) ZZmmlluuvvyy oo nnáákkuuppee aa ssppäättnnoomm pprreeddaajjii cceennnn˘̆cchh ppaappiieerroovv

Cenné papiere nakúpené na základe dohôd o spätnom odkúpení („obrátené repo obcho-
dy“) sú zaznamenané ako pokladniãná hotovosÈ a úãty v Národnej banke Slovenska. Roz-
diel medzi predajnou cenou a cenou spätnej kúpy je posudzovan˘ ako úrok a je ãasovo
rozlí‰en˘ poãas doby trvania dohôd pomocou metódy efektívnej úrokovej miery.

hh)) VVzzáájjoommnnéé zzaappooããííttaavvaanniiee ffiinnaannããnnééhhoo mmaajjeettkkuu aa ffiinnaannããnn˘̆cchh zzáávvääzzkkoovv

Finanãn˘ majetok a záväzky sa vzájomne zapoãítavajú a ich ãistá hodnota je vykázaná
v konsolidovanej súvahe vtedy, ak existuje právne vymoÏiteºn˘ nárok na vzájomn˘ zápoãet
vykázan˘ch hodnôt a zároveÀ existuje úmysel vysporiadaÈ transakcie na základe ich ãisté-
ho rozdielu alebo realizovaÈ majetok pri súãasnom vysporiadaní záväzku.
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ii)) MMaajjeettkkoovvéé úúããaassttii vv ddccéérrsskkyycchh ssppoollooããnnoossttiiaacchh

Dcérske spoloãnosti, nad ktor˘mi Banka vykonáva kontrolu, sú konsolidované úplnou metó-
dou. Kontrolou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel Banky prevy‰ujúci 50 % na hla-
sovacích právach v spoloãnosti alebo právomoc riadiÈ jej finanãné a prevádzkové zámery
za úãelom dosiahnutia úÏitkov z aktivít spoloãnosti. Dcérske spoloãnosti sa konsolidujú od
dátumu, kedy bola na Banku prevedená právomoc vykonávaÈ nad nimi kontrolu a ich kon-
solidácia sa konãí dátumom zániku tejto právomoci.

Vnútro skupinové transakcie, zostatky a nerealizované zisky z transakcií medzi Bankou a jej
dcérskou spoloãnosÈou sa eliminujú. Nerealizované straty sa tieÏ eliminujú, ale do úvahy sa
berie indikátor zníÏenia hodnoty prevádzaného majetku. Úãtovné metódy dcérskej spoloã-
nosti boli zmenené, keì bolo potrebné, aby sa zabezpeãila konzistentnosÈ s metódami apli-
kovan˘mi Bankou.

jj)) DDllhhooddoobb˘̆ mmaajjeettookk

Dlhodob˘ majetok, ktor˘ predstavuje hmotn˘ a nehmotn˘ majetok, sa vykazuje v obstará-
vacej cene, priãom v˘‰ka jeho opotrebenia je vyjadrená nepriamo prostredníctvom oprá-
vok. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s jeho
obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, po‰tovné, clo, provízie, úroky z investiãné-
ho úveru, zaúãtované od doby obstarania aÏ do doby zaradenia majetku do pouÏívania.

Následné v˘davky sa zah⁄Àajú do úãtovnej hodnoty majetku alebo sa vykazujú ako samostat-
n˘ majetok, iba ak je pravdepodobné, Ïe budúce ekonomické úÏitky súvisiace s majetkom
budú plynúÈ Skupine a v˘‰ka v˘davkov môÏe byÈ spoºahlivo urãená. V‰etky ostatné v˘davky na
opravy a údrÏbu sa úãtujú do v˘kazu ziskov a strát v tom úãtovnom období, v ktorom vznikli.

Dlhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa odpisuje postupne kaÏd˘ mesiac poãínajúc me-
siacom, v ktorom bol majetok zaraden˘ do pouÏívania v súlade so schválen˘m odpisov˘m
plánom. Dlhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetok sa odpisuje lineárnym spôsobom – ãasovou
metódou odpisovania, priãom sa mesaãn˘ odpis stanovuje ako podiel odpisovateºnej hod-
noty a odhadovanej doby ekonomickej Ïivotnosti majetku. Odpisovateºnou hodnotou je
obstarávacia cena zníÏená o ãakávanú hodnotu v ãase vyradenia majetku. Oãakávaná
hodnota v ãase vyradenia majetku je jeho oãakávaná predajná cena zníÏená o náklady na
uskutoãnenie predaja. 

Odpisov˘ plán, z ktorého sú odvodené sadzby úãtovn˘ch odpisov, je stanoven˘ na zákla-
de odhadovanej doby ekonomickej Ïivotnosti dlhodobého majetku nasledovne:

Druh majetku Doba odpisovania v rokoch

Prevádzkový hmotný majetok:
budovy, stavby, drobné stavby 40
stroje a zariadenia 4
hardware 4
inventár 6
nábytok 6
dopravné prostriedky 4

Nehmotný majetok:
software, oceniteľné práva 4



Skupina pravidelne prehodnocuje odhadované doby ekonomickej Ïivotnosti a zostatkovú
hodnotu dlhodobého majetku na konci kaÏdého úãtovného obdobia. 

V prípade ak˘chkoºvek okolností poukazujúcich na zníÏenie úãtovnej hodnoty dlhodobého
majetku Skupina odhaduje jeho realizovateºnú hodnotu. Ak úãtovná hodnota dlhodobého majet-
ku prevy‰uje jeho odhadovanú realizovateºnú hodnotu, ide o doãasné znehodnotenie majetku,
ktoré Skupina upraví vytvorením opravnej poloÏky zniÏujúcej úãtovnú hodnotu dlhodobého
majetku na jeho realizovateºnú hodnotu. Realizovateºná hodnota predstavuje buì reálnu hodno-
tu zníÏenú o náklady na prípadn˘ predaj alebo úÏitkovú hodnotu, podºa toho, ktorá je vy‰‰ia.

Neexistujú Ïiadne obmedzenia vlastníckych práv na majetok Skupiny a Ïiadny majetok nie
je zaloÏen˘ ako ruãenie za záväzky Skupiny.

kk)) LLíízziinngg 

SpoloãnosÈ je nájomca

Nájom majetku, pri ktorom prechádzajú na Skupinu v podstatnej miere v‰etky riziká a v˘no-
sy spojené s vlastníctvom majetku, je klasifikovan˘ ako finanãn˘ lízing. Finanãn˘ lízing sa
úãtuje v úãtovníctve nájomcu v deÀ prijatia majetku v ocenení, ktoré sa rovná niÏ‰ej z reál-
nej hodnoty prenajímaného majetku alebo súãasnej hodnoty vopred dohodnut˘ch platieb
nájomného. KaÏdá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finanãné náklady,
ktoré sú vypoãítané metódou efektívnej úrokovej miery tak, aby sa dosiahla kon‰tantná
miera uplatnená na neuhraden˘ finanãn˘ zostatok. Záväzok z prenájmu, zníÏen˘ o nereali-
zované finanãné náklady, je súãasÈou dlhodob˘ch záväzkov. Nákladov˘ úrok je súãasÈou
konsolidovaného v˘kazu ziskov a strát. Prenajat˘ majetok je odpisovan˘ poãas krat‰ej
z doby predpokladanej Ïivotnosti alebo trvania lízingovej zmluvy. 

SpoloãnosÈ je prenajímateº

Pri prenájme majetku na základe finanãného lízingu sa súãasná hodnota minimálnych lízin-
gov˘ch splátok úãtuje ako pohºadávka. Rozdiel medzi brutto hodnotou pohºadávky a jej
súãasnou hodnotou je vykázan˘ ako nerealizovan˘ finanãn˘ v˘nos. Nerealizované finanãné
v˘nosy sa poãas platnosti zmluvy vykazujú spôsobom, ktor˘ zohºadÀuje nemennú a pravi-
delnú mieru návratnosti z ãistej investície.

Lízing, pri ktorom podstatná ãasÈ rizík a v˘nosov spojen˘ch s vlastníctvom majetku zostáva
u prenajímateºa, sa klasifikuje ako operatívny lízing. Platby zaplatené alebo získané z ope-
ratívneho lízingu (oãistené o stimuly poskytnuté prenajímateºom) sa vykazujú v konsolido-
vanom v˘kaze ziskov a strát rovnomerne poãas doby trvania lízingu.

Ak je majetok alebo jeho v˘znamná ãasÈ drÏaná za úãelom získania v˘nosov z prenájmu
alebo zhodnotenia kapitálu, namiesto jeho vyuÏitia vo v˘robe, pri poskytovaní sluÏieb alebo
pre administratívne úãely, úãtovná jednotka úãtuje o tomto majetku alebo jeho ãasti ako
o investiãnom majetku podºa IAS 40.

l) Rezervy

Rezervy predstavujú záväzky s neurãit˘m ãasov˘m vymedzením alebo v˘‰kou a sú ocene-
né menovitou hodnotou. Pre odhad rezervy je potrebné braÈ do úvahy v‰etky riziká a neis-
toty, ktoré sú nevyhnutne sprevádzané mnoh˘mi súvisiacimi udalosÈami a okolnosÈami. 
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Rezerva sa tvorí v prípade splnenia nasledujúcich kritérií:

•  existuje povinnosÈ (právna alebo vecná) plniÈ, ktorá je v˘sledkom minul˘ch udalostí,

•  je pravdepodobné, Ïe plnenie nastane a vyÏiada si úbytok ekonomick˘ch úÏitkov,

•  je moÏné vykonaÈ primerane spoºahliv˘ odhad úbytku ekonomick˘ch úÏitkov.

m) Spriaznené strany

Spriaznené strany podºa definície v IAS 24 sú protistrany, ktoré predstavujú:

•  podniky, ktoré priamo, alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacer˘ch spro-
stredkovateºov riadia úãtovnú jednotku, sú s Àou riadené alebo podliehajú spoloãnému
riadeniu; 

•  pridruÏené podniky – podniky, v ktor˘ch má Skupina podstatn˘ vplyv a ktoré nie sú dcér-
skymi spoloãnosÈami ani spoloãn˘mi podnikmi investora;

•  fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na hlasovacích právach Skupiny,
vìaka ktorému môÏu uplatniÈ podstatn˘ vplyv na Skupinu, a ktokoºvek, kto by mohol maÈ na
takéto osoby vplyv alebo kto by mohol podliehaÈ ich vplyvu v rámci obchodov so Skupinou;

•  ãlenovia kºúãového manaÏmentu, t.j. oprávnené osoby zodpovedné za plánovanie, ria-
denie a kontrolu ãinnosti skupiny Wüstenrot, vrátane riaditeºov a riadiacich pracovníkov
skupiny Wüstenrot a ich blízkych rodinn˘ch príslu‰níkov;

•  podniky, v ktor˘ch ktorákoºvek osoba vy‰‰ie uvedená priamo alebo nepriamo vlastní
podstatn˘ podiel na hlasovacích právach alebo v ktor˘ch tieto osoby môÏu uplatÀovaÈ
v˘znamn˘ vplyv. Sem patria aj podniky vlastnené riaditeºmi alebo hlavn˘mi akcionármi
Banky a podniky, ktoré majú so Skupinou spoloãného kºúãového ãlena manaÏmentu.

Úverová angaÏovanosÈ voãi osobám s osobitn˘m vzÈahom ku Skupine

V zmysle § 35 ods. 1 zákona ã. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení (ìalej len „zákon
o bankách“) nesmie Skupina vykonávaÈ s osobami, ktoré k nej majú osobitn˘ vzÈah obcho-
dy, ktoré vzhºadom na svoju povahu, úãel alebo riziko by sa nevykonali s ostatn˘mi klient-
mi. Skupina vedie a aktualizuje zoznam osôb s osobitn˘m vzÈahom k nej.

V zmysle § 35 ods. 4 zákona o bankách v zozname osôb, ktoré majú osobitn˘ vzÈah k Sku-
pine sú evidované nasledovné osoby:

•  ãlenovia ‰tatutárneho orgánu Skupiny, vedúci zamestnanci a prokuristi Skupiny,

•  ãlenovia dozornej rady Skupiny

•  osoby blízke ãlenom ‰tatutárneho orgánu Skupiny, ãlenom dozornej rady Skupiny, vedúcim
zamestnancom Skupiny alebo fyzick˘m osobám, ktoré majú kontrolu nad Skupinou,

•  akcionári, ktorí majú kvalifikovanú úãasÈ na Skupine, a akákoºvek právnická osoba, ktorá
je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

•  právnické osoby pod kontrolou Skupiny,

•  ãlenovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

•  audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoloãnosti audítorskú
ãinnosÈ v Skupine,

•  ãlen ‰tatutárneho orgánu inej banky a vedúci poboãky zahraniãnej banky.



Skupina mesaãne sleduje svoju úverovú angaÏovanosÈ voãi osobám s osobitn˘m vzÈahom
k nej. 

Pri posudzovaní vzÈahov s kaÏdou spriaznenou osobou Skupina kladie dôraz na podstatu
vzÈahu, nielen na právnu formu.

