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Úvodné slovo guvernéra

V

ážení obchodní partneri, dámy a páni,

Vážení obchodní partneri, milí kienti! Chcem sa Vám na záver poďakovať za Vašu dôveru a spoluprácu
s našou inštitúciou a súčasne Vás ubezpečiť, že aj v roku 2001 i v rokoch budúcich sa na naše služby
budete môcť spoľahnúť.

Ľudomír Šlahor
Guvernér
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Úvodné slovo guvernéra

rok 2000 bol pre Exportno-importnú banku Slovenskej
republiky rokom prelomovým. Pokiaľ rok 1999 by sme mohli
charakterizovať ako rok stabilizácie, tak rok 2000 bol
obdobím expanzie. Svojimi produktami sme podstatne zvýšili
podporu vývozu slovenských výrobkov a služieb oproti roku
1999, čím sme prispeli k priaznivejšiemu vývoju obchodnej
bilancie SR a k vytvoreniu nových, či zachovaniu existujúcich
pracovných príležitostí.
Rozšírili sme portfólio produktov a sprístupnili sme
štátnu podporu exportu i pre malé a stredné podnikateľské
subjekty. Tieto pozitívne výsledky sme dosiahli
v situácii, keď sa väčšina slovenských podnikov nachádzala
v neľahkom finančnom postavení a nebolo pre nás jednoduché nájsť vhodné vývozné projekty pri súčasnom dodržaní
zásad obozretného podnikania. V obidvoch našich základných činnostiach sa nám podarilo pripraviť pre našich
vývozcov produkty, ktoré v priebehu budúceho obdobia určite ešte zvýraznia naše úsilie pri podpore vývozu
a ktorými sme sa už stali štandardnou inštitúciou na podporu vývozu. Výsledkom nášho doterajšieho prístupu
k financovaniu a poisťovaniu exportu je zdravé portfólio v oboch hlavných činnostiach EXIMBANKY SR.
Pozitívne hodnotím aj dynamický vývoj ekonomiky našej inštitúcie a predovšetkým výrazný rast bilančnej hodnoty majetku (o viac ako 1 mld. Sk) v želateľnej štruktúre posilňujúcej disponibilné zdroje pri pokračujúcom
zhospodárňovaní vlastnej činnosti.
Aktívne sme sa podielali na príprave novely zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky, ktorá nadobudla účinnosť 15. júla 2000 a významnou mierou ovplyvnila našu činnosť. Touto novelou
bola zrušená Rada riaditeľov a niektoré kompetencie Vlády SR boli presunuté na Radu banky pri súčasnom posilnení práv a povinností Dozornej rady. Novela o. i. zrušila povinné odvody vývozcov a dovozcov do našich fondov,
čo pre nás vlani znamenalo pokles príjmov vo výške približne 100 miliónov korún, Národná rada SR však schválila navýšenie našich fondov o 500 miliónov korún zo štátneho rozpočtu na rok 2000.
Rok 2000 bol pre nás aj rokom, v ktorom sme uzavreli niekoľko významných zmluvných dokumentov
o spolupráci so zahraničnými exportnými úverovými agentúrami. K takým dokumentom rozhodne patrí dohoda o spolupráci s francúzskou Coface, ktorá nám umožňuje participovať na projekte Credit Alliance a v rámci
neho využívať rozsiahlu informačnú databázu. Teší nás, že sme v roku 2000 nadviazali zmluvnú spoluprácu
s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a pripravili na podpis Memorandum o porozumení s Eximbankou USA.
V nadchádzajúcom období budeme naďalej prispôsobovať naše produkty potrebám vývozcov pri dodržaní
smerníc EÚ a pravidiel OECD, zvýšime podporu malých a stredných podnikateľských subjektov vrátane poskytovania záruk na predvývozné financovanie, vo zvýšenej miere sa budeme angažovať vo veľkých projektoch strednodobého a dlhodobého charakteru s maximálnym využitím zmlúv s obdobnými inštitúciami a začneme s postupným
zavádzaním e-commerce.
Teritoriálne zameranie podpory exportu bude vychádzať z teritoriálnej koncepcie zahranično-obchodnej
politiky, ktorá predpokladá smerovanie podstatnej časti slovenského vývozu na trhy krajín OECD, pričom
najväčší podiel budú mať naďalej krajiny EÚ a CEFTA. Komoditné členenie podpory exportu bude ovplyvnené hospodárskou politikou, zameranou na podporu výrobkov a služieb s vysokou pridanou hodnotou, najmä
výrobkov strojárskeho, hutníckeho, papierenského, textilného, chemického a sklárskeho priemyslu.

Vývoj ekonomiky Slovenskej
republiky v roku 2000
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N

ajvýznamnejšou udalosťou minulého roka
bolo prijatie Slovenska za tridsiateho riadneho
člena OECD. Udelenie členstva v tejto prestížnej
medzinárodnej organizácii potvrdilo, že Slovensko
patrí ku krajinám rešpektujúcim hodnoty demokratického politického systému a trhovej ekonomiky.
Podobne hodnotiaca správa Európskej komisie
uvádza, že Slovensko možno považovať za fungujúcu
trhovú ekonomiku, avšak treba dokončiť prebiehajúce
štrukturálne zmeny a začať ďalšie, pričom reformný
proces by sa mal zrýchliť.

ývoj ekonomiky Slovenska bol v roku 2000 charakterizovaný postupným
obnovovaním ekonomickej rovnováhy tak na makro ako aj mikroúrovni. Zlepšujúca
sa makroekonomická situácia sa odrazila v zmene ratingového ohodnotenia
Slovenska, keď svetové ratingové agentúry Standard & Poor’s a Moody’s zmenili koncom roka ratingový výhľad zo stupňa stabilný na pozitívny.
V ekonomike SR sa v roku 2000 vytvoril hrubý domáci produkt v bežných
cenách v objeme 887,2 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1999 bol reálne vyšší o 2,2%,
v bežných cenách o 8,8%. Vplyvom vývoja v 2. polroku sa zastavilo spomaľovanie
jeho medziročného rastu. Hlavný vplyv na rast HDP mal opäť zahraničný dopyt,
pretože domáci dopyt s výnimkou posledného štvrťroka, naďalej klesal.
Pozitívny vplyv zahraničného dopytu na rast HDP sa prejavil v raste vývozu
výrobkov a služieb. Vývoz v roku 2000 medziročne vzrástol o 29,4%, čo je o 17,3 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom roku a predstavoval 548,4 mld. Sk.
Rast vývozu bol na rozdiel od roku 1999 sprevádzaný rastom dovozu. Dovoz mal hodnotu 590,7 mld. Sk, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 26,0% a oproti roku
1999 je to zvýšenie o 24,2 percentného bodu. Pozitívny vývoj na strane exportu bol
ovplyvnený priaznivým vývojom svetovej ekonomiky v roku 2000. Na druhej strane
rast cien strategických surovín a vývoj výmenného kurzu amerického dolára zvyšovali
deficit obchodnej bilancie. Výsledkom vývoja dovozu a vývozu je saldo obchodnej
bilancie vo výške – 42,4 mld. Sk, ktoré predstavuje 93,8% vlaňajšieho salda.
Pomer deficitu zahraničného obchodu k HDP sa znížil z 5,9% v roku 1999 na 4,8%.
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Z hľadiska teritoriálnej štruktúry pokračovali tendencie z predchádzajúcich rokov. Podstatná časť slovenského vývozu bola realizovaná na trhoch
OECD, na ktoré v roku 2000 smerovalo 91,6% z celkového vývozu, do štátov
EÚ smerovalo 59,1% z celkového vývozu. Kontinuálne zvyšovanie vývozu na
trhy EÚ, OECD a CEFTY potvrdzuje orientáciu zahraničnoobchodnej činnosti
Slovenska na solventné a náročné trhy, čo okrem stabilného prísunu devíz
má spätný vplyv na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov a tým na zvyšovanie
konkurencieschopnosti. Najväčšie aktívne saldo dosahuje SR s krajinami
CEFTA. Najväčšie pasívne saldo -95,7 mld. Sk pretrváva aj naďalej v zahraničnoobchodnej výmene s Ruskom, čo je dané vysokou surovinovou náročnosťou slovenského hospodárstva.
Z pohľadu realizovaného vývozu došlo k čiastočnému vylepšeniu konkurencieschopnosti produkcie v nosných odvetviach priemyselnej výroby.
Najvýraznejší posun nastal v odvetviach strojárskeho, elektrotechnického
a elektronického priemyslu.

Vývoj ekonomiky Slovenskej republiky v roku 2000
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Rok 2000 bol pre slovenskú ekonomiku prelomový z hľadiska prílevu priamych zahraničných investícií. Podľa predbežných údajov NBS prílev zahraničných
investícií do SR dosiahol v danom roku historicky najvyššiu úroveň 95,873 mld. Sk. Nezamestnanosť
zostala naďalej jedným z kľúčových problémov
slovenskej ekonomiky. Miera nezamestnanosti bola
v porovnaní s rokom 1999 vyššia o 2,4 percentuálneho
bodu a dosiahla 18,6%. Priemerná ročná inflácia
dosiahla v roku 2000 12,0%. Jej rast bol v rozhodujúcej
miere ovplyvnený deregulačnými a daňovými opatreniami vlády. Jadrová inflácia dosiahla 4,6%, čo predstavuje mierne nižšie hodnoty v porovnaní s predpokladmi.
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR
medziročne vzrástla o 6,5% a dosiahla úroveň 11 430
Sk. Tempo jej rastu bolo o 0,7% nižšie ako v roku
1999. Reálna mzda po druhý rok klesla a v priemere
sa medziročne znížila o 4,9%. Pokiaľ ide o rok 2001,
rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách sa
očakáva v rozsahu 2,8 - 3,2%, čo by malo byť výsledkom
spolupôsobenia rastu zahraničného dopytu, aj keď
miernejším tempom ako v roku 2000 a obnovením
rastovej dynamiky domáceho dopytu, kde sa trend
neustáleho poklesu už zastavil. Z hľadiska teritoriálnej
štruktúry zahraničného obchodu možno očakávať jej
stabilný vývoj v intenciách predchádzajúcich rokov.

Očakávaný hospodársky rast v roku 2001 by mal
znamenať aj zmiernenie poklesu zamestnanosti.
Očakávaná priemerná ročná miera inflácie sa odhaduje v intervale od 6,6% do 8,5%, pričom jadrová
inflácia sa predpokladá v rozmedzí 3,2 - 5,3%.

Záverom možno konštatovať, že vývoj
v priebehu roku 2000 vytvoril základ pre obnovenie dlhodobo udržateľného rastového potenciálu slovenskej ekonomiky ako aj predpoklad
postupného približovania sa k ekonomikám
krajín EÚ.

Vývoj ekonomiky Slovenskej republiky v roku 2000
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Charakteristika inštitúcie

Orgány EXIMBANKY SR
k 31.12.2000
Rada banky je štatutárnym orgánom
EXIMBANKY SR.
Zloženie Rady banky EXIMBANKY SR:
Predseda:
Ľudomír Šlahor
Členovia:
Martin Petríček
Milan Milko
Michal Borguľa
Juraj Topolčány
(máj 2000)
Rastislav Káčer
(máj 2000)
Za Radu banky je oprávnený podpisovať guvernér
a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti guvernéra
je oprávnený podpisovať poverený viceguvernér a člen
Rady banky.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom
EXIMBANKY SR.
Zloženie Dozornej rady EXIMBANKY SR:
Predseda:
Hana Laudárová
(júl 2000)
Členovia:
Milan Orešanský
Jaroslava Zányiová
Oľga Najšlová
Štefan Galbáč
Imrich Šulák
Ján Ježo
László Flórián
(máj 2000)

Ľudomír Šlahor
Martin Petríček
Milan Milko
Michal Borguľa

Guvernér zastupuje EXIMBANKU SR navonok.
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva
Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra financií.