V rámci beÏnej ãinnosti vstupuje Skupina do viacer˘ch bankov˘ch transakcií so spriazne-
n˘mi stranami.

n) Zamestnanecké požitky

Krátkodobé zamestnanecké poÏitky

Krátkodobé záväzky voãi zamestnancom, ktoré vznikajú v ãasovej a vecnej súvislosti
s vykonaním práce zamestnancami Skupiny, sa vykazujú v poloÏke konsolidovaného v˘ka-
zu ziskov a strát Osobné náklady. Medzi krátkodobé záväzky voãi zamestnancom patria
mzdy, náhrady mzdy za dovolenku a pod. 

Zamestnanecké poÏitky po ukonãení pracovného pomeru

Skupina kategorizuje zamestnanecké v˘hody súvisiace s dôchodkov˘m zabezpeãením
zamestnancov ako programy so stanoven˘mi príspevkami.

Pri programoch so stanoven˘mi príspevkami uhrádza Skupina fixné príspevky samostatné-
mu subjektu, ktoré vykazuje v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát v poloÏke Osobné
náklady. Ide o povinné sociálne poistenie platené Skupinou Sociálnej poisÈovni na základe
príslu‰n˘ch právnych predpisov. Skupina nemá zákonnú ani inú (kon‰truktívnu) povinnosÈ
platiÈ ìal‰ie príspevky ak príslu‰né fondy nebudú maÈ dostatok aktív na vyplatenie poÏitkov
v‰etk˘m zamestnancom za ich odpracovan˘ ãas v beÏnom období a minul˘ch obdobiach.

o) Vlastné imanie

ëal‰ie náklady priamo súvisiace s vydaním nov˘ch akcií, opcií na akcie alebo súvisiace
s akvizíciou podniku, sú uvedené vo vlastnom imaní ako jeho zníÏenie bez vplyvu dane.

Dividendy sa vykazujú vo vlastnom imaní v období ich schválenia Valn˘m zhromaÏdením.
Dividendy schválené Valn˘m zhromaÏdením po dátume úãtovnej závierky sa uvádzajú
v poznámkach k úãtovnej závierke. Do dátumu zverejnenia úãtovnej závierky neboli divi-
dendy t˘kajúce sa v˘sledku hospodárenia za rok 2006 schválené.

Zákonn˘ rezervn˘ fond tvorí Skupina do v˘‰ky 20 % základného imania s maximálnym roã-
n˘m príspevkom vo v˘‰ke 10 % ãistého zisku v príslu‰nom obchodnom roku. Rezervn˘ fond
Skupina pouÏíva na krytie strát a v˘kyvov vo finanãnom hospodárení.   

p) Postupy účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoby 
vykazovania výnosov zo znehodnotených aktív vrátane úrokov

Skupina úãtuje úrokové v˘nosy a úrokové náklady vzÈahujúce sa k aktívam a k pasívam spo-
loãne s t˘mito aktívami a pasívami. 

Úrokové v˘nosy z úverov, ku ktor˘m je vytvorená opravná poloÏka (ìalej „znehodnotené
úvery“) sú poãítané pouÏitím úrokovej sadzby, ktorou sa pre úãely stanovenia v˘‰ky oprav-
nej poloÏky diskontovali budúce peÀaÏné toky.
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Úrokové v˘nosy a úrokové náklady z finanãn˘ch aktív urãen˘ch na predaj, úverov a pohºa-
dávok a finanãn˘ch aktív drÏan˘ch do splatnosti úãtuje Skupina podºa metódy efektívnej
úrokovej miery. Ako úrokové v˘nosy/náklady Skupina úãtuje diskont, t.j. postupne dosaho-
van˘ rozdiel medzi niÏ‰ou obstarávacou cenou a vy‰‰ou menovitou hodnotou dlhopisu
a taktieÏ postupne dosahovan˘ úrok z kupónu a prémiu, t.j. postupne dosahovan˘ rozdiel
medzi vy‰‰ou obstarávacou cenou a niÏ‰ou menovitou hodnotou dlhopisu. 

q) Účtovanie poplatkov a provízií

Vo v‰eobecnosti sa poplatky a provízie úãtujú do obdobia, v ktorom boli sluÏby poskyt-
nuté.

Poplatok za uzatvorenie zmluvy a vyplatené alebo prijaté provízie za úkony súvisiace
s obstaraním alebo vznikom finanãného aktíva alebo záväzku, okrem t˘ch ktoré sú podºa
IAS 39 klasifikované ako finanãné aktíva oceÀované „reálnou hodnotou s vplyvom na kon-
solidovan˘ v˘kaz ziskov a strát“, sú súãasÈou efektívnej úrokovej miery finanãného nástroja. 

Poplatky za správu stavebného úveru, medziúveru alebo stavebného sporenia, t.j. poplatok
za zru‰enie zmluvy, poplatok za správu úãtu, sa úãtujú ako v˘nosy v ãase, keì bola sluÏba
poskytnutá.

r) Zdaňovanie

Splatná a odloÏená daÀová pohºadávka a záväzok sa vykazujú oddelene od ostatného
majetku a záväzkov. 

DaÀ uvedená v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát za vykazované obdobie zah⁄Àa splat-
nú daÀ za úãtovné obdobie a odloÏenú daÀ. Základ dane pre splatnú daÀ z príjmov sa
vypoãíta z v˘sledku hospodárenia beÏného obdobia pripoãítaním poloÏiek zvy‰ujúcich
a odpoãítaním poloÏiek zniÏujúcich v˘sledok hospodárenia.

OdloÏené dane (odloÏená daÀová pohºadávka a odloÏen˘ daÀov˘ záväzok) sa vzÈahujú na
doãasné rozdiely medzi úãtovnou hodnotou majetku a úãtovnou hodnotou záväzkov vyká-
zanou v konsolidovanej súvahe a ich daÀovou základÀou. OdloÏená daÀová pohºadávka sa
vykazuje, ak je pravdepodobné, Ïe v budúcnosti Skupina dosiahne daÀov˘ zisk, voãi kto-
rému bude moÏné túto pohºadávku vyrovnaÈ.

Skupina pouÏíva na úãely v˘poãtu odloÏenej dane daÀovú sadzbu platnú v ãase realizácie
daÀovej pohºadávky alebo vyrovnania daÀového záväzku. 

s) Vložené deriváty

Úrokov˘ bonus (poznámka 16) má znaky vloÏeného derivátu, av‰ak ekonomické vlastnosti
a riziká vloÏen˘ch derivátov sú v úzkom vzÈahu s ekonomick˘mi vlastnosÈami a rizikami
základného finanãného nástroja. Preto sa vloÏené deriváty neúãtujú oddelene od základné-
ho finanãného nástroja.



(4) ZMENY ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

Od 1. januára 2006 Banka zostavuje a vykazuje individuálnu úãtovnú závierku v súlade
s IFRS v znení schválenom Európskou úniou.

(5) VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ODHADY A PREDPOKLADY POUŽITÉ 
PRI APLIKOVANÍ ÚČTOVNÝCH ZÁSAD

Skupina pouÏíva odhady a predpoklady, ktoré ovplyvÀujú v˘‰ku aktív a pasív v nasledujú-
com úãtovnom období. Odhady a predpoklady sú neustále prehodnocované, priãom sú
zaloÏené na historickej skúsenosti a ostatn˘ch faktoroch vrátane oãakávan˘ch budúcich
udalostí, ktoré Skupina za dan˘ch okolností povaÏuje za najsprávnej‰ie.

a) Opravné položky k úverom a odpis pohľadávok

Skupina minimálne raz mesaãne prehodnocuje svoje úverové portfólio za úãelom posúde-
nia zníÏenia jeho hodnoty. Pri rozhodovaní, ãi má vo v˘sledku hospodárenia zohºadniÈ stra-
tu zo zníÏenia hodnoty Skupina posudzuje, ãi sú k dispozícii údaje naznaãujúce merateºn˘
pokles hodnoty oãakávan˘ch peÀaÏn˘ch tokov na úrovni portfólia úverov predt˘m, neÏ je ho
moÏné posudzovaÈ na individuálnej úrovni. 

Ukazovateºmi poklesu hodnoty sú nepriaznivé zmeny v platobnej disciplíne dlÏníkov v úve-
rovom portfóliu alebo v ekonomickom a legislatívnom prostredí s priamym vplyvom na pla-
tobnú disciplínu dlÏníkov v úverovom portfóliu.

Oãakávané budúce peÀaÏné toky v skupine finanãn˘ch aktív, pre ktoré je spoloãne posu-
dzovaná potreba vytvorenia opravnej poloÏky, sú odhadované na základe historick˘ch skú-
seností so stratovosÈou aktív nesúcich úverové riziko s podobn˘m charakterom ako aktíva
v posudzovanej skupine. Historické skúsenosti so stratovosÈou sa pravidelne prehodnocujú
za úãelom zohºadnenia vplyvu súãasn˘ch podmienok, ktoré neovplyvnili obdobie, z ktoré-
ho posudzované historické skúsenosti so stratovosÈou pochádzajú a za úãelom odstránenia
minul˘ch podmienok ovplyvÀujúcich historickú skúsenosÈ, ktoré v súãasnosti neexistujú.

b) Cenné papiere držané do splatnosti

Skupina klasifikuje cenné papiere s pevne stanoven˘mi alebo urãiteºn˘mi platbami a pevne
stanovenou dobou splatnosti ako cenné papiere drÏané do splatnosti v súlade s IAS 39
Finanãné nástroje: vykazovanie a oceÀovanie. Táto klasifikácia je ovplyvnená predpokla-
dom Skupiny, priãom Skupina posudzuje svoj zámer a schopnosÈ drÏaÈ tieto cenné papie-
re do splatnosti. Ak Skupina nebude schopná drÏaÈ tieto cenné papiere do splatnosti pre
iné ako ‰pecifické dôvody (ktor˘m je napr. predaj nev˘znamného objemu portfólia tesne
pred dátumom splatnosti), musí celú túto triedu cenn˘ch papierov reklasifikovaÈ na cenné
papiere urãené na predaj. V tomto prípade by Skupina oceÀovala tieto cenné papiere reál-
nou hodnotou namiesto akumulovanej hodnoty.
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c) Rezervy

Skupina vykonáva pravidelné anal˘zy a odhady, aby vedela ão najpresnej‰ie urãiÈ pravde-
podobnosÈ, naãasovanie a sumy t˘kajúce sa pravdepodobného úbytku zdrojov v jednotli-
v˘ch prípadoch, ako sú popísané v Poznámke 16. V prípade, Ïe suma rezerv ako odhad
odlevu zdrojov sa lí‰i od skutoãnosti, rozdiel sa premietne vo v˘sledku hospodárenia prí-
slu‰ného úãtovného obdobia, v ktorom bol rozdiel identifikovan˘. 

Skupina vytvára rezervu na úrokov˘ bonus. Úrokov˘ bonus je vyplácan˘ klientovi v súlade
so zmluvou o stavebnom sporení po splnení podmienok stavebného sporenia a ‰pecific-
k˘ch podmienok. Na základe historick˘ch skúseností správania sa klientov Skupina odha-
duje poãet klientov, ktorí splnia poÏadované podmienky a ktor˘m bude vyplaten˘ úrokov˘
bonus. Celková suma úrokového bonusu je tvorená lineárne poãas doby trvania zmluvy
o stavebnom sporení. KaÏdoroãne Skupina prehodnocuje správanie sa klientov a v˘‰ku
rezervy na úrokov˘ bonus. V˘‰ka rezervy na úrokov˘ bonus sa upravuje, ak dôjde k odch˘l-
ke správania sa klientov. Rezerva na úrokov˘ bonus sa pouÏije v roku, keì klient splní poÏa-
dované kritériá.

(6) POKLADNIâNÁ HOTOVOSË A ÚâTY V NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA

Povinné minimálne rezervy predstavujú vklady, ktoré Banka musí povinne drÏaÈ v NBS, kto-
r˘ch v˘‰ka sa kvantifikuje na základe Rozhodnutia NBS ã.7/2003 o povinn˘ch minimálnych
rezervách bánk, poboãiek zahraniãn˘ch bánk, stavebn˘ch sporiteºní a in‰titúcií elektronic-
k˘ch peÀazí, v znení rozhodnutia NBS ã.7/2005 a ktor˘ch ãerpanie je obmedzené. Povinné
minimálne rezervy sú stanovené ako 2 % z vybran˘ch pasív Banky a sú úroãené úrokovou
sadzbou 1,5 % (v roku 2005: 1,5 %).

Skupina eviduje pokladniãné poukáÏky NBS ako prijatú zábezpeku v obrátenom repo
obchode ocenené k 31. decembru 2006 v reálnej hodnote vo v˘‰ke 418 088 tis. Sk
(k 31. decembru 2005: 945 192 tis. Sk).