Charakteristika inštitúcie

Vedenie EXIMBANKY SR:
Guvernér:
Viceguvernér
bankovej divízie:
Viceguvernér
poisťovacej divízie:
Viceguvernér finančnoekonomickej divízie:
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Základné údaje o inštitúcii
Exportno–importná banka Slovenskej republiky bola zriadená zákonom
č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení
zákona č. 336/1998 Z.z. a zákona č. 214/2000 Z.z. a svoju činnosť začala
22. 7. 1997. Obchodné meno inštitúcie je Exportno-importná banka Slovenskej republiky. Skrátený názov obchodného mena je EXIMBANKA SR. Sídlom
EXIMBANKY SR je Grösslingová 1, Bratislava, 813 50. EXIMBANKA SR je
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, deň zápisu
- 22. 7. 1997.

Predmet činnosti

Charakteristika inštitúcie
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Predmetom činnosti sú všetky činnosti vyplývajúce zo zákona č. 8O/1997 Z.z.
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon") a to najmä:
a) zastupovať Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky
(ďalej len "vláda") v medzinárodných inštitúciách a združeniach, ktorých predmet
činnosti súvisí s činnosťou EXIMBANKY SR a zabezpečovať plnenie úloh
vyplývajúcich z tohto zastúpenia,
b) financovať vývozné úvery,
c) financovať dovozné úvery,
d) poisťovať vývozné úvery,
e) zaisťovať vývozné úvery,
f) poskytovať záruky za vývozy,
g) poskytovať záruky za dovozy,
h) vymáhať pohľadávky štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky,
i) eskontovať a reeskontovať zmenky,
j) vydávať dlhopisy,
k) poskytovať poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike
zahraničného obchodu,
l) zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických
osobách len so súhlasom vlády,
m) investovať dočasne voľné peňažné prostriedky na tuzemskom finančnom
trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,
n) prijať finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene od banky so sídlom
v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí podľa osobitného
predpisu,
o) poskytovať finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene v tuzemsku
alebo do zahraničia podľa osobitného predpisu,
p) poskytovať na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky krátkodobý úver
zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných
finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch
mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu
v priebehu roka,

q)

r)
s)
t)

u)

v)

v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine odberateľa alebo
v tretej krajine,
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania,
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa zákona,
EXIMBANKA SR vo vzťahu k vláde plní poradné funkcie vo veciach zahraničného
obchodu, rozvoja priemyslu a iných odvetví, úverovej politiky na podporu vývozu
a investovania v tuzemsku a zahraničí,
EXIMBANKA SR môže poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený
vývozný úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského pôvodu
na dodávke,
vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní
finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh.

Ľudské zdroje
Práca s ľudskými zdrojmi zaznamenala
v roku 2000 významný kvalitatívny posun z hľadiska požiadaviek súvisiacich so zvyšovaním
kvality služieb, prehlbovaním motivácie a organizačnými zmenami, ktoré sa uskutočnili ešte
v roku 1999, ale ich závažnosť mala vplyv
na personálnu prácu aj počas roka 2000.
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Organizačná štruktúra neprešla v roku 2000 významnými zmenami a počet
zamestnancov sa z počiatočných 116 ustálil na konečných 106.
V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov uzavrela EXIMBANKA SR
k 1.1.2000 zamestnávateľské zmluvy s tromi doplnkovými dôchodkovými poisťovňami
a možno konštatovať, že vstup EXIMBANKY SR do systému doplnkového dôchodkového poistenia zaznamenal u zamestnancov pozitívny ohlas.
Postavenie EXIMBANKY SR medzi finančnými inštitúciami v Slovenskej republike
a perspektívy jej rozvoja sú v prvom rade podmienené kvalitou ľudského potenciálu,
sústavným a komplexným rozvojom vlastných zamestnancov. Preto inštitúcia venovala
vzdelávaniu a príprave zamestnancov veľkú pozornosť. Bol zavedený systém pravidelného hodnotenia zamestnancov, ktorého výsledky sa odrážajú v pláne vzdelávacích
aktivít pre každého zamestnanca.
V roku 2000 zamestnanci EXIMBANKY SR využili možnosti dištančného štúdia
IBV NBS ako aj kurzy a semináre organizované inými vzdelávacími zariadeniami.
Koncom roka sa podpísaním prvých zmlúv položili základy pre spoluprácu
so Sporiteľničnou akadémiou. Veľký dôraz bol kladený na anglickú jazykovú prípravu
zamestnancov, ktorej výsledkom by malo byť úspešné ukončenie prípravy formou
skúšok na Britskej Rade v roku 2001. V roku 2000 bola umožnená aj odborná
príprava v zahraničí formou školení a študijných pobytov na základe pozvania významných svetových bánk.
Zamestnanci dostávajú príležitosť odborného a osobnostného rozvoja, ktorý je
orientovaný na kariérový a kvalifikačný profil.

Informačné systémy
Základné priority definované pre rok 2000
boli: stabilizácia bankového a poistného systému,
rozvoj elektronickej komunikácie a bezpečnosti,
stanovenie ďalších smerov rozvoja informačného systému EXIMBANKY SR.
Sekcia informatiky vypracovala návrh koncepcie ďalšieho rozvoja informačného systému
EXIMBANKY SR, ktorý bol schválený vrcholnými
orgánmi organizácie. Jej hlavnou úlohou je definícia smerov a spôsobov ďalšieho rozvoja informačného systému v krátkodobom horizonte.
Práce na jej napĺňaní sú v prípravnom štádiu
a samotná realizácia sa uskutoční v priebehu
roku 2001.

Spolupráca s odbornou verejnosťou

Charakteristika inštitúcie
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V rámci zlepšovania informovanosti širokej odbornej a laickej verejnosti,
v prvom rade však súčasných a potencionálnych klientov, EXIMBANKA SR zorganizovala množstvo prezentačných a akvizičných aktivít.
Tieto aktivity majú väzbu na zmluvu o spolupráci medzi EXIMBANKOU SR a SOPK
a taktiež EXIMBANKOU SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).
Jedným z prínosov spomínaných zmlúv v roku 2000 bolo celkom 9 seminárov
na regionálnych komorách SOPK (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Nitra, Trenčín,
Banská Bystrica, Lučenec, Žilina, Bratislava) na tému bankové produkty EXIMBANKY
SR, s dôrazom na eskontné úvery a produkty pre malé a stredné podniky a prezentácia pre podniky združené v ZSPS. Na uvedených seminároch bola podnikateľská
verejnosť oboznamovaná aj s poisťovacou činnosťou EXIMBANKY SR.
Aplikácia zmlúv o spolupráci pri poisťovaní vývozných úverov v praxi prispela
k ďalšiemu rastu využívania systému vinkulácií poistného plnenia z krátkodobého
poistenia v prospech financujúcej banky a rozšírenia spolupráce pri poisťovaní krátkodobých politických rizík a strednodobých a dlhodobých rizík, predovšetkým formou
odberateľských úverov.
Bankové činnosti a produkty EXIMBANKY SR boli prezentované aj na viacerých
medzinárodných podujatiach, napr. v rámci seminára OSN v Rige s tematikou eliminácie bariér medzinárodného obchodu a na medzinárodnej obchodnej konferencii
INTRACO 2000.
EXIMBANKA SR organizovala aj tzv. semináre „na mieru" na základe požiadaviek klientov priamo v ich priestoroch. Do tejto kategórie radíme aj semináre poriadané v komerčných bankách pre ich zamestnancov.
Na veľmi dobrej úrovni je už tradičná spolupráca našej inštitúcie a Asociácie
podnikových finančníkov, ktorej súčasťou je aj realizácia spoločných školení.

Medzinárodná spolupráca
Rok 2000 môžeme rozhodne zaradiť k rokom mimoriadne úspešným z hľadiska
nadväzovania a rozvíjania medzinárodnej spolupráce EXIMBANKY SR so zahraničnými
partnerskými inštitúciami.
V tomto roku bolo dohodnutých a podpísaných sedem zmlúv o spolupráci. Tento
výrazný nárast znamená, že EXIMBANKA SR si postupne vybudovala dobré meno
a zastáva svoje pevné miesto medzi exportnými úverovými agentúrami sveta.
V apríli 2000 boli podpísané zmluvy s izraelskou úverovou poisťovňou IFTRIC,
maďarskou úverovou poisťovňou MEHIB a poľskou úverovou poisťovňou KUKE.
V auguste 2000 ich doplnili zmluva s českou úverovou poisťovňou EGAP a zmluva
o vstupe EXIMBANKY SR do Credit Alliance Francúzsko. EXIMBANKA SR účinne
a aktívne využíva zmluvné kontakty s úverovými poisťovňami najmä v oblasti poistných udalostí a vymáhania a pri získavaní informácií o zahraničných odberateľoch.
V septembri 2000 nasledovala zmluva s Českou exportnou bankou a v novembri
zmluva s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.
Z celého súboru zmlúv je potrebné vyzdvihnúť zmluvu s Credit Alliance, ktorá
zabezpečuje prístup EXIMBANKY SR do databáz COFACE, francúzskej úverovej
agentúry, ktoré patria k najväčším na svete a poskytujú informácie o niekoľkých
desiatkach miliónov podnikateľských subjektov.
Skutočným úspechom a dôkazom uznania našej
inštitúcie je zmluva s EBOR, ktorá nám umožňuje participovať na jej záručnom programe a je výsledkom kladného hodnotenia počas „due dillingence", ktoré EBOR
vykonala.
V závere roka prebehli rokovania EXIMBANKY SR
s US Exim, americkou Eximbankou a ich výsledkom je
Memorandum o porozumení, ktorého podpis
sa plánuje v roku 2001.
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Hospodársky výsledok dosiahnutý v predchádzajúcom období
umožnil EXIMBANKE SR vyčleniť finančné prostriedky aj na sponzorskú činnosť. V roku 2000 smerovala finančná pomoc EXIMBANKY SR
výlučne do zdravotníctva na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR v celkovej výške takmer 2 mil. Sk. Príspevky boli poskytnuté
najmä na nákup nevyhnutného prístrojového vybavenia pre štátne
zdravotnícke zariadenia.
Okrem finančných príspevkov realizovala EXIMBANKA SR sponzoring aj formou darovania vyradenej výpočtovej techniky základným
školám. Počítače s príslušenstvom prispievajú k skvalitneniu vyučovacieho procesu.

Charakteristika inštitúcie

Sponzorské aktivity
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KAPITOLA

4

Obchodná činnosť

4.1
Bankové aktivity
Pri bilancovaní výsledkov uplynulého obdobia
možno konštatovať, že v roku 2000 prišlo k ďalšiemu
rozvoju činností v oblasti podpory slovenského vývozu
bankovými produktami. Novela zákona o EXIMBANKE
SR platná od 15. júla 2000 zjednodušila schvaľovacie
procesy a do budúcna umožnila flexibilnejšie prispôsobenie produktov EXIMBANKY SR trhovým podmienkam, najmä pokiaľ ide o cenu zvýhodneného financovania a úpravu úverových a záručných podmienok.
Ďalším faktorom, ktorý nepochybne ovplyvní vývoj
inštitúcie ako celku a v rámci nej najmä bankových
činností, bolo prijatie SR do OECD; tento fakt sa odrazí
najmä v možnostiach spolupráce so zahraničnými úverovými a poisťovacími agentúrami (‘ECA’), ako i akceptácii inštitúcie na zahraničných finančných a kapitálových trhoch.

H

lavným produktom boli v roku 2000 naďalej refinančné úvery; pokračovalo
poskytovanie eskontných úverov; rozmach sme zaznamenali v oblasti záruk, ktoré sa
stanú z dlhodobého hľadiska nosným produktom EXIMBANKY SR. Posilnenie fondov
príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 500 mil. Sk zvýšilo objem disponibilných
zdrojov pre účely financovania vývozu. Financovanie sa realizovalo s ohľadom na bezpečnosť – z hľadiska naplnenia strategických cieľov inštitúcie je snahou v bankových
činnostiach nájdenie rovnováhy pri maximalizácii podporeného exportu (ktorá prekročila úroveň 15 mld. Sk) a súčasnej minimalizácii úverových rizík. Rok 2000 bol
charakterizovaný zvýšením objemu poskytnutých úverov a záruk v porovnaní s predošlým rokom, zvýšenou kontrolnou činnosťou, znížením úrokových sadzieb
systémom bonusov a prípravou nových podmienok k plošnému zníženiu úrokových
sadzieb v závislosti na schválení novely zákona o EXIMBANKE SR.
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Nakoľko je refinancovanie komerčno-bankového
sektora cenovo zvýhodnenými zdrojmi jednou
zo základných foriem podpory exportu v obdobných
finančných inštitúciách rozvinutých krajín, aj EXIMBANKA SR sa v oblasti úverových produktov zamerala
na refinančné úvery. V prípade EXIMBANKY SR ide

Obchodná činnosť

Úverové produkty

o krátkodobé refinancovanie do jedného roka realizované prostredníctvom komerčných bánk, a to formou
trojstranného zmluvného úverového vzťahu medzi
klientom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR.
Prostredníctvom zmlúv o účelovom refinančnom úvere
EXIMBANKA SR spolupracovala s bonitnými komerčnými bankami v SR: Bank Austria Creditanstalt
Slovakia, a.s., Banka Slovakia, a.s., ING Bank N.V.,
Istrobanka, a.s., Komerční banka Bratislava, a.s.,
Poľnobanka, a.s., Poštová banka, a.s., Prvá komunálna
banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., a Všeobecná
úverová banka, a.s. (v abecednom poradí).

Zvýšenie objemu úverov bolo sprevádzané rastom refinančných úverov so
súčasným poklesom priamych úverov z titulu realizácie splátok a predčasného splatenia priameho dovozného úveru.
Rozširovanie aktivít podpory exportu refinančnými úvermi sa vyvíja v súlade
so stratégiou EXIMBANKY SR: pokračuje rastová tendencia, pričom z odvetvového
a komoditného pohľadu podpora exportu korešponduje s vecnými prioritami vývozu
vytýčenými Ministerstvom hospodárstva SR. Prostredníctvom úverových produktov
bol v roku 2000 podporený export v celkovej výške 14 091 mil. Sk, pričom podpora
refinančnými úvermi predstavuje až 13 960 mil. Sk. Z hľadiska hlavných exportných
teritórií najväčšia podpora smerovala do krajín Európskej únie a ostatných krajín
patriacich do OECD (spolu 53 %), CEFTA (29,5 %), juhovýchodnej Ázie (6,3%) a bývalých krajín SNŠ (5%).
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Eskontné úvery
V oblasti zmenkových úverov spočívalo ťažisko činností v eskonte cudzích
zmeniek podľa osvedčenej schémy (eskont zmeniek vystavených komerčnými
bankami na vlastný rad na krytie úveru poskytnutého na podporu vývozu výrobcovi –
exportérovi). Pokiaľ ide o eskont zmeniek pre podporu malého a stredného podnikania
(financovanie do 10 mil. Sk), dá sa konštatovať, že napriek intenzívnej akvizičnej činnosti sa nepodarilo v plnej miere naplniť pôvodné očakávania na r. 2000, či už
v dôsledku nedostatku kvalitných projektov a zabezpečenia zo strany exportérov,
resp. nižšieho záujmu komerčných bánk poskytovať úvery v malých objemoch.
Novým produktom bolo odkupovanie krátkodobých pohľadávok vývozcov formou
eskontu zmeniek na podporu vývozu predstavujúci istú modifikovanú formu faktoringu
s možnosťou regresu, ktorých širšiu akceptáciu a uplatnenie u vývozcov očakávame
v budúcom roku.
Záverom roka bola podpísaná zmluva na úver poskytnutý EXIMBANKOU SR,
s explicitnou štátnou zárukou vystavenou Vládou SR, v ekvivalente 29,5 mil. DEM.
Prostredníctvom zmenkových obchodov bol podporený export výrobkov najmä
ľahkého, strojárskeho, potravinárskeho a elektrotechnického priemyslu v celkovom
objeme predstavujúcom 356 mil. Sk, a to predovšetkým do krajín EÚ (53,6 %),
Blízkeho a Stredného východu (20,6 %) a juhovýchodnej Ázie (13,7 %).

Záruky
Novela zákona o EXIMBANKE SR zlúčila dovozný a záručný fond do jedného
fondu na záruky a v zásade umožnila širšie využívanie záručných produktov. V priebehu
roka 2000 boli poskytnuté viaceré kontraktné bankové záruky a protizáruky (záruky
za ponuku, za akontáciu a za dobré prevedenie kontraktu). EXIMBANKA SR poskytla
záruku za cudzomenový vývozný úver na podporu vývozu technológií a tiež prvú offsetovú záruku. Záručné listiny boli vystavené pre beneficientov z krajín EÚ, juhovýchodnej Ázie a strednej Ázie (bývalého SNŠ) ktorými sa podporil export vo výške 609 mil. Sk.
Do budúcna sa v oblasti záručných aktivít ráta s potenciálnym rozšírením záberu
aj na oblasti dovozných úverov na dovoz výrobných technológií pre sofistikované,
vyspelé výroby s vysokou pridanou hodnotou.

Hlavné ukazovatele v roku 2000
Prostriedkami poskytnutými bankovými
aktivitami bol podporený vývoz v hodnote
15 055 mil. Sk. Na celkovom objeme sa
refinančné úvery podieľali 92,7%, záruky 4,0%
klasické eskontné úvery 2%, priame úvery
0,9% a odkupy pohľadávok 0,3%.
Zo zdrojov EXIMBANKY SR bolo okrem
iných vývozcov financovaných aj 25 zo stovky
najväčších vývozcov Slovenska podľa objemu
vývozu.
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Ostatné činnosti
V rámci bankových činností bolo zabezpečené zhodnotenie dočasne voľných
zdrojov formou REPO obchodu, ako i správa portfólia CP v držbe EXIMBANKY SR;
vzhľadom na podmienky úročenia na trhu je realizovaná stratégia držania dlhopisov
do splatnosti.

V rámci akvizično-propagačnej činnosti, ktorá sa
podnikania, boli perspektívni klienti kontaktovaní
priamo ako i prostredníctvom médií.
V roku 2000 prišlo na základe zmien rámcových
podmienok a zmlúv o refinančnom úvere k zmenám
v systéme kontroly, kde ťažisko kontrolnej činnosti
prevzali pracovníci EXIMBANKY SR. Uskutočnilo sa
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zameriavala hlavne na subjekty malého a stredného

viac ako 70 kontrol účelovosti použitia prostriedkov
a dodržiavania podmienok refinančných zmlúv
s komerčnými bankami, zmlúv o úvere a zmlúv
o zmenkových obchodoch.
Za účelom riadenia potenciálneho rizika obchodných prípadov sa realizujú analytické činnosti, v rámci
ktorých EXIMBANKA SR spracováva analýzy bankových subjektov tuzemských i zahraničných s cieľom
stanovovania limitov úverovej angažovanosti, analýzy
strategických faktorov financovania projektov, odvetvové analýzy, komoditné analýzy ako aj teritoriálne
analýzy krajín.
Tieto analýzy majú periodický systematický charakter
(rozdelenie krajín do rizikových skupín a stanovenie
podmienok poistenia, analýzy bánk za účelom stanovovania limitov úverovej angažovanosti), ako aj individuálny podporný charakter pri schvaľovaní jednotlivých úverových obchodov, záruk, zmeniek a poistných
obchodov. Ich členenie podľa typu analýzy je uvedené
v tabuľke.
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Druh analýzy

Počet spracovaných analýz

Analýzy bankových subjektov

152

Strategické, odvetvové a komoditné analýzy

32

Teritoriálne analýzy

29

SPOLU
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Zámery EXIMBANKY SR v oblasti bankových aktivít
Strategický cieľ aktivít EXIMBANKY SR v oblasti bankových činností
je naďalej definovaný v podpore maximálneho objemu exportu sofistikovanej
výroby, prevažne do krajín EÚ resp. OECD, pri zabezpečení návratnosti vložených prostriedkov elimináciou rizík úverových a záručných transakcií. V roku
2001 a ďalších rokoch sa uvažuje s rozšírením činnosti a záberu inštitúcie v oblasti záručných aktivít, ako i potenciálnou akvizíciou cudzomenových zdrojov
na konkrétne projekty.

Podpora exportu
v roku 2000

bankovými

činnosťami

92,7%

4,0%
0,9%
2,0%
0,3%

• Refinančné úvery

13 960 805 tis. Sk

• Bankové záruky

608 510 tis. Sk

• Priame úvery

129 725 tis. Sk

• Zmenky

306 489 tis. Sk

• Odkupy pohľadávok

49 624 tis. Sk

Teritoriálne členenie podpory exportu bankovými
činnosťami v roku 2000
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53,0%

4,2%
0,4%
1,5%
6,5%
4,9%
0,5%
29,0%

• Európska únia

7 983 863 tis. Sk

• CEFTA

4 361 534 tis. Sk
74 970 tis. Sk

• Bývalé krajiny SNŠ

744 422 tis. Sk

• Juhovýchodná Ázia

972 023 tis. Sk

• Ostatné

225 995 tis. Sk

• EZVO
• Blízky a Stredný Východ

53 625 tis. Sk
638 721 tis. Sk

Obchodná činnosť

• Ostatné OECD

Odvetvové členenie podpory exportu bankovými
činnosťami v roku 2000
37,8%
1,2%
3,2%
0,1%

6,7%

6,1%

19,2%

16,3%

7,8%

1,6%

• Ľahký priemysel
• Elektrotechnický priemysel
• Drevospracujúci priemysel
• Ostatný priemysel
• Hutnícky priemysel
• Chemický priemysel
• Potravinársky priemysel
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183 324 tis. Sk
485 579 tis. Sk
1 011 729 tis. Sk
914 211 tis. Sk
2 457 086 tis. Sk
233 500 tis. Sk

• Stavebný priemysel

1 180 218 tis. Sk

• Strojársky priemysel

2 891 667 tis. Sk

• Poľnohospodárstvo
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5 686 839 tis. Sk