Reálna hodnota pokladniãnej hotovosti k 31. decembru 2006 je vo v˘‰ke 8 296 tis. Sk. Reál-
na hodnota povinn˘ch minimálnych rezerv v NBS a úverov poskytnut˘ch NBS v rámci repo
obchodov sa kvôli ich krátkodobému charakteru nelí‰i od úãtovnej hodnoty.

POKLADNIČNÁ HOTOVOSŤ A ÚČTY V NBS (v tis. Sk) 2006 2005

Pokladničná hotovosť 8 296 17 717

Povinné minimálne rezervy v NBS – stanovená výška 143 111 142 570

Prebytok povinných minimálnych rezerv v NBS 245 860 264 304

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 418 750 945 856

Spolu 816 017 1 370 447



(7) POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM 

Pohºadávky voãi bankám predstavujú beÏné úãty v in˘ch bankách a termínované vklady
v in˘ch bankách v nasledovnom ãlenení:

·truktúra termínovan˘ch vkladov v in˘ch bankách podºa zmluvnej doby splatnosti je nasle-
dovná:

Uvedená úãtovná hodnota pohºadávok voãi bankám je zároveÀ ich reálnou hodnotou,
nakoºko transakcie sú krátkodobé a uskutoãnili sa za beÏn˘ch trhov˘ch podmienok.

(8) FINANČNÉ AKTÍVA URČENÉ NA PREDAJ 

Skupina má zaradené medzi finanãn˘mi aktívami urãen˘mi na predaj len cenné papiere,
a to ‰tátne dlhopisy, hypotekárne záloÏné listy a akcie v obchodn˘ch spoloãnostiach, v kto-
r˘ch jej podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach nepresahuje 20 %. 

V‰etky dlhové cenné papiere majú pevne stanovené úrokové v˘nosy (kupón). Podielové
cenné papiere sú bezúrokové cenné papiere.

Skupina má vo svojom portfóliu cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj akcie spoloãnosti
RVS, a. s., ktoré nie sú obchodované na Ïiadnej z domácich alebo zahraniãn˘ch búrz cen-
n˘ch papierov ani na Ïiadnom inom verejnom trhu. KeìÏe reálnu hodnotu akcií RVS, a.s. nie
je moÏné spoºahlivo urãiÈ, akcie sú ohodnotené v obstarávacej cene zníÏenej o prípadné
znehodnotenie.
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POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM (v tis. Sk) 2006 2005

Bežné účty 72 327 102 432

Termínované vklady 210 097 390 249

Spolu 282 424 492 681

ŠTRUKTÚRA TERMÍNOVANÝCH VKLADOV (v tis. Sk) 2006 2005

3 mesiace a menej 210 097 390 249

Spolu 210 097 390 249

FINANČNÉ AKTÍVA URČENÉ NA PREDAJ (v tis. Sk) 2006 2005

Štátne dlhopisy 1 942 925 1 094 335

Hypotekárne záložné listy – 48 083

Dlhové cenné papiere 1 942 925 1 142 418

Akcie RVS, a. s. 1 120 1 120

Podielové cenné papiere 1 120 1 120

Spolu 1 944 045 1 143 538



3535KONSOLIDOVANÁ V¯ROâNÁ SPRÁVA 

KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS 

Zisk a strata z finanãn˘ch aktív urãen˘ch na predaj sa skladajú z:

OceÀovací rozdiel z precenenia cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj:

DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE 31. 12. 2006 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2005

(v tis. Sk) Reálna Obstarávacia Reálna Obstarávacia
hodnota hodnota hodnota hodnota

Dlhové cenné papiere 1 942 925 1 887 803 1 142 418 1 030 207

Štátne dlhopisy 1 942 925 1 887 803 1 094 335 979 970

Hypotekárne záložné listy – – 48 083 50 237

PODIELOVÉ CENNÉ 31. 12. 2006 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2005

PAPIERE( v tis. Sk) Účtovná Obstarávacia Účtovná Obstarávacia
hodnota hodnota hodnota hodnota

Podielové cenné papiere 1 120 1 400 1 120 1 400

Akcie RVS, a. s. 1 120 1 400 1 120 1 400

ZISK A STRATA Z FINANČNÝCH AKTÍV URČENÝCH 2006 2005
NA PREDAJ (v tis. Sk)

Predané podielové cenné papiere určené na predaj – -260

Zníženie hodnoty podielových cenných papierov 
určených na predaj – -280

Spolu – -540

OCEŇOVACÍ ROZDIEL Z PRECENENIA CENNÝCH 2006 2005
PAPIEROV URČENÝCH NA PREDAJ (v tis. Sk)

K 1. januáru 90 890 98 274

Čistý zisk/(strata) zo zmeny reálnej hodnoty -34 101 - 9 115

Odložená daň z príjmov 6 479 1 731

K 31. decembru 63 268 90 891



(9) POHĽADÁVKY VOČI KLIENTOM

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

Percentuálny podiel objemu úverov poskytnut˘ch fyzick˘m osobám k 31. decembru 2006 je
96,44 % (k 31. decembru 2005: 98,37 %) a podiel objemu úverov poskytnut˘ch právnick˘m
osobám k 31. decembru 2006 je 3,56 % (k 31. decembru 2005: 1,63 %).

Reálna hodnota pohºadávok voãi klientom zníÏená o opravnú poloÏku je 5 626 262 tis. Sk
k 31. decembru 2006 (k 31. decembru 2005: 5 680 573 tis. Sk). Hodnota úverov je zníÏená
o opravnú poloÏku. Odhadovaná reálna hodnota úverov predstavuje diskontovanú hodnotu
oãakávan˘ch budúcich peÀaÏn˘ch tokov. Oãakávané budúce peÀaÏné toky sú za úãelom
urãenia reálnej hodnoty diskontované pouÏitím súãasnej trhovej úrokovej miery.

·truktúra úverov podºa odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:
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ÚVERY PODĽA DRUHOV (v tis. Sk) 2006 2005

Stavebné úvery fyzickým osobám 2 578 055 3 022 332

Stavebné úvery právnickým osobám 1 770 904

z toho stavebné úvery spoločenstvám vlastníkov bytov 1 770 904

Medziúvery fyzickým osobám 2 573 458 2 315 384

Medziúvery právnickým osobám 155 314 63 155

z toho medziúvery spoločenstvám vlastníkov bytov 155 314 63 155

Úvery na financovanie veľkých stavebných projektov 34 205 24 836

Úvery zamestnancom 23 922 21 211

Spolu brutto 5 366 724 5 447 822

Opravná položka k úverom -169 924 -113 642

Spolu netto 5 196 800 5 334 180

ÚVERY PODĽA SUBJEKTOV 2006 2005

Fyzické osoby 5 175 435 5 358 927

Právnické osoby 191 289 88 895

Spolu 5 366 724 5 447 822 

ÚVERY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI 2006 2005
(v tis. Sk)

1 mesiac a menej 125 538 721 458

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 171 777 98 987

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 626 665 355 451

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 2 490 223 2 549 749

Viac ako 5 rokov 1 244 774 1 452 980

Nešpecifikované 537 823 155 555

Spolu 5 196 800 5 334 180
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·truktúra úverov podºa zmluvnej doby splatnosti: 

Opravné poloÏky k pohºadávkam z úverov vyjadrujú odhadovanú súãasnú hodnotu oãaká-
van˘ch peÀaÏn˘ch tokov vrátane oãakávan˘ch tokov zo zabezpeãenia.

Tento prístup k v˘poãtu opravnej poloÏky sa aplikuje tak na portfóliovej ako aj na indivi-
duálnej báze.

Pravdepodobnosti vymoÏenia jednotliv˘ch úverov˘ch portfólií sú nasledovné:

Opravné poloÏky k úverom:

Zmeny opravn˘ch poloÏiek k úverom:

ÚVERY PODĽA ZMLUVNEJ DOBY SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2006 2005

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 2 762 978 2 403 375

Viac ako 5 rokov 2 603 746 3 044 447 

Spolu 5 366 724 5 447 822

DOBA OMEŠKANIA S PLATBOU Pravdepodobnosť vymoženia v %
2006 2005

Viac ako 0 dní, ale nie viac ako 30 dní 98 100

Viac ako 30 dní, ale nie viac ako 90 dní 89,5 94,5

Viac ako 90 dní, ale nie viac ako 180 dní 72 79,5

Viac ako 180 dní, ale nie viac ako 360 dní 53 49,5

Viac ako 360 dní 10 10

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽADÁVKAM Z ÚVEROV 2006 2005
(v tis. Sk)

Opravné položky k medziúverom 124 046 63 493 

Opravné položky k stavebným úverom 45 369 49 610

Opravné položky k úverom na financovanie 
veľkých stavebných projektov – –

Opravné položky k zamestnaneckým úverom 509 539

Spolu 169 924 113 642

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽADÁVKAM Z ÚVEROV 2006 2005
(v tis. Sk)

K 1. januáru 113 642 161 858

Saldo tvorby a (rozpustenia) opravných položiek 56 282 20 074

Odpis pohľadávok – -68 290

K 31. decembru 169 924 113 642



(10) CENNÉ PAPIERE DRŽANÉ DO SPLATNOSTI    

·tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave. Hypotekárne
záloÏné listy sú nekótované cenné papiere.

V‰etky dlhové cenné papiere majú pevne stanovené úrokové v˘nosy.

(11) PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A VKLADY

Banka uplatÀuje rozhodujúci vplyv v dcérskej spoloãnosti Wüstenrot Servis, spol. s r. o.,
v ktorej vykazuje k 31. decembru 2006 100 %-nú majetkovú úãasÈ. 

·truktúra vlastného imania spoloãnosti Wüstenrot Servis, spol. s. r. o.:
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CENNÉ PAPIERE DRŽANÉ DO SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2006 2005

Štátne dlhopisy 366 607 320 414

Hypotekárne záložné listy 178 261 178 567

Spolu 544 868 498 981

ŠTÁTNE DLHOPISY (v tis. Sk) 2006 2005

Štátne dlhopisy – reálna hodnota pri obstaraní 360  245 312 071

Štátne dlhopisy – kupón 12 271 10 100

Štátne dlhopisy – diskont (+) / prémia (-) - 5 909 -1 757

Celková hodnota štátnych dlhopisov 366 607 320 414

Trhová hodnota štátnych dlhopisov 351 417 316 272

HYPOTEKÁRNE ZÁLOŽNÉ LISTY (v tis. Sk) 2006 2005

Hypotekárne záložné listy – reálna hodnota pri obstaraní 174 105 174 105

Hypotekárne záložné listy – kupón 4 799 4 759

Hypotekárne záložné listy – diskont (+) / prémia (-) -643 -297

Celková hodnota hypotekárnych záložných listov 178 261 178 567

Trhová hodnota hypotekárnych záložných listov 170 620 189 939

PODIELY V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH (v tis. Sk) 2006 2005

Wüstenrot Servis, spol. s. r. o. 1 210 1 210

Spolu 1 210 1 210

ZLOŽKY VLASTNÉHO IMANIA WÜSTENROT SERVIS, 2006 2005
SPOL. S. R. O. (v tis. Sk)

Základné imanie 1 200 1 200

Zákonný rezervný fond 20 20

Nerozdelený zisk z minulých rokov -447 -361

Výsledok hospodárenia bežného obdobia -318 -86

Vlastné imanie spolu 455 773

Čistá účtovná hodnota investície 455 773
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(12) DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK  

Prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku (DHM):

Rok 2005

Rok 2006

Zostatková hodnota majetku prenajatého ako finanãn˘ lízing bola k 31. decembru 2006
425 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 744 tis. Sk)

DLHODOBÝ HMOTNÝ Stav Prírastky Úbytky Prevody Stav
MAJETOK (v tis. Sk)   k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Budovy a stavby 301 541 – -5 609 5 648 301 580

Prístroje a zariadenia 58 910 – -7 237 4 881 56 554

Ostatný DHM 53 805 – -4 388 4 364 53 781

Obstaranie DHM 3 917 11 656 – -14 893 680

Obstarávacia cena spolu 418 173 11 656 -17 234 – 412 595

Budovy a stavby -54 290 -7 320 5 609 -4 521 -60 522

Prístroje a zariadenia -49 301 -4 664 7 237 – -46 728

Ostatný DHM -46 352 -3 897 4 388 -158 -46 019

Oprávky -149 943 -15 881 17 234 -4 679 -153 269

Zostatková hodnota 268 230 -4 225 – -4 679 259 326

DLHODOBÝ HMOTNÝ Stav Prírastky Úbytky Prevody Stav 
MAJETOK (v tis. Sk)   k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Budovy a stavby 301 580 – -50 179 301 709

Prístroje a zariadenia 56 554 – -283 777 57 048

Ostatný DHM 53 781 – -2 596 6 165 57 350

Obstaranie DHM 680 9 313 – -7 121 2 872

Obstarávacia cena spolu 412 595 9 313 - 2 929 – 418 979

Budovy a stavby -60 522 -7 130 – – -67 652

Prístroje a zariadenia -46 728 -3 858 283 – -50 303

Ostatný DHM -46 019 -4 640 2 595 – -48 064

Oprávky -153 269 -15 619 2 878 – -166 019

Zostatková hodnota 259 326 -6 306 -51 – 252 960



(13) DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 

Prírastky a úbytky dlhodobého nehmotného majetku:

Rok 2005:

Rok 2006:

(14) OSTATNÉ AKTÍVA

V poloÏke Zúãtovanie s klientmi Skupina vykazuje objem vkladov realizovan˘ch klientmi
v posledn˘ch dÀoch kalendárneho roka, ktoré sú v‰ak pripísané v prospech úãtu Skupiny
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DLHODOBÝ NEHMOTNÝ Stav Prírastky Úbytky Presuny Stav 
MAJETOK (v tis. Sk)   k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Softvér 54 525 115 -1 234 6 718 60 124

Obstaranie DNM 13 294 4 490 – -6 718 11 066

Obstarávacia cena spolu 67 819 4 605 -1 234 – 71 190

Softvér -42 928 -6 637 1 234 – -48 331

Oprávky -42 928 -6 637 1 234 – -48 331

Zostatková hodnota 24 891 -2 032 – – 22 859

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ Stav k Prírastky Úbytky Presuny Stav k 
MAJETOK (v tis. Sk)   1. 1. 2006 31. 12. 2006

Softvér 60 124 – – 4 367 64 491

Obstaranie DNM 11 066 2 256 – -4 367 8 955

Obstarávacia cena spolu 71 190 2 256 – – 73 446

Softvér -48 331 -5 824 – – -54 155

Oprávky -48 331 -5 824 – – -54 155

Zostatková hodnota 22 859 -3 568 – – 19 291

OSTATNÉ AKTÍVA (v tis. Sk) 2006 2005

Zúčtovanie s klientmi 15 121 12 727

Ostatné pohľadávky voči klientom – nezaplatené poplatky 29 753

Pohľadávky z finančného lízingu (Poznámka 32) 1 497 2 977

Zásoby 2 791 2 710

Rôzni dlžníci 844 1 754

Poskytnuté prevádzkové preddavky 3 695 3 140

Náklady a príjmy budúcich období 2 492 8 601

Spolu 26 469 32 662
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aÏ na zaãiatku nasledujúceho roka. Na úãty klientov sú tieto prostriedky pripísané k 31. de-
cembru, aby klienti nestratili nárok na ‰tátnu prémiu za príslu‰n˘ rok. 

Najv˘znamnej‰iu ãasÈ poloÏky Poskytnuté prevádzkové preddavky tvoria preddavky dodá-
vateºom a preddavky na provízie poskytnuté poradcom stavebného sporenia. 

Najv˘znamnej‰ou poloÏkou, ktorú Skupina ãasovo rozli‰uje do nákladov budúcich období
je vopred zaplatené zákonné poistenie a prenájom reklamn˘ch plôch, ktoré k 31. decembru
2006 predstavujú sumu 2 451 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 8 527 tis. Sk).

Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek k rôznym dlÏníkom:

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

(15) ZÁVÄZKY VOČI KLIENTOM

Záväzky voãi klientom a in˘m veriteºom pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek:

ZÁVÄZKY VOČI KLIENTOM A INÝM VERITEĽOM (v tis. Sk) 2006 2005

Úsporné vklady fyzických osôb 7 683 365 7 814 837

Úsporné vklady právnických osôb 14 276 5 798

z toho úsporné vklady spoločenstiev vlastníkov bytov 14 276 5 798

Ostatné záväzky voči klientom 36 007 158

Spolu 7 733 648 7 820 793

OPRAVNÉ POLOŽKY Stav Tvorba Zrušenie Stav 
K RÔZNYM DLŽNÍKOM (v tis. Sk)   k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Spolu -2 400 -25 399 -2 026

OPRAVNÉ POLOŽKY K RÔZNYM Stav Tvorba Zrušenie Stav 
DLŽNÍKOM (v tis. Sk) k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Spolu -2 026 -165 406 -1 785

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽA- Stav Tvorba Zrušenie Stav
DÁVKAM Z POPLATKOV (v tis. Sk) k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Spolu -15 576 – 7 949 -7 627

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHĽA- Stav Tvorba Zrušenie Stav
DÁVKAM Z POPLATKOV (v tis. Sk) k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Spolu -7 627 -1 457 1 644 -7 440



·truktúra vkladov klientov podºa odhadovanej zostatkovej doby splatnosti:

K 31. decembru 2006 Skupina eviduje 109 687 úãtov stavebného sporenia (k 31. decem-
bru 2005: 122 452 úãtov).

·tandardné zmluvy o stavebnom sporení ne‰pecifikujú zmluvnú dobu splatnosti úsporn˘ch
vkladov. Na základe doteraj‰ích skúseností Skupina túto kategóriu vkladov povaÏuje za
vklady s viazanosÈou dlh‰ou ako 6 rokov.

(16) REZERVY

Banka má k 31. decembru 2006 vytvorené nasledovné rezervy:

Rezerva na bonifikáciu vkladov (úrokový bonus)

V roku 2002 zaãala Skupina vytváraÈ rezervu na bonifikáciu vkladov. V zmysle § 5 V‰e-
obecn˘ch obchodn˘ch podmienok pre stavebné sporenie Flexibil (ìalej „VOP“) Skupina
môÏe poskytnúÈ stavebnému sporiteºovi na zmluvu o stavebnom sporení po ‰iestich rokoch
sporenia bonifikáciu, ktorej v˘‰ku stanovuje Skupina dvakrát roãne. ëal‰ou podmienkou zís-
kania bonifikácie je písomné zrieknutie sa nároku stavebného sporiteºa na poskytnutie sta-
vebného úveru poãas celej doby trvania zmluvného vzÈahu. 

ZákladÀou pre tvorbu tejto rezervy sú skutoãne pripísané úroky na nezru‰ené zmluvy o sta-
vebnom sporení, priãom podiel zmlúv stavebn˘ch sporiteºov, ktorí sa zrieknu nároku na sta-
vebn˘ úver bol manaÏmentom Skupiny stanoven˘ na 19 %. 

Rezerva na bonifikáciu vkladov (0,75 %)

Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2006 zavedenie 0,75 % bonusu z nasporenej sumy
k dátumu uplynutia 7. resp. 8. roku sporenia pre klientov, ktorí uzatvorili zmluvu o staveb-
nom sporení v období od 1. 10. – 31. 12. 1999 a 1. 10. – 31. 12. 2000 a ktorí k dátumu uply-
nutia 7. a 8. roku sporenia splnia urãité podmienky.

Pri v˘poãte bonusu Skupina vychádzala z predpokladu, Ïe bonus bude vyplaten˘ na 40 %
zmlúv s nasporenou sumou 1 227 mld. Sk.   
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VKLADY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI (v tis. Sk) 2006 2005

1 mesiac a menej 335 180 650 268

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 2 606 023 252 271

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 1 489 595 379 783

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 3 085 062 5 696 040

Viac ako 5 rokov 217 788 842 431

Nešpecifikované – –

Spolu 7 733 648 7 820 793
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Rezerva na súdne spory

Na riziká vypl˘vajúce zo súdnych sporov, u ktor˘ch sa predpokladá neúspech v konaní,
vytvára Skupina rezervu.

Rezervy na nevyplatené provízie

a) rezerva na provízie za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 

V zmysle Provízneho poriadku Skupina vypláca sprostredkovateºovi provízie za uzatvore-
nie zmluvy o stavebnom sporení a za zv˘‰enie cieºov˘ch súm. 80 % tejto provízie sa vyplá-
ca po vykonaní vkladu vo v˘‰ke poplatku za uzavretie zmluvy, resp. za zv˘‰enie cieºovej
sumy. Zvy‰n˘ch 20 % provízií je splatn˘ch po splnení podmienok uveden˘ch v Províznom
poriadku. 

Skupina predpokladá, Ïe na 45 % novouzatvoren˘ch zmlúv klient nesplní podmienky uve-
dené v Províznom poriadku na v˘platu 20 % zvy‰n˘ch provízií. 

b) rezerva na provízie za uzatvorenie zmluvy na stavebn˘ úver/medziúver 

V zmysle Provízneho poriadku Skupina vyplácala sprostredkovateºovi provízie za spracova-
nie Ïiadosti o úver/medziúver vo v˘‰ke 70 % z poplatku za spracovanie Ïiadosti. 65 % tejto
provízie bolo vyplaten˘ch po schválení Ïiadosti o úver/medziúver. Následn˘ch 35 % sa
vyplácalo po 12 mesiacoch od zaãiatku splácania, pokiaº v tomto období predmetn˘
úver/medziúver nebol zaraden˘ medzi klasifikované pohºadávky v ome‰kaní viac ako 90
dní. V priebehu roka 2006 bol uveden˘ spôsob vyplácania provízií zmenen˘. Provízie sa
vyplácajú okamÏite, t. j. existencia uvedenej rezervy je bezpredmetná a rezerva bola zúãto-
vaná do v˘nosov.

Rezervy na nevyčerpané dovolenky, odmeny a nevyfakturované dodávky a služby

Skupina vytvorila rezervy na nevyãerpané dovolenky a odmeny vrátane poistného a príspev-
kov, ktoré je povinná platiÈ za svojich zamestnancov a na nevyfakturované dodávky a sluÏby.

KRÁTKODOBÉ REZERVY (v tis. Sk) 2006 2005

Rezerva na nevyfakturované služby – audit účtovnej závierky 995 1 245

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2 214 2 150

Rezerva na odmeny 659 604

Rezerva na nevyfakturované dodávky 239 239

Rezerva na provízie pre sprostredkovateľov 796 4 287

Spolu 4 903 8 525

DLHODOBÉ REZERVY (v tis. Sk) 2006 2005

Rezerva na úrokový bonus 31 861 18 528

Rezerva na bonifikáciu vkladov (0,75 %) 3 682 –

Rezerva na súdne spory 1 150 1 130

Spolu 36 693 19 658



SSttaavv aa ppoohhyybb kkrrááttkkooddoobb˘̆cchh rreezzeerrvv vv rrookkuu 22000055

SSttaavv aa ppoohhyybb ddllhhooddoobb˘̆cchh rreezzeerrvv vv rrookkuu 22000055

SSttaavv aa ppoohhyybb kkrrááttkkooddoobb˘̆cchh rreezzeerrvv vv rrookkuu 22000066

SSttaavv aa ppoohhyybb ddllhhooddoobb˘̆cchh rreezzeerrvv vv rrookkuu 22000066
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TVORBA A POUŽITIE KRÁTKODOBÝCH Stav Tvorba Zrušenie Stav
REZERV (v tis. Sk)   k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Rezerva na nevyfakturované služby 
– audit účtovnej závierky 1 245 1 245 -1 245 1 245

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 1850 2 150 -1 850 2 150

Rezerva na odmeny 271 604 -271 604

Rezerva na nevyfakturované dodávky 4 150 239 -4 150 239

Rezerva na provízie 
pre sprostredkovateľov – 4 287 – 4 287

Spolu 7 516 8 525 -7 516 8 525

TVORBA A POUŽITIE DLHODOBÝCH Stav Tvorba Zrušenie Stav 
REZERV (v tis. Sk)   k 1. 1. 2005 k 31. 12. 2005

Rezerva na úrokový bonus 12 244 6 284 – 18 528

Rezerva na súdne spory 610 580 -60 1 130

Rezerva na vrátenie poplatkov 5 132 – -5 132 –

Spolu 17 986 6 864 -5 192 19 658

TVORBA A POUŽITIE KRÁTKODOBÝCH Stav Tvorba Zrušenie Stav
REZERV (v tis. Sk)   k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Rezerva na nevyfakturované služby 
– audit účtovnej závierky 1 245 995 -1 245 995

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2 150 2 805 -2 741 2 214

Rezerva na odmeny 604 681 -626 659

Rezerva na nevyfakturované dodávky 239 – – 239

Rezerva na provízie 
pre sprostredkovateľov 4 287 4 162 -7 653 796

Spolu 8 525 8 643 -12 265 4 903

TVORBA A POUŽITIE DLHODOBÝCH Stav Tvorba Zrušenie Stav
REZERV (v tis. Sk)   k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

Rezerva na úrokový bonus 18 528 13 333 – 31 861

Rezerva na bonifikáciu vkladov (0,75 %) – 3 682 – 3 682

Rezerva na súdne spory 1 130 350 -330 1 150

Rezerva na vrátenie poplatkov – – – –

Spolu 19 658 17 365 -330 36 693
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((17) DAŇOVÉ ZÁVÄZKY – DAŇ SPLATNÁ

DaÀová povinnosÈ je vyãíslená podºa v˘sledku hospodárenia vykázaného v úãtovníctve
vedeného podºa slovenskej legislatívy a podºa zákona ã.595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
v znení neskor‰ích predpisov.

(18) ODLOŽENÁ DAŇ

OdloÏená daÀ z príjmov je vypoãítaná zo v‰etk˘ch doãasn˘ch rozdielov pri pouÏití 19 %-nej
sadzby dane platnej pre nasledujúce úãtovné obdobie.