11 000 tis. Sk

4.2
Poisťovacie aktivity
Poistenie krátkodobých
komerčných rizík

Poistením krátkodobých komerčných a kombinovaných rizík podporila EXIMBANKA SR v roku 2000 export v objeme 7 066 283 tis. Sk, čo predstavuje rast
o 19 % v porovnaní s rokom 1999. Výrazne však vzrástlo aj využívanie poskytnutých
limitov na krytie rizika zahraničných dlžníkov, čo sa prejavilo nárastom deklarovaného vývozu o 306% oproti roku 1999 (index 2000/1999: 4,06), deklarovaný vývoz
v roku 2000 predstavoval 6 014 418 tis. Sk. Prejavil sa tak v plnej miere trend
začatý koncom 2. polroka 1999, kedy bol zaznamenaný prudký nárast poisteného
vývozu, ktorý pokračoval aj v priebehu roku 2000, čo malo výrazný vplyv na splnenie
plánovaných úloh v podpore exportu a predpise poistného. Predpis poistného v porovnaní s deklarovaným vývozom dosiahol rast podstatne nižší, nakoľko EXIMBANKA SR
v roku 2000 znovu prehodnocovala poistné sadzby a ich značným znížením vytvorila
predpoklady na širšie využívanie úverového poistenia slovenskými vývozcami.
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EXIMBANKA SR vychádza z potrieb exportérov
vyplývajúcich z podmienok vývozných kontraktov,
preto poskytuje vývozcom možnosť zabezpečiť si
riziká z nezaplatenia krátkodobého vývozného úveru
s odkladom platby do 1 roka pri revolvingových i jednorazových vývozoch. V roku 2000 bol v poistení krátkodobých komerčných rizík zaznamenaný výrazný rast
záujmu vývozcov o poskytované poistné služby,
pričom boli realizované prevažne dva základné poistné
produkty - poistenie krátkodobých vývozných úverov
proti komerčným rizikám a poistenie krátkodobých
vývozných úverov proti komerčným rizikám s pripoistením proti politickým a iným nekomerčným rizikám,
tzv. poistenie proti kombinovaným rizikám. Zavedenie
nového úverového produktu - odkupu pohľadávok
eskontom zmenky bankovou divíziou EXIMBANKY SR,
ktorý využíva v plnej miere prepojenie úverových
a poisťovacích aktivít našej inštitúcie, začalo v roku
2000 pozitívne vplývať na záujem predovšetkým
malých a stredných podnikateľov o vývozné úverové
poistenie umožňujúce využiť kompletné služby
EXIMBANKY SR a získať tak proexportné financovanie
za pomerne výhodných podmienok.

Krátkodobé komerčné a kombinované riziká v tis. Sk
1998

1999

2000

Index

Index

1999/1998 2000/1999
Deklarovaný vývoz

1 181 205

1 479 625

6 014 418

1,25

4,06

Podpora exportu

2 113 000

5 951 000

7 066 283

2,82

1,19

Krátkodobé komerčné a kombinované riziká - porovnanie deklarovaného
vývozu a podpory exportu (v tis. Sk) za roky 1998 - 2000
8 000 000
7 000 000
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1 000 000
0
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•

deklarovaný vývoz

•

podpora exportu

1999

2000

Teritoriálne členenie podpory exportu, poisteného proti krátkodobým komerčným rizikám, sleduje orientáciu slovenských vývozcov na trhy krajín EÚ a CEFTA.
Štruktúra deklarovaného vývozu potvrdzuje trend zabezpečovať si úverovým poistením návratnosť platieb pri vývozoch s nezaistenými platobnými podmienkami a dlhšími odkladmi platieb do krajín CEFTA, podiel ktorých dosiahol v roku 2000 už 64%,
v rokoch 1999 a 1998 to bolo 45%, resp. 30%. Výrazný nárast záujmu zaznamenala
EXIMBANKA SR pri poistení vývozov do Poľska a Rumunska. Oproti predchádzajúcemu
obdobiu podstatne vzrástli dodávky poisteného vývozu do krajín tradičných obchodných partnerov slovenských vývozcov - Českej republiky a Maďarska. Z krajín EÚ
dosiahol najvyšší podiel poistený vývoz do Talianska a Nemecka, vzrástlo aj poistenie
vývozov do USA.
Komoditné členenie podpory exportu a deklarovaného vývozu vyjadruje využívanie vývozného úverového poistenia jednotlivými sektormi, pričom v uplynulom
období nastal rast v absolútnych hodnotách vo všetkých triedach, najvýraznejší rast
bol zaznamenaný najmä v sortimente výrobkov z kovov a výrobkov papierenského
priemyslu s dôrazom na grafické papiere a hygienický program. Vysoký podiel
dosiahli aj vývozy dopravných zariadení a strojov, čím sa zvyšuje podiel výrobkov
s vyššou pridanou hodnotou.

Poistenie politických rizík
Formou poistenia krátkodobých politických rizík bol podporený vývoz v hodnote
565 309 tis. Sk. Poistený vývoz smeroval do teritórií Irán, India, Bosna a Hercegovina, Juhoslovanská zväzová republika a Taliansko. Deklarovaný vývoz bol realizovaný
v objeme 318 910 tis. Sk (index 2000/1999: 1,96). V oblasti poistenia strednodobých
a dlhodobých politických a komerčných rizík EXIMBANKA SR v roku 2000 podporila
vývoz v celkovej hodnote 701 050 tis. Sk poistením vývozu do Indonézie. V priebehu
roka 2000 boli rozpracované aj ďalšie projekty, ktorých realizácia sa predpokladá
v roku 2001.
Medzi najdôležitejšie rozpracované vývozné prípady patria najmä projekty do
Juhoslovanskej zväzovej republiky, Indonézie a Kubánskej republiky. Z komoditného
hľadiska ide predovšetkým o vývozy tovaru investičnej povahy a poľnohospodárskej
techniky.
Z celkovej hodnoty podpory exportu z poistenia rizík za rok 2000 predstavuje
export do krajín hospodárskych zoskupení nasledovné hodnoty:
OECD:
6 249,8 mil. Sk
CEFTA:
3 817,1 mil. Sk
EÚ:
2 397,5mil. Sk
Blízky a stredný východ:
416,0 mil. Sk
EZVO:
360,2 mil. Sk
Juhovýchodná Ázia:
60,8 mil. Sk
Ostatné krajiny (nezaradené do žiadneho zoskupenia):
891,2 mil. Sk

Zaistenie
Upísané krátkodobé riziká z poisťovacích činností EXIMBANKA SR v roku 2000
zaisťovala na medzinárodných zaisťovateľských trhoch v zmysle podmienok kvótového zaisťovateľského programu na daný rok. Pri niektorých prípadoch poistenia krátkodobých komerčných a kombinovaných rizík bol využitý fakultatívny spôsob zaistenia.
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V roku 2000 poistení exportéri nahlásili poistné udalosti, pri ktorých celková výška škôd krytých poistením predstavovala 18,56 mil. Sk. Z toho čiastka 16,53 mil. Sk
sa týkala poistenia krátkodobých vývozných úverov proti komerčným rizikám a čiastka
2,03 mil. Sk poistenia krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám.
Z teritoriálneho hľadiska išlo najmä o krajiny sídla dlžníkov: Nemecko, Česko,
Slovinsko, ako aj Litvu a Uzbekistan. Zábranná činnosť EXIMBANKY SR, v dôsledku
ktorej sa podarilo dosiahnuť úhrady časti vyššie uvedených poistených pohľadávok
od dlžníkov pred termínom poistného plnenia, predstavovala v hodnotovom vyjadrení
1,49 mil. Sk. V danom období bolo poskytnuté poistné plnenie vo výške 3,68 mil. Sk,
ktoré sa týkalo výhradne segmentu poistenia krátkodobých vývozných úverov proti
komerčným rizikám. Do nasledujúceho ročného obdobia boli v štádiu šetrenia
postúpené poistné udalosti, ktorých výška škôd krytých poistením predstavovala
13,39 mil. Sk.
V období roku 2000 boli oznámené taktiež hrozby poistných udalostí v celkovej
čiastke 41,39 mil. Sk, ktoré sa týkali tiež segmentu poistenia krátkodobých komerčných
rizík. Z týchto neuhradených pohľadávok bola čiastka 41,28 mil. Sk dlžníkmi aj na základe intervenovania EXIMBANKY SR uhradená, čím hrozba vzniku poistnej udalosti
pominula. V dôsledku toho do nasledujúceho ročného obdobia v štádiu hrozby
poistnej udalosti prešla zostávajúca čiastka 0,11 mil. Sk.

Obchodná činnosť

Poistné udalosti a vymáhanie pohľadávok

Nové produkty
Aktualizácia podmienok úverového poistenia a rozšírenie portfólia poistných
produktov v roku 1999 vytvorili predpoklady pre širšie a kvalitnejšie poskytovanie
služieb exportérom a ich komerčným bankám. V roku 2000 bol spracovaný návrh
podmienok pre poistenie úveru na financovanie výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru v dôsledku neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu.

Teritoriálne členenie podpory exportu poisťovacími
činnosťami v roku 2000
8,4%
8,1%

21,0%
8,1%

8,0%
19,5%
6,8%
6,0%
3,9%

5,2%

5,0%

26

• Poľsko
• Indonézia
• Maďarsko
• ČR
• Nemecko
• Rumunsko
• Taliansko
• Belgicko
• Irán
• USA
• Ostatné

1 749 192 tis. Sk
701 050 tis. Sk
677 309 tis. Sk
675 722 tis. Sk
667 198 tis. Sk
567 358 tis. Sk
498 315 tis. Sk
432 888 tis. Sk
416 000 tis. Sk
320 506 tis. Sk
1 627 104 tis. Sk

Komoditné členenie podpory exportu poisťovacími
činnosťami v roku 2000
54,9%

2,4%
0,9%
2,0%
2,4%
2,8%
16,3%

Obchodná činnosť

18,3%

• Základné kovy a výrobky z nich
• Vozidlá a dopravné zariadenia
• Buničina z dreva, papier
• Sklo a sklenené výrobky
• Stroje a prístroje
• Rôzne priemyselné výrobky
• Textílie a textilné výrobky
• Ostatné

4 571 797 tis. Sk
1 521 877 tis. Sk
1 361 213 tis. Sk
235 087 tis. Sk
202 084 tis. Sk
167 714 tis. Sk
74 020 tis. Sk
198 849 tis. Sk

4.3
Metodika výpočtu
podpory exportu
Podpora exportu sa počíta na základe prijatých
vnútorných postupov zadefinovaných vo vnútorných
predpisoch. Principiálne sa vychádza z konkrétneho
typu vývozu, ktorý sa podporuje. Pri poisťovaní krátkodobých úverových rizík je to objem deklarovaného
vývozu, pri poisťovaní strednodobých a dlhodobých
rizík je to výška poistenia príslušného vývozu. Pri bankových produktoch je to v závislosti od produktov výška
deklarovaného vývozu z kontraktu, alebo hodnota
podporenej investície.

Obchodná činnosť
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5

Výsledky hospodárenia
a vnútorná ekonomika

5.1
Výsledky hospodárenia
a vnútorná ekonomika
v roku 2000
Dosiahnuté výsledky hospodárenia v roku 2000
vyplynuli z pokračujúceho prehlbovania a zdokonaľovania ekonomického riadenia EXIMBANKY SR.
Intenzívnejšie sa implementovali nástroje riadenia
rizík, aktív a pasív a controllingu. Systematická analýza
plnenia rozpočtu EXIMBANKY SR počas roka sa stala
aktívnym prvkom na zabezpečovanie jeho realizácie
a celkového pozitívneho vývoja jej ekonomiky.

Ď
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alej sa skvalitňovalo finančné rozhodovanie spojené s efektívnou alokáciou
zdrojov do jednotlivých aktivít EXIMBANKY SR, racionálnym a účelným spôsobom sa
využívali prostriedky na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti. Aj v roku 2000
EXIMBANKA SR aktívne vystupovala na medzibankovom peňažnom trhu. Výsledkom
zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov EXIMBANKY SR bol priemerný
výnos 7,95 % p.a..
Priaznivú dynamiku vývoja ekonomiky EXIMBANKY SR v roku 2000 súhrnne
charakterizuje rast jej celkového majetku. Jeho bilančná hodnota k 31.12.2000
dosiahla sumu 6 424 322 tis. Sk.
K prioritným aktívam EXIMBANKY SR patrili pohľadávky z poskytnutých úverov
bankám, ktoré k ultimu roka dosiahli výšku 2 253 480 tis. Sk a predstavovali tak
35,1 % - ný podiel na aktívach. Na tejto výške sa podieľali:
• refinančné úvery komerčným bankám v objeme 2 227 730 tis. Sk. Tie boli
nosným produktom EXIMBANKY SR.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali nárast o 704 480 tis. Sk
(o 46,2 %),
• eskontné úvery voči bankám vo výške 25 750 tis. Sk sú spojené so zmenkovými
obchodmi na podporu vývozu.
Na podporu exportu formou priameho financovania vývozných, dovozných
a eskontných úverov EXIMBANKA SR poskytla klientom prostriedky, ktorých zostatok
k ultimu roka 2000 činil 64 109 tis. Sk. Pohľadávky z priameho poistenia a zaistenia
vývozných úverov dosiahli výšku 7 531 tis. Sk.
Najväčší podiel na celkových aktívach tvoril však finančný majetok vo výške
2 438 719 tis. Sk, ktorý zahŕňa účty v NBS a v komerčných bankách, termínované vklady
a stav pokladne. Termínované vklady v komerčných bankách v sume 2 433 502 tis. Sk
si zachovali najvýraznejší objem v skupine finančného majetku. Táto zložka majetku
predstavuje predovšetkým zdroje, ktoré boli alokované za účelom krytia rizík z poisťo-

vacích aktivít do najlikvidnejších aktív. Dôležité aktívum tvorili aj nakúpené štátne pokladničné poukážky
v portfóliu EXIMBANKY SR. Tie predstavovali ku koncu
roka 2000 sumu 699 936 tis. Sk. Alokovanie voľných
zdrojov do tejto majetkovej zložky je potrebné spájať
s cieľom dosiahnutia primeraných úrokových výnosov,
optimalizáciou likvidity a upevnenia stability EXIMBANKY SR.

EXIMBANKA SR investovala časť dočasne voľných
prostriedkov aj do cenných papierov. Celkový objem
cenných papierov zahrnutých v portfóliu EXIMBANKY
SR predstavoval 313 513 tis. Sk. Rozhodujúci objem
tvorili depozitné certifikáty komerčných bánk.
Hodnota hmotného a nehmotného investičného
majetku dosiahla k 31.12.2000 výšku 278 569 tis. Sk
a v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala
pokles o 59 707 tis. Sk. Uvedený pokles hodnoty majetku
súvisí predovšetkým s jeho odpisovaním.

Výsledky hospodárenia a vnútorná ekonomika
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Zdroje EXIMBANKY SR aj v roku 2000 tvorili iba vlastné (základné imanie, ostatné
kapitálové fondy, rezervný fond, ostatné vlastné zdroje, hospodársky výsledok) a zverené zdroje financovania. V porovnaní s rokom 1999 objem vlastných zdrojov EXIMBANKY SR vzrástol o 347 890 tis. Sk a dosiahol výšku 4 215 038 tis. Sk. Tento nárast
bol zabezpečený najmä príspevkami do dovozného a záručného fondu (101 464 tis. Sk)
a vytvoreným hospodárskym výsledkom (275 053 tis. Sk).
V roku 2000 boli posilnené aj zverené zdroje EXIMBANKY SR. Ich stav sa zvýšil
o 500 000 tis. Sk dotovaním fondu na financovanie vývozných úverov zo štátneho
rozpočtu a dosiahli objem 1 840 013 tis. Sk.
Racionalizáciou činností EXIMBANKY SR a úsporným vynakladaním prostriedkov
poklesol objem jej nákladov v roku 2000 o 30,1 % a dosiahol výšku 340 319 tis. Sk.
Na celkových nákladoch sa v rozhodujúcej miere (50,9 %) podieľali všeobecné
prevádzkové náklady v sume 173 058 tis. Sk. Aj tieto zaznamenali pokles oproti roku
1999 o 25 837 tis. Sk (o 13 %). V ich štruktúre sa znížili náklady tak v skupine mzdových
nákladov (o 14 630 tis. Sk), ako i v skupine nakupovaných výkonov (o 16 101 tis. Sk).
Skvalitňovaním správy pohľadávok sa znížili náklady na tvorbu rezerv a opravných
položiek oproti roku 1999 o 35 724 tis. Sk, pričom aj tieto náklady v sume 96 409 tis. Sk
súvisia s metodickou zmenou nadväzne na zákon č. 368/1999 o tvorbe rezerv
a opravných položiek na zistenie základu dane z príjmov právnických osôb. Výnosy
EXIMBANKY SR za rok 2000 dosiahli 615 372 tis. Sk pri dominantnej výške výnosov
z finančných činností v sume 477 455 tis. Sk. Na celkovej výške výnosov z finančných
činností sa v rozhodujúcej miere podieľali výnosy spojené s umiestňovaním voľných
zdrojov na peňažnom trhu a výnosy z úverových aktivít. Z nich sa však nepodarilo
dosiahnuť rozpočtovaný zámer.
Výnosy spojené s poisťovacou činnosťou vo výške 47 544 tis. Sk vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (3,57 krát) a boli tvorené najmä prijatým poistným
z poistenia exportných úverov. Hodnotené ekonomické aktivity a vývoj ekonomiky
EXIMBANKY SR v roku 2000 vyústili do dosiahnutia hospodárskeho výsledku po zdanení vo výške 275 053 tis. Sk, čo je odrazom pozitívneho vývoja tak výnosov, ako aj
úspor v nákladoch.

5.2
Vybrané údaje z účtovných výkazov
k 31.12.2000 zostavených podľa
slovenských účtovných predpisov
SÚVAHA

(v tis. Sk)

Aktíva
1.

Pokladničné hodnoty

344

2.

Účty v bankách

2 258 353

3.

Terminované vklady

2 433 502

4.

Pohľadávky z iných hodnôt

-

5.

Pohľadávky z cenných papierov

-

6.

Nakúpené štátne pokladničné poukážky

7.

Nakúpené krátkodobé pokladničné poukážky a iné podobné hodnoty

8.

Štandardné pohľadávky z úverov poskytnutých klientom

9.

Klasifikované pohľadávky z poskytnutých úverov

4 221

10.

Pohľadávky z priameho poistenia a zaistenia vývozných úverov

7 531

11.

Klasifikované pohľadávky z poistenia a zaistenia

-

12.

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

-

13.

Podielové cenné papiere a vklady

-

14.

Nehmotný investičný majetok

15.

Hmotný investičný majetok

205 036

16.

Ostatné aktíva

368 465

17.

Položky časového rozlíšenia aktívne

67 307

18.

Usporiadacie účty

10 382

19.

Obchodovateľné cenné papiere

20.

Aktíva celkom

699 936
-

73 533

313 513
6 424 322
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59 888

Pasíva
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1.

Záväzky voči bankám

-

2.

Záväzky z iných hodnôt

-

3.

Záväzky z cenných papierov

-

4.

Záväzky z priameho poistenia a zaistenia vývozných úverov

5.

Rezervy

6.

Ostatné pasíva

7.

Položky časového rozlíšenia pasívne

8.

Usporiadacie účty

9.

Zverené zdroje financovania

1 840 013

10.

Vlastné zdroje financovania

679 837

11.

Základné imanie a kapitálové fondy

12.

Fondy tvorené zo zisku a ostatné fondy

250 438

13.

Hospodársky výsledok minulých rokov

324 170

14.

Pasíva celkom

7 663
78 364
283 244
4 986
10 622

2 685 540

6 424 322

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Náklady

1.

Náklady na finančné činnosti

3 366

2.

Náklady spojené s poisťovacou činnosťou

2 453

3.

Všeobecné prevádzkové náklady

4.

Tvorba rezerv a opravných položiek

5.

Ostatné prevádzkové náklady

6.

Daň z príjmu

7.

Zisk za účtovné obdobie

275 386

8.

Náklady celkom

340 319

173 058
96 409
2 182
62 279

Výnosy
33
1.

Výnosy z finančných činností

477 455

2.

Výnosy spojené s poisťovacou činnosťou

47 544

3.

Použitie rezerv a opravných položiek

88 769

4.

Ostatné prevádzkové výnosy

5.

Strata za účtovné obdobie

6.

Výnosy celkom

333
615 372
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1 350
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5.3
Vývoj vybraných ekonomických
ukazovateľov od roku 1998
Vývoj celkovej bilančnej sumy EXIMBANKY SR za roky 1998 - 2000
Celková bilančná suma EXIMBANKY SR v roku 2000 dosiahla výšku 6.424 mil. Sk, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1.025 mil. Sk, t.j. o 19 %. Uvedený nárast bol spôsobený hlavne dotáciou zo ŠR
do fondu na financovanie vývozných úverov (500 mil. Sk) a dosiahnutým ziskom v roku 2000 (275 mil. Sk).

6 424

5 181
5 399
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Vývoj podporeného exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích
činností EXIMBANKY SR za roky 1998 - 2000
EXIMBANKA SR v roku 2000 prostredníctvom bankových a poisťovacích činností podporila export
spolu vo výške 23.387,795 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 1999 predstavuje nárast o 15,25 %. Na uvedenej výške sa podieľala podpora exportu EXIMBANKOU SR prostredníctvom bankových činností v objeme
15.055,153 mil. Sk (57,1 %-ný nárast) a podpora exportu EXIMBANKOU SR prostredníctvom poisťovacích
roku 2000, na základe ktorej sa poistený vývoz alikvotne člení podľa dĺžky platnosti daného obchodného
prípadu v príslušnom roku.

20 294

23 388

7 881
4 820

3 061

10 710

15 055

9 584

8 333

•

prostredníctvom bank. činností

•

prostredníctvom poisť. činností

•

EXIMBANKA SR spolu
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činností v objeme 8.332,642 mil. Sk (pokles o 22,2 %). Tento pokles bol spôsobený zmenou metodiky v

Celkový objem úverových aktivít a záruk EXIMBANKY SR za roky
1998 - 2000
Celkový objem úverových aktivít a záruk ku koncu roka 2000 dosiahol výšku 2.933,5 mil. Sk, čo
predstavuje nárast oproti minulému roku o 57%. Na tejto výške sa podieľali poskytnuté refinančné úvery
vo výške 2.227,7 mil. Sk, priame úvery klientom 81 mil. Sk, eskontné úvery 60,7 mil. Sk a vystavené záruky 564,1 mil. Sk.