DAŇOVÉ ZÁVÄZKY – DAŇ SPLATNÁ (v tis. Sk) 2006 2005

Splatná daň z príjmu (Poznámka 30) 22 774 18 618

Zaplatené preddavky - 18 618 - 28 122

Daňový záväzok/(pohľadávka) spolu 4 156 -9 504

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA (v tis. Sk) 2006 2005

Opravná položka k pohľadávkam 1 311 –

Výdavky daňovo uznateľné po zaplatení 2 338 1 922

Úpravy z titulu finančného lízingu 38 34

Rezervy 7 123 4 335

Spolu 10 810 6 291

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK (v tis. Sk) 2006 2005

Hmotný a nehmotný majetok 3 143 1 773

Pohľadávky voči klientom – 79

Cenné papiere určené na predaj 14 841 21 320

Rezervy 6 899 10 348

Prechod na IFRS 2 378 –

Spolu 27 261 33 520

2006 2005

Odložený daňový záväzok k 1. januáru 27 229 27 654

Odložená daň účtovaná do výkazu ziskov a strát (Poznámka 30) -4 299 1 306 

Odložená daň účtovaná na účty vlastného imania 
(precenenie cenných papierov určených na predaj) -6 479 -1 731

Odložený daňový záväzok k 31. decembru 16 451 27 229

Odložená daň netto – záväzok 16 451 27 229



Do 31. decembra 2003 Skupina tvorila v zmysle zákona ãíslo 368/1999 Z.z. o rezervách
a opravn˘ch poloÏkách na zistenie základu dane z príjmov, rezervu na pohºadávky z úve-
rov s dohodnutou dobou splatnosti dlh‰ou ako 1 rok. K 1. januáru 2004 bola z titulu zmeny
postupov úãtovania rezerv podºa slovenskej legislatívy táto rezerva zru‰ená v prospech
nerozdeleného zisku z minul˘ch rokov, priãom podºa zákona ã.595/2003 Z.z. o dani z príj-
mov je potrebné úãtovn˘ zostatok rezervy k 31. decembru 2003 vo v˘‰ke 90 769 tis. Sk
daÀovo vysporiadaÈ rovnomerne poãas obdobia 5 rokov. Z tohto titulu Skupina úãtuje
o odloÏenom daÀovom záväzku vo v˘‰ke 6 899 tis. Sk. 

Od 1. januára 2006 Skupina vykazuje hospodársky v˘sledok v konsolidovanej úãtovnej zá-
vierke podºa medzinárodn˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo (ìalej len „‰tandardy“).
V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006, ktor˘m
sa mení a dopæÀa Opatrenie MF SR z 15. februára 2006, ktor˘m sa ustanovuje spôsob úpra-
vy v˘sledku hospodárenia vykázaného daÀovníkom v úãtovnej závierke podºa medzinárod-
n˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo, je Skupina povinná vykonaÈ úpravy pri prvom
uplatnení ‰tandardu. V˘sledok hospodárenia Skupina poãnúc zdaÀovacím obdobím, za
ktoré po prv˘ raz vychádza pri vykazovaní základu dane z v˘sledku hospodárenia podºa
‰tandardov a konãiac najneskôr ‰tvrt˘m zdaÀovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim
po prvom období upraví o rozdiel medzi v˘‰kou vlastného imania vykázanou v súlade so
‰tandardami a v˘‰kou vlastného imania vykázanou podºa príslu‰n˘ch postupov úãtovania
k poslednému dÀu zdaÀovacieho obdobia bezprostredne predchádzajúceho prvému obdo-
biu. Z tohto titulu Skupina úãtuje o odloÏenom daÀovom záväzku vo v˘‰ke 2 378 tis. Sk. 

(19) OSTATNÉ PASÍVA
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OSTATNÉ PASÍVA (v tis. Sk) 2006 2005

Daň vyberaná zrážkou (daň z úrokov pripísaných na účty klientov) 31 193 33 215

Záväzky z provízií 14 352 11 827

Záväzky z finančného lízingu (Poznámka 32) 692 922

Záväzky zo štátnej prémie 1 349 2 027

Rôzni veritelia 15 650 8 887

Zúčtovanie so zamestnancami 2 846 2 819

Ostatné dane 1 273 2 020

Sociálny fond z miezd a zo zisku 1 443 1 975

Zúčtovanie so sociálnymi inštitúciami 1 821 2 323

Výdavky a výnosy budúcich období 4 520 123

Spolu 75 139 66 138
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(20) VLASTNÉ IMANIE

··ttrruukkttúúrraa vvllaassttnnééhhoo iimmaanniiaa 

Základné imanie Banky pozostáva k 31. decembru 2006 (rovnako ako k 31. decembru
2005) z 1 000 ks plne splaten˘ch akcií, priãom nominálna hodnota jednej akcie predstavu-
je 500 tis. Sk. Akcie sú zaknihované u Centrálneho depozitára cenn˘ch papierov SR, a. s.

Zisk na akciu k 31. 12. 2006 predstavoval sumu 77 671 Sk (k 31. 12. 2005 predstavoval zisk
na akciu sumu 81 412 Sk).

(21) ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY (v tis. Sk) 2006 2005

Úrokové výnosy

z úverov klientom 350 570 381 015

z bežných účtov a termínovaných vkladov v iných bankách 6 996 10 348

z úverov poskytnutých NBS 31 423 28 436

z dlhových cenných papierov 103 695 77 034

Úrokové výnosy spolu 492 684 496 833

Úrokové náklady 

z úsporných vkladov 201 044 201 680

z termínovaných vkladov iných bánk 106 –

Úrokové náklady spolu 201 150 201 680

Čisté úrokové výnosy spolu 291 534 295 153

ÚROKOVÉ VÝNOSY Z ÚVEROV POSKYTNUTÝCH KLIENTOM 2006 2005
(v tis. Sk)

Úroky z medziúverov 180 071 182 826

Úroky zo stavebných úverov 162 975 191 676

Úroky z úverov zamestnancom 1 109 1 101

Úroky za oneskorené splátky 6 302 4 801

Úroky z lízingu 113 611

Spolu 350 570 381 015

ÚROKOVÉ VÝNOSY Z CENNÝCH PAPIEROV (v tis. Sk) 2006 2005

Štátne dlhopisy 94 714 58 017

Hypotekárne záložné listy 8 981 19 017

Spolu 103 695 77 034



(22) ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ

(23) VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
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ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ (v tis. Sk) 2006 2005

Výnosy z poplatkov a provízií 

Prijaté poplatky od klientov, z toho:

– poplatok za vedenie účtu 82 205 62 505

– ostatné poplatky (poplatok za výpis z účtu, za správu 
úverov/vkladov) 24 666 46 003

– poplatok za zrušenie účtu 10 940 15 562

– provízie 2 511 1 455

Výnosy z poplatkov a provízií spolu 120 322 125 525

Náklady na poplatky a provízie

Provízie obchodným zástupcom (napr. za kancelárie, 
motivačné provízie) 5 929 9 581

Poplatky bankám 1 129 766

Ostatné poplatky 461 275

Náklady na poplatky a provízie spolu 7 519 10 622

Čisté výnosy z poplatkov a provízií spolu 112 803 114 903

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2006 2005

Náklady na reklamu 42 977 40 238

Spotreba materiálu 2 407 3 559

Opravy a údržba majetku 3 822 4 154

Nájomné 2 523 2 512

Náklady na spoje 13 853 15 149

Softvérová údržba 21 393 23 399

Nepriame dane 3 870 2 034

Profesionálne služby 3 478 3 675

Manažérske služby 4 240 8 120

Spotreba energií 3 443 3 538

Vzdelávanie 2 994 2 760

Ostatné nakupované služby 12 211 11 712

Všeobecné prevádzkové náklady spolu 117 211 120 850
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(24) OSOBNÉ NÁKLADY

(25) ODPISY DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU 

(26) OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY

(27) OSTATNÉ PREVÁZKOVÉ NÁKLADY

OSOBNÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2006 2005

Mzdy, z toho: 58 579 61 163

– odmeny členov štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánov 2 607 2 767

Dôchodkové programy so stanovenými príspevkami 
a ostatné náklady na sociálne a zdravotné poistenie 17 208 15 538

Osobné náklady spolu 75 787 76 701

ODPISY (v tis. Sk) 2006 2005

Odpisy hmotného majetku 15 679 15 881

Amortizácia nehmotného majetku 5 824 6 637

Odpisy hmotného a nehmotného majetku spolu 21 503 22 518

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY (v tis. Sk) 2006 2005

Zisk z predaja hmotného a nehmotného majetku 455 4 630

Výnosy z prenájmu 913 927

Výnosy z refakturácie služieb 1 309 700

Iné prevádzkové výnosy 617 477

Ostatné prevádzkové výnosy spolu 3 294 6 734

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (v tis. Sk) 2006 2005

Strata z predaja hmotného a nehmotného majetku – 4 680

Príspevok do Fondu ochrany vkladov 15 138 53 896

Neuplatnená DPH k nákladom 15 643 13 598

Iné prevádzkové náklady 3 317 3 609

Ostatné prevádzkové náklady spolu 34 098 75 783



(28) TVORBA A ROZPÚŠŤANIE OPRAVNÝCH POLOŽIEK K ÚVEROVÝM
OBCHODOM A ODPIS POHĽADÁVOK

V prípade, Ïe vymáhanie pohºadávok nie je úspe‰né, resp. náklady na ich vymáhanie by
boli vy‰‰ie ako vymáhaná ãiastka, Skupina pristupuje k postúpeniu tak˘chto pohºadávok.
V roku 2006 Skupina nepostúpila pohºadávky z nesplácan˘ch úverov (v roku 2005 Skupina
postúpila pohºadávky z nesplácan˘ch úverov v hodnote 75 266 tis. Sk, priãom odplata za
tieto postúpené pohºadávky predstavovala 12 328 tis. Sk). V˘nos z postúpenia pohºadávok
zmierÀuje negatívny vplyv nevymoÏiteºn˘ch pohºadávok na v˘sledok hospodárenia beÏné-
ho roku ako aj na ‰truktúru úverového portfólia Skupina.

K odpisu pohºadávok Skupina pristupuje v nasledovn˘ch prípadoch:

•  nevymoÏiteºné a nepostúpené pohºadávky, ktor˘ch vymáhanie by bolo uÏ neefektívne,

•  upustenie od vymáhania pohºadávok podºa platného rozhodnutia súdu alebo vyjadrenia
exekútora o ich nevymoÏiteºnosti, 

•  na základe vnútrobankov˘ch predpisov.

(29) TVORBA A ROZPÚŠŤANIE OPRAVNÝCH POLOŽIEK K OSTATNÝM 
AKTÍVAM A ODPIS POHĽADÁVOK

V roku 2006 Skupina odpísala pohºadávky voãi klientom, ktoré predstavovali mínusov˘ zos-
tatok na sporiteºsk˘ch úãtoch v celkovej v˘‰ke 6 088 tis. Sk (v roku 2005: 12 059 tis. Sk)
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OPRAVNÉ POLOŽKY K ÚVEROVÝM OBCHODOM (v tis. Sk) 2006 2005

Tvorba opravných položiek k úverovým obchodom -82 976 -132 902

Rozpustenie opravných položiek k úverovým obchodom 26 694 181 118

Netto tvorba/rozpustenie opravných položiek k úverovým obchodom -56 282 48 216

Strata z postúpených pohľadávok – -62 938

Opravné položky k úverovým obchodom a strata z postúpených 
pohľadávok spolu -56 282 -14 722

OPRAVNÉ POLOŽKY K OSTATNÝM AKTÍVAM (v tis. Sk) 2006 2005

Tvorba opravných položiek k ostatným aktívam, z toho:

– k poplatkom za uzavretie zmluvy a vedenie účtu -1 457 –

– k pohľadávkam vo vymáhaní -165 -25

Rozpustenie opravných položiek k ostatným aktívam, z toho:

– k poplatkom za uzatvorenie zmluvy a vedenie účtu 1 644 7 950

– k pohľadávkam vo vymáhaní 406 398

Netto tvorba/rozpustenie opravných položiek k ostatným aktívam 428 8 323

Odpis ostatných aktív -6 088 -12 059

Opravné položky a odpis ostatných aktív spolu -5 660 -3 736
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(30) DAŇ Z PRÍJMOV 

Rekonciliácia teoretickej a zaúãtovanej dane z príjmov:

Sadzba dane pre daÀ z príjmov v roku 2006 je stanovená vo v˘‰ke 19 % (v roku 2005: 19 %).

Splatná daÀ z príjmov je vypoãítaná v zmysle zákona ã.595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
v znení neskor‰ích predpisov a základ dane je odvoden˘ z v˘sledku hospodárenia vykáza-
ného v individuálnej úãtovnej závierke podºa IFRS.