2 933,5

1 993,3
1 868,6
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Výnosy spojené s poisťovacou činnosťou EXIMBANKY SR za roky
1998 - 2000
Výnosy spojené s poisťovacou činnosťou dosiahli v roku 2000 objem 47,5 mil. Sk, čo predstavuje
nárast v porovnaní s rokom 1999 o takmer 357%. Na uvedenom náraste sa podieľalo prijaté poistné, ktoré súvisí najmä s poistením strednodobých politických a komerčných rizík.

47,5

26,9

10,4

Vývoj nákladov EXIMBANKY SR za roky 1998 - 2000
Celkové náklady EXIMBANKY SR v roku 2000 predstavovali výšku 340,3 mil. Sk, čo znamená pokles
oproti predchádzajúcemu roku o 30,1%. Na celkových nákladoch EXIMBANKY SR sa v rozhodujúcej miere
podieľali prevádzkové náklady v objeme 175,2 mil. Sk (pokles o 12,8% v porovnaní s rokom 1999). Mzdové
náklady EXIMBANKY SR v roku 2000 dosiahli výšku 41,1 mil. Sk, čo je medziročne pokles o 26,3%
481,4

500

487,0

400
300

201,8

340,3

200
201,0

100

65,2
175,2

0

55,7

1998
41,1

1999

•

celkové náklady

•

prevádzkové náklady

•

mzdové náklady

2000

Vývoj počtu zamestnancov EXIMBANKY SR za roky 1998 - 2000
Ku koncu roka 2000 dosiahol celkový počet zamestnancov EXIMBANKY SR 106, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 13 zamestnancov.
180

173

150
119

120

106

90
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60
k 31.12. 1998
k 31.12. 1999

k 31.12. 2000

EXIMBANKY

SR

Ku koncu roka 2000 predstavovala výška podporeného exportu prostredníctvom EXIMBANKY SR pripadajúca na 1 zamestnanca 220,6 mil. Sk, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 50,1 mil. Sk (o 29,4%).
v mil. Sk

250
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170,5
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100
45,6
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Vývoj podporeného exportu prostredníctvom
na 1 zamestnanca za roky 1998 - 2000
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Účtovná závierka podľa „IAS“
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7.1
Účtovná závierka zostavená podľa medzinárodných
účtovných štandardov „IAS“
SÚVAHA

K 31. DECEMBRU 2000 A 1999 (v tis. Sk)
Bod prílohy

2000

1999

Aktíva
Peniaze a peňažné ekvivalenty

345

251

Cenné papiere

5

1 021 690

487 065

Úvery a vklady poskytnuté bankám

6

4 684 620

4 282 139

Štandardné úvery poskytnuté klientom

7

58 690

83 865

Klasifikované úvery poskytnuté klientom

7

4 220

0

Nehmotný investičný majetok

8

73 540

110 519

Hmotný investičný majetok

9

205 030

241 069

Náklady a príjmy budúcich období

10

67 307

52 578

Ostatné aktíva

11

39 331

31 177

6 154 773

5 288 663

64 908

44 787

4 985

7 703

81 295

73 935

151 188

126 425

2 513 288

1 918 386

2 670 000

2 370 000

Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku

245 046

538 440

Hospodársky výsledok bežného obdobia a minulých období

575 251

335 412

3 490 297

3 243 852

6 154 773

5 288 663

AKTÍVA CELKOM
Záväzky
Technické rezervy z poisťovacích činností

12

Výdavky a výnosy budúcich období
Ostatné pasíva

13

ZÁVÄZKY CELKOM
ZVERENÉ ZDROJE FINANCOVANIA S OBMEDZENÝM POUŽITÍM

14

43

Základné imanie

VLASTNÉ IMANIE CELKOM

15

ZÁVÄZKY, ZVERENÉ ZDROJE FINANCOVANIA S OBMEDZENÝM
POUŽITÍM A VLASTNÉ IMANIE CELKOM
Podsúvahové aktíva

25

819 352

62 683

Podsúvahové pasíva

25

1 020 714

-

Sprievodné body 1 až 26 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
Podpisy v mene Rady banky
2. marca 2001

Doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Ing. Michal Borguľa

Guvernér

Viceguvernér

Účtovná závierka podľa „IAS“

Vlastné imanie

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ZA ROKY KONČIACE 31. DECEMBROM 2000 A 1999 (V tisícoch Sk)

Bod prílohy
Výnosové úroky
Nákladové úroky

1999

446 023

566 552

-

-

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY

16

446 023

566 552

Zmena stavu rezerv na straty z bankovej činnosti, netto

17

11 265

-68 625

457 288

497 927

40 807

7 600

34 674

25 033

4 313

-744

-20 121

-133

92

470

6 113

3 425

65 878

35 651

-1 498

-2 439

ČISTÝ ÚROKOVÝ ZISK PO ZOHĽADNENÍ REZERVY NA STRATY
Predpísané poistné, netto

18

Zisky z obchodovania, netto
Prijaté poplatky a provízie, netto
Zmena stavu technických rezerv z poisťovacej činnosti, netto
Zmena stavu rezerv na straty z poisťovacej činnosti, netto

17

Ostatné výnosy
NEÚROKOVÉ VÝNOSY
Vyplatené poistné plnenia, netto
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2000

Mzdy a sociálne náklady

19

-81 128

-81 658

Administratívne náklady

19

-63 732

-74 895

Odpisy investičného majetku

8, 9

-62 253

-71 068

-1 242

-1 556

-209 853

-231 616

313 313

301 962

Ostatné prevádzkové náklady
NEÚROKOVÉ NÁKLADY
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM
Odložená daň

20

-4 589

-

Daň z príjmu splatná

20

-62 279

-147 030

246 445

154 932

ZISK BEŽNÉHO OBDOBIA

Sprievodné body 1 až 26 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
Podpisy v mene Rady banky

Účtovná závierka podľa „IAS“

2. marca 2001

Doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Ing. Michal Borguľa

Guvernér

Viceguvernér

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
ZA ROKY KONČIACE 31. DECEMBROM 2000 A 1999 (V tisícoch Sk)

Základné

Kapitálové fondy

Zisky minulých

Zisk bežného

imanie

a fondy tvorené

období

obdobia

Vlastné
imanie

zo zisku
Zostatok k 1. januáru 2000
Rozdelenie zisku za rok 1999
Zvýšenie základného imania
Zisk bežného obdobia
Zostatok k 31. decembru 2000

celkom

2 370 000

538 440

180 480

154 932

3 243 852

-

6 606

148 326

-154 932

-

300 000

-300 000

-

-

-

-

-

-

246 445

246 445

2 670 000

245 046

328 806

246 445

3 490 297

Základné

Kapitálové fondy

Zisky minulých

Zisk bežného

Vlastné

imanie

a fondy tvorené

období

obdobia

imanie

zo zisku
Zostatok k 1. januáru 1999

celkom

2 370 000

525 540

21 727

171 653

3 088 920

Rozdelenie zisku za rok 1998

-

12 900

158 753

-171 653

-

Zisk bežného obdobia

-

-

-

154 932

154 932

2 370 000

538 440

180 480

154 932

3 243 852

Zostatok k 31. decembru 1999
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Ing. Michal Borguľa

Guvernér

Viceguvernér
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
ZA ROKY KONČIACE 31. DECEMBRU 2000 A 1999 (V tisícoch Sk)

2000

1999

313 313

301 962

62 253

71 032

Strata z úbytkov investičného majetku

7 067

61

Strata z predaja cenných papierov

1 934

-

Precenenie cenných papierov

-8 241

-

-11 357

68 288

-1 249 149

18 108

26 420

26 250

9 265

-8 845

Zmena stavu príjmov a nákladov budúcich období

-14 729

3 299

Zmena stavu technických rezerv z poisťovacej činnosti

20 121

-

Zmena stavu ostatných pasív

2 793

-20 445

Zmena stavu výdavkov a výnosov budúcich období

-2 717

-13 272

-78 262

-306 764

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

-921 289

139 674

Nákup cenných papierov

-929 936

-369 237

476 505

-

-2 954

-15 368

432

-

Peňažné toky z investičnej činnosti

-455 953

-384 605

Príspevky do zverených fondov s obmedzeným použitím

594 902

173 476

Peňažné toky z finančnej činnosti

594 902

173 476

Peňažné toky celkom

-782 340

-71 455

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 1. januáru

2 680 980

2 752 435

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. decembru

1 898 640

2 680 980

Hospodársky výsledok pred zdanením
Odpisy

Zmena stavu rezerv
Zmena stavu úverov a vkladov poskytnutých bankám
Zmena stavu úverov poskytnutých klientom
Zmena stavu ostatných aktív

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb
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Príjmy z predaja cenných papierov
Nákup investičného majetku
Príjmy z predaja investičného majetku

Účtovná závierka podľa „IAS“

Sprievodné body 1 až 26 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Peniaze a peňažné ekvivalenty v rokoch k 31. decembru 2000, 1999 a 1998:
2000

1999

1998

345

251

786

Úvery a vklady bankám s dohodnutou splatnosťou do 3 mesiacov

1,898,295

2,680,729

2,751,649

Peniaze a peňažné ekvivalenty celkom

1,898,640

2,680,980

2,752,435

Peniaze

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ

(2) SÚČASNÉ PROSTREDIE

ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2000 A 1999

Ekonomická a politická situácia

(Údaje v tabuľkách sú v tisícoch Sk)

Slovensko sa v súčasnosti nachádza v procese
prijímania a zavádzania právnych a štrukturálnych refo-

(1) ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Eximbanka SR (ďalej len banka) bola založená

riem potrebných k zabezpečeniu fungovania trhovej ekonomiky. Úpravou regulovaných cien došlo k zníženiu cenových

1. júla 1997 v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z. ako

deformácií a nová vláda už priamo nezasahuje do tvorby

právnická osoba so špeciálnym účelom. Štát je jediným

cien alebo alokácie zdrojov. Vláda SR prijala opatrenia

vlastníkom banky. Hlavným poslaním banky je podporo-

na zníženie fiškálneho deficitu a deficitu platobnej bilan-

vať vývoz a dovoz, a to v súlade s požiadavkami zahranič-

cie na udržateľnú úroveň.

nej, obchodnej, menovej a priemyselnej politiky štátu.

Slovenskú ekonomiku charakterizuje nízky rast HDP

Sídlo banky je Grösslingová 1, 813 50 Bratislava,

pribl. 2% p.a. v roku 2000 (v dôsledku nižšej spotreby

Slovenská republika. Banka nemá žiadnu pobočku

domácností a vládneho sektora, ale vyššieho exportu),

a v priebehu roka 2000 bol jej priemerný počet zamest-

znižujúca sa inflácia, zvyšujúca sa nezamestnanosť, sta-

nancov 111. Hlavnou činnosťou banky je financovanie

bilný výmenný kurz Euro, ale podstatné oslabenie voči

a poisťovanie vývozných a dovozných úverov. Banka ne-

americkému doláru, znižovanie úrokových sadzieb, nízky

vykonáva bežnú bankovú činnosť, akým je prijímanie

nárast bankových úverov pre podnikateľské subjekty

peňažných prostriedkov od verejnosti, medzibankové

a obyvateľstvo.

zúčtovanie alebo poskytovanie všeobecných bankových
služieb pre verejnosť.

Slovensko sa v roku 2000 stalo členom OECD.
Vláda SR sa v súčasnosti venuje rozsiahlemu programu
štrukturálnych reforiem, ktoré zahŕňajú reštrukturalizáciu

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov banky
k 31. decembru 2000:

a privatizáciu bánk a vypracovanie schémy pre klasifikované úvery, prepracovanie právneho a regulačného rámca,
zrušenie konceptu strategických podnikov a návrh regulačného rámca pre podniky verejných služieb, ktorý bude

Rada banky

nasledovať po prechode na trhové podmienky a vstupe
Predseda:

Doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Členovia:

Ing. Martin Petríček, CSc.
Ing. Milan Milko
Ing. Michal Borguľa

súkromného kapitálu.