(31) PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty vykázané vo v˘kaze o peÀaÏn˘ch tokoch k 31. decembru
tvoria tieto poloÏky:

DAŇ Z PRÍJMOV (v tis. Sk) 2006 2005

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia pred zdanením 96 146 101 336

Z toho teoretická daň z príjmov 19% 18 268 19 254

Výnosy nepodliehajúce dani 1 606 3 521

Daňovo neuznané náklady -1 399 -2 851

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky – –

Celková vykázaná daň z príjmov 18 475 19 924

Daň z príjmov splatná (Poznámka 17) 22 774 18 618

Odložená daň (Poznámka 18) -4 299 1 306

Daňové náklady na daň z príjmov spolu 18 475 19 924 

PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY (v tis. Sk) 2006 2005

Pokladničná hotovosť 8 289 14 567

Hodnoty na ceste – 3 150

Prebytok povinných minimálnych rezerv v NBS 245 860 264 304

Úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov 
so zmluvnou dobou splatnosti 3 mesiace a menej 418 750 945 856

Termínované vklady so zmluvnou dobou splatnosti 
3 mesiace a menej 210 097 390 249

Bežné účty 72 327 102 432

Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 955 323 1 720 558



(32) LÍZING

Finančný lízing

Pohºadávky z finanãného lízingu:

Záväzky z finanãného lízingu:

Operatívny lízing

Súhrn budúcich minimálnych lízingov˘ch platieb pre nezru‰iteºné operatívne lízingy, v kto-
r˘ch je Skupina nájomcom:
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FINANČNÝ LÍZING (v tis. Sk) 2006 2005

Investícia brutto 1 817 3 141

Do 1 roka 1 817 1 324

1 až 5 rokov – 1 817

Viac ako 5 rokov – –

Nerealizovaný finančný výnos 51 164

Investície netto 1 766 2 977

Do 1 roka 1 766 1 211

1 až 5 rokov – 1 766

Viac ako 5 rokov – –

FINANČNÝ LÍZING (v tis. Sk) 2006 2005

Minimálne lízingové platby – brutto 744 1 030

Do 1 roka 281 330

1 až 5 rokov 463 700 

Viac ako 5 rokov – –

Budúce úrokové náklady 51 108

Minimálne lízingové platby – netto 693 922

Do 1 roka 247 277

1 až 5 rokov 446 645

Viac ako 5 rokov – –

OPERATÍVNY LÍZING (v tis. Sk) 2006 2005

Minimálne lízingové platby 2 455 3 573

Do 1 roka 1 568 1 511

1 až 5 rokov 887 2 062 

Viac ako 5 rokov – –
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Skupina si prenajíma prevádzkové priestory na základe zmlúv o operatívnom lízingu. 

Súhrn budúcich minimálnych lízingov˘ch platieb pre nezru‰iteºné operatívne lízingy, v kto-
r˘ch je Skupina prenajímateº:

Skupina prenajíma na základe zmlúv o operatívnom lízingu len nev˘znamnú ãasÈ majetku. 

(33) ZAMESTNANECKÉ POŽITKY 

V˘‰ka poskytnut˘ch zamestnaneck˘ch úverov k 31. decembru 2006 bola 23 922 tis. Sk
(k 31. decembru 2005: 21 211 tis. Sk). V˘nosy zo zamestnaneck˘ch úverov k 31. decembru
2006 boli vo v˘‰ke 1 109 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 1 101 tis. Sk).

(34) TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Osoby sa povaÏujú za spriaznené, ak jedna strana má schopnosÈ kontrolovaÈ druhú stranu
alebo ak má pri finanãnom a prevádzkovom rozhodovaní na druhú stranu v˘znamn˘ vplyv. 

Medzi spriaznené osoby Skupiny patria:

a) akcionári Skupiny a ich dcérske spoločnosti

•  Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH 

•  Wüstenrot & Württembergische AG

•  Bausparkasse Wüstenrot Aktiongesellschaft

•  Wüstenrot Datenservice GmbH

•  Wüstenrot poisÈovÀa, a. s.

b) kľúčoví členovia manažmentu Banky, akcionárov Banky a ich dcérskych spoloč-
ností a ich rodinní príslušníci:

•  ãlenovia predstavenstva, riaditelia, konatelia

•  ãlenovia dozornej rady, 

•  riaditelia úsekov,

•  ãlenovia ostatn˘ch riadiacich v˘borov.

V rámci beÏnej ãinnosti Skupina vstupuje do viacer˘ch transakcií so spriaznen˘mi stranami. 

OPERATÍVNY LÍZING (v tis. Sk) 2006 2005

Minimálne lízingové platby 171 157

Do 1 roka 171 157

1 až 5 rokov – –

Viac ako 5 rokov – –



a) Akcionári Banky a ich dcérske spoločnosti

SúãasÈou aktív a pasív vykázan˘ch v konsolidovanej súvahe k 31. decembru, sú nasledov-
né úãtovné zostatky vypl˘vajúce z transakcií s akcionármi Banky (v tis. Sk):

·truktúra nákladov a v˘nosov vykázan˘ch v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát, súvisia-
cich s transakciami s akcionármi Banky a jej dcérskych spoloãností je nasledovná (v tis. Sk):

b) Kľúčoví členovia manažmentu 

SúãasÈou aktív a pasív vykázan˘ch v konsolidovanej súvahe k 31. decembru, sú nasledov-
né úãtovné zostatky vypl˘vajúce z transakcií s kºúãov˘mi ãlenmi manaÏmentu (v tis. Sk):

Tieto transakcie predstavujú poskytnuté úvery a prijaté vklady od kºúãov˘ch ãlenov manaÏ-
mentu.

·truktúra nákladov a v˘nosov vykázan˘ch v konsolidovanom v˘kaze ziskov a strát, súvisia-
cich s transakciami s kºúãov˘mi ãlenmi manaÏmentu je nasledovná (v tis. Sk):

(35) PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A PRÍSĽUBY

Na súdne spory, ktoré sa vedú prevaÏne voãi b˘val˘m zamestnancom a poradcom, Skupi-
na tvorí rezervu na súdne spory (viì Poznámka 16).
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2006 2005

Aktíva
Ostatné aktíva 7 919 18 579

Spolu 7 919 18 579

Pasíva

Ostatné pasíva 7 596 922

Spolu 7 596 922

2006 2005

Všeobecné prevádzkové náklady -23 386 -28 975
Ostatné prevádzkové výnosy 1 354 1 509

Spolu -22 032 -27 466

2006 2006

Aktíva
Pohľadávky voči klientom 255 210

Spolu 255 210

2006 2005

Odmeny členom predstavenstva a dozornej rady -2 607 -2 767
Výnosové úroky 12 15

Spolu -2 595 -2 752
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Na základe schválen˘ch úverov˘ch zmlúv Skupina eviduje k 31. decembru 2006 úverové
prísºuby vo v˘‰ke 603 617 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 507 075 tis. Sk).

Zdaňovanie

Z dôvodu viacer˘ch moÏn˘ch interpretácií ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v slovenskej
daÀovej legislatíve, posúdenie obchodn˘ch ãinností Skupiny vedením sa nemusí zhodovaÈ
s posúdením t˘ch ist˘ch ãinností daÀov˘mi orgánmi. Pre finanãné roky 2000 aÏ 2005 exis-
tuje stále moÏnosÈ vyrubenia dane daÀov˘m úradom. V tejto súvislosti nie sú vedeniu Sku-
piny známe Ïiadne okolnosti, ktoré by mohli viesÈ k vzniku v˘znamn˘ch nákladov Skupiny.

(36) REÁLNA HODNOTA FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Reálna hodnota finanãn˘ch nástrojov predstavuje sumu, za ktorú moÏno vymeniÈ majetok
alebo uhradiÈ záväzok medzi informovan˘mi ochotn˘mi stranami pri transakcii za obvykl˘ch
podmienok a za obvyklé ceny. Ak sú k dispozícii trhové ceny (v tomto prípade najmä pri
cenn˘ch papieroch a derivátoch, s ktor˘mi sa obchoduje na burze cenn˘ch papierov a na
fungujúcich trhoch), odhad reálnej hodnoty sa vypracuje na základe trhov˘ch cien. V‰etky
ostatné finanãné nástroje sa oceÀovali na základe vnútorn˘ch oceÀovacích modelov vráta-
ne modelov súãasnej hodnoty, alebo sa vyuÏil posudok externého znalca.

(37) FINANČNÉ NÁSTROJE – TRHOVÉ RIZIKO  

Systém riadenia rizík v Skupine je upraven˘ a realizovan˘ v súlade s "Opatrením NBS
z 26. novembra 2004 o rizikách a systéme riadenia rizík".

Trhové riziko predstavuje riziko straty vypl˘vajúce z pozície Skupiny a zo zmien hodnôt rizi-
kov˘ch faktorov, priãom tieto hodnoty sú urãované trhom. Hlavn˘mi zloÏkami trhového rizi-
ka sú úrokové riziko, devízové riziko, akciové riziko a komoditné riziko. Vzhºadom na
udelenú licenciu Banke sa jej trhové riziko obmedzuje na úrokové riziko a menové riziko.

K operáciám spojen˘m s trhov˘m rizikom patria obchody so ‰tátnymi dlhopismi, pokladniã-
n˘mi poukáÏkami NBS, hypotekárnymi záloÏn˘mi listami, stanovovanie úrokov˘ch sadzieb
pre medziúvery a obchody na medzibankovom trhu.

2006 2005

Pokladničná hotovosť a účty v Národnej banke Slovenska 815 999 1 370 442

Pohľadávky voči bankám 282 232 492 525

Finančné aktíva určené na predaj 1 945 255 1 144 748

Pohľadávky voči klientom 5 796 186 5 680 573

Cenné papiere držané do splatnosti 522 037 506 211

Záväzky voči klientom 7 539 136 7 822 167



a) Riziko úrokovej miery

Riziko úrokovej miery spoãíva v tom, Ïe hodnota finanãného nástroja bude kolísaÈ v dôsled-
ku zmien úrokov˘ch sadzieb na trhu a v tom, Ïe splatnosÈ úroãen˘ch aktív sa bude lí‰iÈ od
splatnosti úroãen˘ch pasív pouÏívan˘ch ako zdroj financovania t˘chto aktív. Z ãasového
vymedzenia, poãas ktorého je úroková miera fixovaná na finanãn˘ nástroj, vypl˘va, do
akého rozsahu je uveden˘ finanãn˘ nástroj vystaven˘ riziku úrokovej miery. 

V˘znamná ãasÈ rizika úrokovej miery je eliminovaná vyuÏívaním fixnej úrokovej miery pre
sporiteºské úãty a úvery poskytnuté klientom. Úroková citlivosÈ aktív a pasív sa v˘znamne
nelí‰i od zostatkovej splatnosti aktív a pasív. Skupina pouÏíva na riadenie úrokového rizika
GAP anal˘zu. Skupina vykonáva GAP anal˘zu na mesaãnej báze.

Priemerné úrokové sadzby finanãn˘ch nástrojov:

V˘kaz o úrokovej citlivosti aktív a pasív vychádza z odhadovanej splatnosti aktív a pasív.
Rozdiel v odhadovanej splatnosti jednotliv˘ch aktív a pasív Skupiny spoãíva v posudzovaní
úrokovej citlivosti resp. úrokovej necitlivosti jednotliv˘ch poloÏiek aktív a pasív.
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v % 2006 2005

Pokladničná hotovosť a účty v Národnej banke Slovenska 1,50 1,50

Pohľadávky voči bankám 3,97 3,25 

Finančné aktíva určené na predaj 6,15 7,15 

Pohľadávky voči klientom 6,27 6,08

Cenné papiere držané do splatnosti 4,57 4,49

Vklady klientov 2,034 2,53
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ÚROKOVÁ CITLIVOSŤ 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
AKTÍV A PASÍV a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
K 31. DECEMBRU 2006 (v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 816 017 – – – – – 816 017

Finančné aktíva určené na predaj 4 694 54 220 17 931 102 915 1 764 285 – 1 944 045

Pohľadávky voči bankám 282 424 – – – – – 282 424

Pohľadávky voči klientom 133 263 171 807 626 796 2 511 544 1 244 810 508 580 5 196 800

Cenné papiere držané do splatnosti 2 171 4 639 40 181 306 070 191 807 - 544 868

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 252 960 252 960

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 19 291 19 291

Ostatné aktíva 25 957 – – – – 512 26 469

Konsolidované súvahové 
aktíva celkom 1 264 526 230 666 684 908 2 920 529 3 200 902 781 343 9 082 874

Záväzky voči klientom 345 180 2 606 022 1 479 594 3 085 063 217 789 – 7 733 648

Rezervy – – – – – 41 596 41 596

Daňové záväzky – daň splatná – – – – – 4 156 4 156

Odložený daňový záväzok – – – – – 16 451 16 451

Ostatné pasíva 39 827 14 742 225 – – 20 345 75 139

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 63 268 63 268

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 548 606 548 606

Konsolidované súvahové 
pasíva celkom 385 007 2 620 764 1 479 819 3 085 063 217 789 1 294 432 9 082 874

Čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia 879 519 -2 390 098 -794 911 -164 534 2 983 113 -513 089 –