(3) ZÁKLAD PREZENTÁCIE ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY

Ing. Juraj Topolčány

Účtovné výkazy banky boli pripravené v súlade s vý-

Ing. Rastislav Káčer

kazmi podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS)
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s údajmi v tisícoch slovenských korún, pokiaľ nie je ináč
špecifikované.
Banka vedie účtovníctvo a pripravuje výkazy pre š-

Dozorná rada

tatutárne účely v súlade s účtovnými a bankovými predPredseda:

Mgr. Hana Laudárová

pismi a pokynmi platnými na území Slovenskej republiky.
Priložená účtovná závierka bola vypracovaná

Ing. Milan Orešanský
JUDr. Jaroslava Zányiová
Ing. Oľga Najšlová
Ing. Štefan Galbáč
Ing. Imrich Šulák
Ing. Ján Ježo
Mgr. László Flórián

na základe účtovných záznamov banky s primeranými
úpravami a reklasifikáciami pre potreby verného
zobrazenia v súlade s štandardmi zostavenými Výborom
pre medzinárodné účtovné štandardy (International
Accounting Standards Committee).
Pri príprave účtovnej závierky v súlade s IAS je
požiadavka, aby vedenie vykonalo odhady a predpoklady,
ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív
a dohadných položiek aktívnych a pasívnych k dátumu
účtovnej závierky, ako aj vykazovaných súm výnosov
a nákladov počas účtovného obdobia. Skutočné výsledky
sa môžu líšiť od týchto odhadov.
Hospodárske výsledky minulých období a zisk (strata) bežného obdobia vyčíslené podľa slovenských účtovných predpisov a podľa medzinárodných účtovných štandardov sú zosúladené nasledovným spôsobom:

Účtovná závierka podľa „IAS“

Členovia:

2000
Hosp. výsledky
minulých období

Zisk /
strata

Hosp. výsledky
minulých období

Zisk /
strata

324 170

275 053

222 659

132 117

Odmeny zahrnuté vo fondoch

-

-26 500

4 000

-28 000

Precenenie bankových dlhopisov

-

8 241

-

-

Odložená daň

-

-4 589

-

-

Rozpustenie technickej rezervy na milénium

-

3 000

-

-

Tvorba rezerv na poistné plnenia a poistné bud. období

-

-4 124

-

-

Opravné položky už zahrnuté v hosp. výsledku

-

-

-49 875

49 875

4 636

-4 636

3 696

940

328 806

246 445

180 480

154 932

Podľa slovenských účtovných predpisov

Ostatné
Podľa medzinárodných účtovných štandardov

(4) HLAVNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

úver, prevádzkové a finančné výsledky klientov, platobnú

a)

Základ účtovania

disciplínu pri jednotlivých úveroch a zmeny v hodnote ich

Účtovná závierka bola pripravená s použitím oce-

zabezpečenia, skúsenosť s platobnou disciplínou klienta

nenia v historických cenách. Výnimku tvoria finančné
nástroje, ktoré boli ocenené v predpokladanej reálnej cene.
b)
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a podrobné analýzy špecifických veľkých úverových prípadov.
Výška opravných položiek na straty z úverov sa kal-

Úvery a vklady poskytnuté bankám

kuluje v súlade s internými predpismi banky a medziná-

V rámci svojej riadnej činnosti banka požičiava alebo

rodnými účtovnými štandardmi. Keď je úver označený

ukladá v iných bankách prostriedky na rôzne obdobia.

ako klasifikovaný, opravná položka na možné straty

Vzhľadom k tomu, že tieto vklady predstavujú nezabez-

z úveru sa tvorí k tej špecifickej časti úveru, ktorá bude

pečené rozšírenie úverov, vedenie banky vytvára všeo-

pravdepodobne nedobytná. Hodnota zabezpečenia

becné rezervy na riziko z možných strát. Banka tvorí aj

k úveru sa určí z predpokladanej realizovateľnej hodnoty

špecifické rezervy pre individuálne prípady.

aktíva a berie sa do úvahy pri odhade potrebnej výšky

c)

opravnej položky.

Úvery poskytnuté klientom
Úvery klientom sú zobrazené podľa nesplatenej

Pri tvorbe opravných položiek banka najprv preskú-

čiastky istiny po odpočítaní opravných položiek na straty

ma všetky úvery, či je potrebné vytvoriť opravnú položku

z úverov, pozri bod 7. V každom výkaze ziskov a strát je

k jednotlivému úveru. Následne banka zaradí úvery

opravná položka na straty z úverov výsledkom kombinácie

a preddavky do štyroch kategórií podľa schopnosti dlžní-

a) odhadu vykonaného vedením banky na straty z úve-

ka splácať záväzok a historických údajov o splácaní úve-

rov, ktoré sa vyskytli v priebehu obdobia

ru v minulosti. Výšku opravnej položky určí banka na

a b) neustálej úpravy predchádzajúcich odhadov na stra-

základe vlastnej skúsenosti pri stratových úveroch

ty, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcich obdobiach.

a úsudkoch vedenia o najpravdepodobnejšej výške straty

Banka využíva ako základ pre tvorbu opravnej položky monitorovanie úverového rizika, pri ktorom zohľadňuje

Účtovná závierka podľa „IAS“

1999

v každej kategórii úverov.
V súlade s internými predpismi banka zaradí úvery

niekoľko faktorov, a to: súčasné ekonomické podmienky

do nasledovných kategórií a vytvorí k nim príslušnú

na trhu, ktoré ovplyvňujú schopnosť klientbanky splácať

opravnú položku:

%
Štandardné pohľadávky voči klientom

2% z hrubého úverového rizika

Štandardné pohľadávky voči bankám

0,4% z hrubého úverového rizika

Neštandardné pohľadávky

20% z čistého úverového rizika

Pochybné a sporné pohľadávky

50% z čistého úverového rizika

Stratové pohľadávky

100% z čistého úverového rizika

Pohľadávky voči dlžníkom v omeškaní kategorizova-

Vzhľadom na nízku likviditu slovenského kapitálo-

né ako štandardné pohľadávky musia spĺňať určité špeci-

vého trhu je cenný papier v prípade, keď nie je možné

ficky definované kritériá (zabezpečenie peňažnou hotovo-

určiť jeho trhovú cenu, ocenený v cene obstarania upra-

sťou alebo zárukou v plnej výške a/alebo dlhovým finanč-

venej o rezervu na straty vyplývajúce z predpokladaného

ným nástrojom vydaným Vládou SR alebo bankovými

úverového rizika dlžníka. Banka analyzuje úverové riziko

dlhopismi).

monitorovaním disciplíny pri splácaní kupónu a súčasnú

Tvorbou opravnej položky na straty z úverov sa

finančnú situáciu dlžníka, ako aj dopad na jeho schopno-

zvýši stav na účte opravnej položky, čím sa v priloženej

sť splácať v budúcnosti dlžné cenné papiere. Úrokový vý-

súvahe zníži zostatok úverov. Pokiaľ dodatočné informá-

nos z cenných papierov s pevným výnosom je časovo roz-

cie, napr. údaje o bankrote konkrétneho dlžníka a pod.,

líšený počas obdobia do splatnosti.

potvrdzujú výšku straty z úveru, úver sa odpíše, čím sa

f)

zníži opravná položka na straty z úverov. Pokiaľ však

Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji (Repo)
Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji banka využí-

po odpísaní úveru je banka schopná zinkasovať od klien-

va ako prvok riadenia treasury a obchodnej činnosti.

ta ďalšie pohľadávky alebo získať kontrolu nad zabez-

Zmluvy o nákupe sa účtujú ako finančné transakcie. Ako

pečením v hodnote vyššej než prv určenej odhadom, za-

finančné transakcie sa súvisiace cenné papiere evidujú

účtuje sa výnos, ale zároveň sa zvýši opravná položka na

na účtoch banky a vyplývajúci záväzok je zahrnutý ako

straty z úverov.

čiastka splatná bankám alebo klientom. O akomkoľvek

Pokiaľ omeškaná platba úroku alebo istiny spĺňa

náklade, ktorý vznikol na základe cenového rozpätia

dočasné kritériá banky pre klasifikované úvery (splatnosť

vzťahujúceho sa na príslušné cenné papiere, sa účtuje

90 dní a viac) alebo pokiaľ je vedenie presvedčené,

ako o nákladovom úroku počas obdobia, kedy sú súvisia-

že splatný zmluvný úrok alebo istina je nedobytná, úver

ce transakcie otvorené.

sa označí ako klasifikovaný a k časovo rozlíšenému úroku sa vytvorí opravná položka vo výške 100%.
Výška opravnej položky je založená na odhadoch

Zmluvy o spätnom odpredaji sa účtujú ako úver
alebo preddavok poskytnutý bankám alebo klientom.
O akomkoľvek výnose, ktorý vznikol na základe cenového

zohľadňujúcich známe príslušné faktory, ktoré majú vplyv

rozpätia vzťahujúceho sa na príslušné cenné papiere,

na návratnosť úveru a hodnoty zabezpečenia. Výška ko-

sa účtuje ako o výnosovom úroku počas obdobia, kedy

nečnej straty sa však môže líšiť od týchto odhadov.

sú súvisiace transakcie otvorené.

d)

g)

Splatnosť úverov

Zostatková splatnosť úverového portfólia, t.j. doba od

Deriváty
Banka sa nezaoberá obchodovaním alebo zaisťova-

dátumu účtovnej závierky po zmluvne dohodnutú

ním finančných nástrojov, a preto nemá ku koncu roka

maturitu úveru, je uvedená v bode 21 prílohy.

otvorené derivátové pozície.

e)

h)

Podielové cenné papiere a vklady v spoločnostiach

i)

Nehmotný a hmotný investičný majetok

Cenné papiere
Cenné papiere vo vlastníctve banky, pre ktoré exis-

tuje aktívny trh a u ktorých je možné spoľahlivo určiť
trhovú cenu, sa oceňujú v trhovej cene. Ostatné cenné
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Banka nevlastní podielové cenné papiere alebo vklady.
Investičný majetok sa účtuje v obstarávacích cenách,

papiere vo vlastníctve banky sa účtujú v cene obstarania

ku ktorým sa miera opotrebenia vyjadruje formou

alebo trhovej cene podľa toho, ktorá je nižšia. Zmena

oprávok. Banka odpisuje investičný majetok metódou

predpokladanej trhovej ceny sa účtuje do výkazu zisku

rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti

a strát do obdobia, kedy zmena nastala. Predpokladaná

odpisovaného majetku.

trhová cena nevyjadruje nevyhnutne sumu, ktorú by bolo

Obdobia predpokladanej životnosti majetku:

možné získať pri transakcii s väčším počtom cenných

Počet rokov
Nehmotný investičný majetok
Budovy, haly a stavby
Kancelárske zariadenie

4
40
4-8

Inventár

8

Počítače

4

Dopravné prostriedky

4
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papierov.