Kumulatívna čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia úrokovej citlivosti 879 519 -1 510 579 -2 305 490 -2 470 024 513 089 – –
k 31. decembru 2006
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ÚROKOVÁ CITLIVOSŤ 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
AKTÍV A PASÍV a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 1 370 447 – – – – – 1 370 447

Finančné aktíva určené na predaj 4 695 34 238 54 266 109 029 941 310 – 1 143 538

Pohľadávky voči bankám 392 466 100 215 – – – – 492 681

Pohľadávky voči klientom 721 475 99 021 335 603 2 550 272 1 452 254 175 555 5 334 180

Cenné papiere držané do splatnosti – 4 639 10 220 340 217 143 905 – 498 981

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 259 326 259 326

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 22 859 22 859

Daňové pohľadávky – daň splatná – – – – – 9 504 9 504

Ostatné aktíva 25 033 7 629 – – – – 32 662

Konsolidované súvahové 
aktíva celkom 2 514 116 245 742 400 089 2 999 518 2 537 469 467 244 9 164 178

Záväzky voči klientom 179 774 1 681 372 1 561 026 4 172 800 225 821 0 7 820 793

Rezervy – – – – – 28 183 28 183

Odložený daňový záväzok – – – – – 27 229 27 229

Ostatné pasíva 6 098 10 152 488 477 – 48 923 66 138

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 90 890 90 890

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 530 935 530 935

Konsolidované súvahové 
pasíva celkom 185 872 1 691 524 1 561 514 4 173 277 225 821 1 326 170 9 164 178

Čistá konsolidovaná súvahová 
pozícia 2 328 244 -1 445 782 -1 161 425 -1 173 759 2 311 648 -858 926 –

Kumulatívna čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia úrokovej citlivosti 
k 31. decembru 2005 2 328 244 882 462 -278 963 -1 452 722 858 926 – –
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bb)) MMeennoovvéé rriizziikkoo

Aktíva a pasíva v cudzích menách predstavujú menové riziko, ktorému je Skupina vystave-
ná. Realizované ako aj nerealizované kurzové zisky a straty sú zaúãtované priamo v konso-
lidovanom v˘kaze ziskov a strát. Devízová pozícia Skupiny v najv˘znamnej‰ích menách je
nasledovná:

DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY SKK EUR Spolu
K 31. DECEMBRU 2006 (v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty 
v Národnej banke Slovenska 816 011 6 816 017

Finančné aktíva určené na predaj 1 944 045 – 1 944 045

Pohľadávky voči bankám 282 424 – 282 424

Pohľadávky voči klientom 5 196 800 – 5 196 800

Cenné papiere držané do splatnosti 544 868 – 544 868

Dlhodobý hmotný majetok 252 960 – 252 960

Dlhodobý nehmotný majetok 13 200 6 091 19 291

Ostatné aktíva 26 469 – 26 469

Konsolidované súvahové aktíva celkom 9 076 777 6 097 9 082 874

Záväzky voči klientom 7 733 648 – 7 733 648

Rezervy 41 596 – 41 596

Daňové záväzky – daň splatná 4 156 – 4 156

Odložený daňový záväzok 16 451 – 16 451

Ostatné pasíva 72 475 2 664 75 139

Základné imanie 500 000 – 500 000

Zákonný rezervný fond 100 010 – 100 010

Čistá zmena hodnoty CP určených na predaj 63 268 – 63 268

Nerozdelený zisk a ostatné fondy tvorené zo zisku 548 606 – 548 606

Konsolidované súvahové pasíva celkom 9 080 210 2 664 9 082 874

Čistá devízová pozícia -3 433 3 433 –



Skupina nebola vystavená k 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005 v˘znamnému deví-
zovému riziku.

(38) RIZIKO LIKVIDITY 

Riziko likvidity predstavuje moÏnosÈ straty schopnosti Skupiny splniÈ svoje záväzky v ãase
ich splatnosti. 

Riadenie likvidity v Skupine predstavuje súhrn ãinností realizovan˘ch s cieºom zamedziÈ
v˘razn˘m a neoãakávan˘m prebytkom, resp. nedostatkom peÀaÏn˘ch prostriedkov a dosa-
hovaÈ pritom poÏadovanú ekonomickú efektívnosÈ.

Medzi základné ciele riadenia likvidity Skupiny patria:

•  minimalizovaÈ riziko likvidity, t. j. zabezpeãiÈ trvalú schopnosÈ riadne a vãas plniÈ peÀaÏ-
né záväzky,

•  v súvislosti so zabezpeãením poÏadovaného toku likvidity minimalizovaÈ straty pri pre-
mene nepeÀaÏn˘ch aktív na peÀaÏné prostriedky, resp. zabrániÈ zbytoãn˘m nákladom
na získanie dodatoãn˘ch peÀaÏn˘ch prostriedkov,
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DEVÍZOVÁ POZÍCIA BANKY SKK EUR Spolu
K 31. DECEMBRU 2005 (v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty 
v Národnej banke Slovenska 1 370 409 38 1 370 447

Finančné aktíva určené na predaj 1 143 538 – 1 143 538

Pohľadávky voči bankám 492 681 – 492 681

Pohľadávky voči klientom 5 334 180 – 5 334 180

Cenné papiere držané do splatnosti 498 981 – 498 981

Dlhodobý hmotný majetok 259 326 – 259 326

Dlhodobý nehmotný majetok 13 596 9 263 22 859

Daňové pohľadávky – daň splatná 9 504 – 9 504

Ostatné aktíva 26 556 6 106 32 662

Konsolidované súvahové aktíva celkom 9 148 771 15 407 9 164 178

Záväzky voči klientom 7 820 793 – 7 820 793

Rezervy 28 183 – 28 183

Odložený daňový záväzok 27 229 – 27 229

Ostatné pasíva 66 138 – 66 138

Základné imanie 500 000 – 500 000

Zákonný rezervný fond 100 010 – 100 010

Čistá zmena hodnoty CP určených na predaj 90 890 – 90 890

Nerozdelený zisk a ostatné fondy tvorené zo zisku 530 935 – 530 935

Súvahové konsolidované pasíva celkom 9 164 178 – 9 164 178

Čistá devízová pozícia -15 407 15 407 –
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•  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 Skupinu jedno z v˘znamn˘ch rizík a jeho riadeniu je veno-
vaná primeraná pozornosÈ.

V tabuºkách je uvedená anal˘za aktív a pasív podºa príslu‰n˘ch termínov splatnosti, vyko-
naná na základe aktuálnej zostatkovej doby splatnosti a v závislosti od odhadovanej zos-
tatkovej doby splatnosti aktív a pasív ku dÀu zostavenia konsolidovanej úãtovnej závierky.
Táto anal˘za zobrazuje termíny splatnosti pri dôslednom uplatnení zásady opatrnosti v prí-
padoch 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 „neur-
ãená splatnosÈ“.

Riziko likvidity v závislosti od aktuálnej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
K 31. DECEMBRU 2006 a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
(v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 816 017 – – – – – 816 017

Finančné aktíva určené na predaj 4 694 54 219 17 931 102 915 1 764 286 – 1 944 045

Pohľadávky voči bankám 282 424 – – – – – 282 424

Pohľadávky voči klientom 125 538 171 777 626 665 2 490 224 1 244 774 537 822 5 196 800

Cenné papiere držané do splatnosti – 6 810 10 261 335 990 191 807 – 544 868

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 252 960 252 960

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 19 291 19 291

Ostatné aktíva 18 018 – – 1 497 – 6 954 26 469

Konsolidované súvahové 
aktíva celkom 1 246 691 232 806 654 857 2 930 626 3 200 867 817 027 9 082 874

Záväzky voči klientom 150 093 2 791 110 1 489 595 3 085 062 217 788 – 7 733 648

Rezervy – – – – – 41 596 41 596

Daňové záväzky – daň splatná – – – – – 4 156 4 156

Odložený daňový záväzok – – – – – 16 451 16 451

Ostatné pasíva 36 934 23 291 226 – – 14 688 75 139

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 63 268 63 268

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 548 606 548 606

Konsolidované súvahové 
pasíva celkom 187 027 2 814 401 1 489 821 3 085 062 217 788 1 288 775 9 082 874

Čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia 1 059 664 -2 581 595 -834 964 -154 436 2 983 079 -471 748 –

Kumulatívna čistá súvahová pozícia 
likvidity k 31. decembru 2006 1 059 664 -1 521 931 -2 356 895 -2 511 331 471 748 – –



Riziko likvidity v závislosti od odhadovej zostatkovej doby splatnosti:
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RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
K 31. DECEMBRU 2006 a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
(v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 816 017 – – – – – 816 017

Finančné aktíva určené na predaj 4 694 54 219 17 931 102 915 1 764 286 – 1 944 045

Pohľadávky voči bankám 282 424 – – – – – 282 424

Pohľadávky voči klientom 125 538 171 777 626 665 2 490 224 1 244 774 537 822 5 196 800

Cenné papiere držané do splatnosti – 6 810 10 261 335 990 191 807 – 544 868

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 252 960 252 960

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 19 291 19 291

Ostatné aktíva 18 018 – – 1 497 – 6 954 26 469

Konsolidované súvahové
aktíva celkom 1 246 691 232 806 654 857 2 930 626 3 200 867 817 027 9 082 874

Záväzky voči klientom 966 959 389 048 632 467 5 303 290 441 884 – 7 733 648

Rezervy – – – – – 41 596 41 596

Daňové záväzky – daň splatná – – – – – 4 156 4 156

Odložený daňový záväzok – – – – – 16 451 16 451

Ostatné pasíva 36 934 23 291 226 – – 14 688 75 139

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 63 268 63 268

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 548 606 548 606

Konsolidované súvahové
pasíva celkom 1 003 893 412 339 632 693 5 303 290 441 884 1 288 775 9 082 874 

Čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia

242 798 -179 533 22 164 -2 372 664 2 758 983 -471 748 –

Kumulatívna čistá súvahová pozícia 
likvidity k 31. decembru 2006 242 798 63 265 85 429 -2 287 235 471 748 – –
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Riziko likvidity v závislosti od aktuálnej zostatkovej doby splatnosti:

RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
K 31. DECEMBRU 2005 a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
(v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 1 370 447 – – – – – 1 370 447

Finančné aktíva určené na predaj 4 695 34 238 54 266 109 029 941 310 – 1 143 538

Pohľadávky voči bankám 392 466 100 215 – – – – 492 681

Pohľadávky voči klientom 667 690 92 487 312 764 2 385 947 1 368 782 506 510 5 334 180

Cenné papiere držané do splatnosti – 4 639 10 220 340 217 143 905 – 498 981

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 259 326 259 326

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 22 859 22 859

Daňové pohľadávky – daň splatná – – – – – 9 504 9 504

Ostatné aktíva 25 033 7 629 – – – – 32 662

Konsolidované súvahové 
aktíva celkom 2 460 331 239 208 377 250 2 835 193 2 453 997 798 199 9 164 178

Záväzky voči klientom 179 774 1 680 831 1 561 026 4 173 341 225 821 – 7 820 793

Rezervy – – – – – 28 183 28 183

Odložený daňový záväzok – – – – – 27 229 27 229

Ostatné pasíva 6 125 10 125 488 477 – 48 923 66 138

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 90 890 90 890

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 530 935 530 935

Konsolidované súvahové 
pasíva celkom 185 899 1 690 956 1 561 514 4 173 818 225 821 1 326 170 9 164 178

Čistá konsolidovaná 
súvahová pozícia 2 274 432 -1 451 748 -1 184 264 -1 338 625 2 228 176 -527 971 –

Kumulatívna čistá súvahová pozícia 
likvidity k 31. decembru 2005 2 274 432 822 684 -361 580 -1 700 205 527 971 – –



Riziko likvidity v závislosti od odhadovej zostatkovej doby splatnosti:

(39) FINANČNÉ NÁSTROJE – ÚVEROVÉ RIZIKO

V snahe zmierniÈ úverové riziko vzÈahujúce sa k úverom poskytnut˘m klientom Skupina urãu-
je:

•  stratégiu poskytovania úverov – pripravuje sa na obdobie 5 rokov v súlade so V‰eobec-
n˘mi obchodn˘mi podmienkami pre stavebné sporenie a s aktuálnymi rozhodnutiami
dozornej rady, valného zhromaÏdenia a predstavenstva Banky,

•  postupy pri poskytovaní úverov – hodnotenie bonity dlÏníka, posudzovanie miery vysta-
venia sa úrokovému riziku, obmedzenia pre poskytovanie úverov jednotliv˘m osobám
resp. skupine prepojen˘ch osôb,
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RIZIKO LIKVIDITY 1 mesiac >1 mesiac >3 mesiace >1 rok > 5 rokov Neurčená Spolu
K 31. DECEMBRU 2005 a menej ≤ 3 mesiace ≤1 rok ≤ 5 rokov splatnosť
(v tis. Sk)

Pokladničná hotovosť a účty v NBS 1 370 447 – – – – – 1 370 447

Finančné aktíva určené na predaj 4 695 34 238 54 266 109 029 941 310 – 1 143 538

Pohľadávky voči bankám 392 466 100 215 – – – – 492 681

Pohľadávky voči klientom 721 458 98 987 355 451 2 549 749 1 452 980 155 555 5 334 180

Cenné papiere držané do splatnosti – 4 639 10 220 340 217 143 905 – 498 981

Dlhodobý hmotný majetok – – – – – 259 326 259 326

Dlhodobý nehmotný majetok – – – – – 22 859 22 859

Daňové pohľadávky – daň splatná – – – – – 9 504 9 504

Ostatné aktíva 25 033 7 629 – – – – 32 662

Konsolidované súvahové 
aktíva celkom 2 514 099 245 708 419 937 2 998 995 2 538 195 447 244 9 164 178

Záväzky voči klientom 650 268 252 271 379 783 5 696 040 842 431 – 7 820 793

Rezervy – – – – – 28 183 28 183

Odložený daňový záväzok – – – – – 27 229 27 229

Ostatné pasíva 6 125 10 125 488 477 – 48 923 66 138

Základné imanie – – – – – 500 000 500 000

Zákonný rezervný fond – – – – – 100 010 100 010

Čistá zmena hodnoty CP na predaj – – – – – 90 890 90 890

Nerozdelený zisk a ostatné fondy – – – – – 530 935 530 935

Konsolidované súvahové 
pasíva celkom 656 393 262 396 380 271 5 696 517 842 431 1 326 170 9 164 178

Čistá konsolidovaná  
súvahová pozícia 1 857 706 -16 688 39 666 -2 697 522 1 695 764 -878 926 –

Kumulatívna čistá súvahová pozícia
likvidity k 31. decembru 2005 1 857 706 1 841 018 1 880 684 -816 838 878 926 – –
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•  postup pri zisÈovaní, správe a vymáhaní klasifikovan˘ch pohºadávok – systém splácania
a upomienkovania, pravidlá interného a externého vymáhania pohºadávok

•  postup pri urãovaní, zisÈovaní, ohodnocovaní a riadení úverového rizika – zatrieìovanie
a oceÀovanie pohºadávok a tvorba opravn˘ch poloÏiek. 

Zásady a postupy, ktorými sa Skupina riadi pri vymáhaní pohľadávok voči dlžníkom:
V záujme zachovania maximálnej efektívnosti procesu vymáhania pohºadávok sa posudzu-
je kaÏd˘ prípad individuálne pri zohºadnení reálnych moÏností dlÏníka aj osôb, ktoré zabez-
peãovali záväzok dlÏníka. Dôkladn˘m v˘berom vhodnej formy vymáhania pohºadávok sa
Skupina snaÏí o vãasnú elimináciu neskor‰ích negatívnych následkov spojen˘ch s nesplá-
caním záväzku dlÏníka. 

Interné vymáhanie pohºadávok pozostáva najskôr z procesu upomínania, aÏ následne sa
pristupuje k radikálnej‰ích spôsobom vymáhania smerujúcim k uspokojeniu pohºadávok,
napr. súdnou cestou alebo formou exekúcie.

V niekoºkostupÀovom procese upomínania je dlÏník aj ruãitelia telefonicky a písomne kon-
taktovaní za úãelom uhradenia zame‰kan˘ch mesaãn˘ch splátok s t˘m, Ïe ich r˘chlym
uhradením im bude umoÏnené pokraãovaÈ v riadnom splácaní svojho záväzku. V prípade
nere‰pektovania t˘chto upomienok pristupuje Skupina k vymáhaniu svojich pohºadávok
v závislosti od spôsobu ich zabezpeãenia:

a)   pohºadávky zabezpeãené ruãiteºom - vymáhanie súdnou cestou, 

b)   pohºadávky zabezpeãené notárskou zápisnicou o uznaní záväzku a súhlase s exekú-
ciou v prípade nesplácania – vymáhanie v exekuãnom konaní, 

c)   pohºadávky zabezpeãené záloÏn˘m právom k nehnuteºnosti – vymáhanie formou dob-
rovoºnej draÏby zaloÏenej nehnuteºnosti. 

Ak je dlÏník ochotn˘ uhradiÈ vymáhan˘ záväzok (a to aj poãas súdneho vymáhania, ãi v˘ko-
nu exekúcie) umoÏÀuje Skupina dlÏníkovi uhradiÈ jeho záväzok na základe mimoriadneho
splátkového kalendára. V prípade dlÏníkov, ktorí odmietli komunikovaÈ s Skupinou pri vyspo-
riadaní ich záväzkov, resp. ich pobyt nebol známy, spolupracuje Skupina s extern˘mi sub-
jektmi zaoberajúcimi sa vymáhaním pohºadávok.

Mimoriadny splátkov˘ kalendár mimo súdneho, resp. exekuãného vymáhania

Ak bezprostredne po odstúpení od úverovej zmluvy, resp. zaslaní v˘zvy na okamÏité vráte-
nie splatn˘ch úverov˘ch prostriedkov klient prejaví vôºu plniÈ, av‰ak finanãná situácia mu
neumoÏÀuje splatiÈ dlh jednorazovo, je moÏné na základe Ïiadosti klienta dohodnúÈ s ním
mimoriadny splátkov˘ kalendár. V prípade, Ïe tento novo dohodnut˘ splátkov˘ kalendár
nebude klient dodrÏiavaÈ, Skupina môÏe od neho odstúpiÈ a súãasne pristúpi k súdnemu,
resp. exekuãnému vymáhaniu pohºadávky.

Súdne konanie 

K súdnemu konaniu Skupina pristupuje vtedy, ak klientovi nebol schválen˘ mimoriadny
splátkov˘ kalendár a v prípade, ak nie je k dispozícii notárska zápisnica ako exekuãn˘ titul.
V takomto prípade Skupina za‰le na príslu‰n˘ súd návrh na vydanie platobného rozkazu. 



Pokus o mimoexekuãn˘ zmier

Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch, po právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ak je na základe prie-
behu súdneho konania pravdepodobné, Ïe pohºadávka bude uhradená bez exekúcie,
môÏe Skupina vyzvaÈ dlÏníkov na mimoexekuãné vysporiadanie. V prípade, Ïe klienti rea-
gujú, môÏe byÈ písomne dohodnut˘ osobitn˘ splátkov˘ kalendár.

Exekuãné konanie

Skupina vykonáva vymáhanie pohºadávok prostredníctvom súdnych exekútorov v zmysle
Exekuãného poriadku. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva, ak je súdne rozhodnutie
vydané v prospech Skupiny právoplatné a vykonateºné, alebo ak je v danom prípade
v súlade s právnym poriadkom SR k dispozícii notárska zápisnica ako exekuãn˘ titul. 

Dobrovoºná draÏba

Skupina vymáha pohºadávky aj prostredníctvom draÏieb v zmysle zákona o dobrovoºn˘ch
draÏbách. Tento spôsob uplatÀuje pri splatn˘ch pohºadávkach zabezpeãen˘ch záloÏn˘m
právom v prospech Skupiny. DraÏba sa uskutoãÀuje na základe zmluvy o jej v˘kone, uza-
tvorenej medzi Skupinou a draÏobníkom. Zmluva musí obsahovaÈ zákonom stanovené nále-
Ïitosti. Konanie draÏby musí byÈ uverejnené v centrálnom notárskom registri draÏieb.

Outsourcing

Skupina zaãala pri vymáhaní pohºadávok z úverov vyuÏívaÈ outsourcing, priãom postupuje
v zmysle metodického usmernenia NBS ã. 6/2004 k vyuÏívaniu outsourcingu bankami. Na
základe mandátnych zmlúv vykonávajú v mene a na úãet Skupiny ãinnosti smerujúce
k vyrovnaniu pohºadávok Skupiny voãi povinn˘m osobám mandatári - tretie osoby. Obsa-
hom ãinnosti je uskutoãÀovanie systematick˘ch písomn˘ch a telefonick˘ch v˘ziev na povin-
né osoby, v prípade potreby aj v˘kon osobn˘ch náv‰tev.

Koncentrácia kreditného rizika

Koncentrácia kreditného rizika vzniká z dôvodu existencie úverov˘ch pohºadávok s podobn˘-
mi ekonomick˘mi charakteristikami, ktoré ovplyvÀujú schopnosÈ dlÏníka plniÈ svoje záväzky. 

V zmysle zákona ã. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskor‰ích predpisov môÏe
Skupina poskytovaÈ stavebné úvery len stavebnému sporiteºovi, 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 - podni-
kateº s trval˘m pobytom na území Slovenskej republiky.

Z uvedeného jasne vypl˘va, Ïe Skupina vykonáva svoju ãinnosÈ v˘luãne na území Sloven-
skej republiky. âinnosÈ Skupiny sa zameriava na prijímanie vkladov od stavebn˘ch sporite-
ºov, poskytovanie úverov stavebn˘m sporiteºom a poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb
súvisiacich so stavebn˘m sporením. V˘kon ostatn˘ch bankov˘ch ãinností je zastúpen˘ len
v minimálnom rozsahu. T˘m je eliminované riziko koncentrácie kreditného rizika podºa kra-
jiny a odvetvia. Riziko koncentrácie kreditného rizika podºa dlÏníkov je minimalizované sta-
noven˘mi limitmi Skupiny.
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Ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná úãtovná závierka, nemá Skupina v˘znam-
nú koncentráciu kreditného rizika voãi individuálnemu dlÏníkovi, ani voãi ekonomicky pre-
pojenej skupine dlÏníkov.

(40) OPERAČNÉ RIZIKÁ

Operaãné riziko je riziko vypl˘vajúce z nevhodn˘ch alebo chybn˘ch vnútorn˘ch procesov,
zo zlyhania ºudského faktora, zo zlyhania systémov pouÏívan˘ch Skupinou alebo vonkaj‰ích
udalostí. 

Medzi operaãné riziká Skupina zaraìuje:

•  personálne riziko,

•  právne riziko,

•  externé riziko,

•  informaãné riziko,

•  riziko outsourcingu. 

Za úãelom identifikácie operaãn˘ch rizík pouÏíva Skupina nástroj na ohodnotenie svojich
aktív ako aj hrozieb, ktoré sa na tieto aktíva vzÈahujú. Na úãely zberu údajov o jednotliv˘ch
udalostiach (incidentoch) operaãného rizika Skupina tieÏ vyuÏíva ‰peciálny nástroj - apliká-
ciu Risk Driver.

Pravidelné vyhodnocovanie aktív, hrozieb a udalostí operaãného rizika umoÏÀuje Skupine
efektívne riadiÈ operaãné riziko. V rámci opatrení na minimalizáciu v˘‰ky strát z udalostí ope-
raãného rizika Skupina pouÏíva aj poistenie.

((41) BASEL II

Skupina sa dôkladne pripravuje na plnenie revidovanej smernice EÚ o kapitálovej primera-
nosti, ktorú navrhol Európsky parlament pod názvom „ Re-casting Directive 2000/12/EC „
a ktorá sa v˘znamne opiera o dokument s názvom „International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards“ vydan˘ Bazilejsk˘m v˘borom a v‰eobecne známy
ako Basel II.

Implementácia poÏiadaviek Basel II má v rámci Skupiny prioritu.

Cieºom projektu je v prvom rade zabezpeãiÈ ão najpresnej‰ie hodnotenie a kvalitné riadenie
úverového, trhového a operaãného rizika. Dosiahnutie tohto cieºa je okrem iného zaloÏené
hlavne na zabezpeãení kvalitného zberu a uchovávania v‰etk˘ch relevantn˘ch i potenciál-
ne relevantn˘ch dát, na vypracovaní spoºahlivej metodológie merania jednotliv˘ch typov
rizík, na zabezpeãení efektívnych a kvalitn˘ch procesov pre obozretné riadenie jednotliv˘ch
typov rizík, na zabezpeãení kvalitn˘ch a bezpeãn˘ch systémov IT pre automatizáciu proce-
sov, zber a anal˘zu dát, v˘poãty a poskytovanie v˘stupov.



Cieºom je zohºadniÈ v‰etky vedomosti o príslu‰n˘ch rizikách relevantn˘ch pre jednotlivé
oblasti pôsobenia Skupiny. V dôsledku toho sa riziko a kapitál urãen˘ na tento druh rizika
zohºadní v obchodn˘ch stratégiách aj pri samotnom riadení Skupiny, aby sa mohol dosiah-
nuÈ optimálny kompromis medzi zníÏením jednotliv˘ch druhov rizík a zv˘‰ením podielu na
trhu, zisku a návratnosti kapitálu.

(42) VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Do vydania konsolidovanej úãtovnej závierky neboli Ïiadne v˘znamné udalosti po dni, ku
ktorému sa konsolidovaná úãtovná závierka zostavuje, ktoré by vyÏiadali úpravy alebo pre-
zentáciu vo finanãn˘ch v˘kazoch za rok konãiaci sa 31. decembra 2006.
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