Majetok na účtoch obstarania investícií sa neodpi-

poistných zmlúv splatné počas účtovného obdobia bez

suje. Tento majetok sa začne odpisovať po zaradení do

ohľadu na to, či celá alebo len časť tejto sumy sa vzťahu-

užívania.

je na nasledujúce účtovné obdobie. Pre nasledujúce úč-

j)

tovné obdobie sa tvorí rezerva (pozri časť r)).

Operácie v cudzej mene
Peňažné aktíva a pasíva v cudzej mene sa prepočí-

V priloženej súvahe nie je zahrnuté ročné poistné

tavajú kurzom Národnej banky Slovenska platným ku

ako je uvedené v zmluve, ale len tá časť, ktorá sa vzťa-

dňu zostavenia účtovnej závierky. Operácie uskutočnené

huje na splátku v danom roku. Uvedený spôsob účtova-

v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenské koruny

nia však nemá žiaden dopad na hospodársky

oficiálnym kurzom NBS platným v deň uskutočnenia

výsledok banky.

účtovného prípadu. Rozdiely medzi zmluvným výmenným

Tvorbou opravnej položky na neuhradené predpísa-

kurzom konkrétnej operácie a výmenným kurzom NBS

né poistné sa kryjú akékoľvek straty, ktoré môžu vznik-

v deň uskutočnenia účtovného prípadu sú zahrnuté

núť pri inkasovaní predpísaného poistného, ktoré nebolo

vo výkaze ziskov a strát ako realizované kurzové straty

uhradené ku koncu roka. Banka tvorí opravnú položku

alebo zisky.

ku koncu roka, a to na základe skúseností z inkasovania

Zisky alebo straty z operácií uskutočnených v cu-

predpísaného poistného.

dzej mene, ktoré vznikli v dôsledku zmeny výmenného

Predpísané poistné je v priloženom výkaze ziskov

kurzu po dátume uskutočnenia účtovného prípadu sa úč-

a strát uvedené bez tej časti, ktorá bola postúpená zaistiteľom.

tujú ako nerealizované kurzové straty alebo zisky.

p)

Realizované kurzové zisky a straty a nerealizované

poistných nárokov, ktorá bola bankou v bežnom roku

a strát zahrnuté v položke Ostatné výnosy a Ostatné

zúčtovaná. Poistné nároky uhradené sú zobrazené

prevádzkové náklady.

bez tej časti, ktorá bola postúpená zaistiteľom.

k)

r)

Účtovanie výnosov a nákladov

Rezervy na poisťovaciu činnosť
Rezervy na poisťovaciu činnosť sa tvoria na krytie

účtujú na základe časového rozlíšenia. Ostatné provízie

rizík a strát, ktoré vznikajú z poisťovacej činnosti banky.

a ostatné výnosy sa účtujú do výnosov pri ukončení

Ich tvorbu stanovuje banka na základe kalkulácie časo-

príslušnej operácie. Neúrokové náklady sa účtujú v čase

vého rozlíšenia poistného alebo nákladov na poistné

uskutočnenia účtovného prípadu.

plnenia. Banka vytvorila nasledovné rezervy na poisťova-

l)

ciu činnosť:

Zdaňovanie

Daňová povinnosť banky je podľa platného daňového
zákona vypočítaná z účtovného hospodárskeho výsledku

1. Rezerva na poistné budúcich období
Rezerva na poistné budúcich období sa tvorí na

za bežné obdobie, zostaveného podľa postupov účtova-

jednotlivé poistné zmluvy z tej časti predpísaného

nia platných v Slovenskej republike po úprave pre daňové

poistného, ktorá sa vzťahuje na poistné obdobie po

účely.

31. decembri bežného roku a pokrýva riziko potenciálO odložených daniach banka účtuje, keď vzniká

nych nárokov na poistné plnenia, ktoré v tom období

dočasný rozdiel medzi daňovou zostatkovou hodnotou

môžu vzniknúť. Výška rezerv je v prípade potreby uprave-

aktíva alebo záväzku a jeho zostatkovou hodnotou

ná o sumy vzťahujúce sa na pasívne zaistenie.

v súvahe. Daňová zostatková hodnota aktíva alebo

Rezerva sa vypočíta spôsobom, pri ktorom sa na

záväzku predstavuje sumu, v ktorej je aktívum alebo

predpísané poistné aplikuje 365-tinová metóda, ktorá

záväzok prezentované na daňové účely.

sa používa na rozlíšenie predpísaného poistného bež-

m)

Peňažné toky

ného obdobia a budúcich období.

Za peňažné ekvivalenty banka považuje peniaze

2. Rezerva na poistné plnenia

a úvery a vklady bankám s dohodnutou splatnosťou
v čase vzniku do 3 mesiacov.
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Poistné plnenie uhradené predstavuje tú sumu

kurzové zisky a straty sú v priloženom výkaze ziskov

Výnosové a nákladové úroky a provízie zo záruk sa
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Poistné plnenie

n)

Reklasifikácie
Niektoré zostatky za rok 1999 boli reklasifikované

Rezerva na poistné plnenia pokrýva záväzky týkajúce sa budúceho plnenia z poistných udalostí.
Rezerva na poistné plnenia v neživotnom poistení
sa tvorí z časti predpísaného poistného a vzťahuje sa

v súlade s prezentáciou za rok 2000.

na dávky vyplývajúce z poistného plnenia:

n)

Regulačné požiadavky

a) hláseného do konca bežného účtovného obdobia,

Vzhľadom k svojmu účelovému zameraniu banka

ale ešte nevybaveného,

nepodlieha regulačným požiadavkám Národnej banky
Slovenska. Ročný rozpočet banky schvaľuje každoročne

b) vzniknutého ale nenahláseného v bežnom účtovnom období.
Rezervu je možné znížiť predpokladanou výškou

Národná rada Slovenskej republiky.

vymožiteľných pohľadávok (regresov). Rezerva je v prípa-

o)

de potreby ďalej upravená o sumy vyplývajúce z pasívne-

Predpísané poistné

Predpísané poistné zahŕňa všetky poistné sumy podľa

ho zaistenia.

aa) Poistné plnenie hlásené do konca účtovného obdo-

portfólia banky. Neexistujú indície o tom, že by rezerva

bia ale nevybavené-

banky na vzniknuté ale nenahlásené poistné plnenia

Rezerva na poistné plnenie hlásené do konca

nepokrývala v dostatočnej miere riziká vyplývajúce

účtovného obdobia ale nevybavené sa vypočíta v prípade

z takýchto udalostí.

každej hlásenej ale nevybavenej poistnej udalosti zvlášť.

s)

Rezerva sa oceňuje na základe údajov o poistnom plnení

použitím

v minulosti alebo odborného posudku likvidátorov uvede-

Zverené zdroje financovania s obmedzeným
V tejto položke sú zahrnuté fondy, ktoré boli banke

ného v oznámení o poistnej udalosti.

zverené Vládou Slovenskej Republiky. Použitie fondov je

ba) Poistné plnenie vzniknuté ale nenahlásené v bežnom

obmedzené v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z.

účtovnom období-

Vo všeobecnosti sa fondy môžu používať v prípadoch,

Rezerva na poistné plnenie vzniknuté ale nenahlá-

keď straty nie je možné vykryť riadnymi opravnými polož-

sené v bežnom účtovnom období sa kalkuluje matema-

kami alebo rezervami. Fondy nie je možné rozdeliť vlast-

tickými a štatistickými metódami. Vzhľadom na krátke

níkom.

trvanie banky neexistujú dostatočné štatistické údaje

Príspevky do uvedených fondov a použitie fondov

o vývoji vzniknutých ale nenahlásených poistných plnení.

nie je účtované vo výkaze ziskov a strát, ale účtuje sa

Z uvedeného dôvodu sa rezerva na takéto plnenia tvorí

v súvahe ako priame zmeny zostatkov týchto fondov.

na základe údajov zahraničných finančných inštitúcií,
ktoré vykonávajú podobnú činnosť ako banka. Tieto apli-

(5) CENNÉ PAPIERE

kované údaje boli upravené podľa špecifík poisťovacieho

Cenné papiere s príslušným časovo rozlíšeným úrokom:

1999

Nominálna
hodnota

Účtovná
hodnota

Nominálna
hodnota

Účtovná
hodnota

749 000

699 936

423 000

394 866

-

-

10 000

10 000

230 000

230 000

-

-

Bankové dlhopisy

80 000

75 754

32 000

31 849

Podnikové dlhopisy

21 000

21 050

67 000

67 625

-

-5 050

-

-17 275

1 080 000

1 021 690

532 000

487 065

Časovo rozlíšený úrok – pokladničné poukážky

-

23 365

-

17 546

Časovo rozlíšený úrok – štátne dlhopisy

-

-

-

133

Časovo rozlíšený úrok – depozitné certifikáty

-

13 981

-

-

Časovo rozlíšený úrok – bankové dlhopisy

-

267

-

797

Časovo rozlíšený úrok – podnikové dlhopisy

-

412

-

2 406

Časovo rozlíšený úrok celkom (pozri bod 10)

-

38 025

-

20 882

1 080 000

1 059 715

532 000

507 947

Pokladničné poukážky
Štátne dlhopisy
Depozitné certifikáty vydané bankami

Opravná položka k podnik. dlhopisom (pozri bod 17)
Cenné papiere celkom

Cenné papiere a časovo rozlíšený úrok celkom

Cenné papiere, pri ktorých neexistuje kótovaná cena,
sa oceňujú kótovanou cenou takých cenných papierov,

na ktoré sa viažu podobné riziká a ktoré majú podobnú
splatnosť.
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2000

(6) ÚVERY A VKLADY POSKYTNUTÉ BANKÁM
Štruktúra úverov a vkladov poskytnutých bankám:
2000

1999

4 873

24 608

Termínované vklady

2 433 502

2 552 150

Úvery poskytnuté bankám

2 253 480

1 663 554

REPO obchody s bankami

-

47 492

-7 235

-5 665

4 684 620

4 282 139

25 983

36 900

4 710 603

4 319 039

Bežné účty

Mínus – Rezervy na straty z úverov (pozri bod 17)
Úvery a vklady celkom
Časovo rozlíšený úrok k termín. vkladom (pozri bod 10)
Úvery a vklady bankám a čas. rozlíš. úrok k termín. vkladom celkom
Úvery poskytnuté bankám predstavujú úvery
poskytnuté komerčným bankám na refinancovanie úverov týchto bánk poskytnutých tretím stranám.
Poskytovaním refinančných úverov na refinancovanie
úverov komerčných bánk banka podporuje slovenských
exportérov a importérov, čo je v súlade s jej účelom
založenia. Aj keď je konečným príjemcom úveru tretia

strana, banka nesie úverové riziko tej komerčnej banky,
ktorej takýto úver poskytla. V určitých prípadoch (napríklad keď je komerčná banka v defaulte) sa môže úverové
riziko previesť na konečného príjemcu úveru, t. j. na tretiu stranu. Zhrnutie úverového rizika voči komerčným
bankám, vyplývajúceho z rozličných finančných nástrojov
je nasledovné:

Bežné Termínované
účty
vklady
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Depozitné
certifikáty
(pozri bod 5)

Bankové
dlhopisy

Celkom

Všeobecná úverová banka, a. s.

1 875

159 700

925 861

130 000

70 904

1 288 340

Bank Austria Creditanstalt, a. s.

16

870 000

140 000

-

-

1 010 016

Citibank, a. s.

6

675 000

-

-

-

675 006

Istrobanka, a. s.

-

144 000

295 000

-

4 850

443 850

ING Bank, a. s.

-

180 000

220 000

-

-

400 000

1 097

9 802

200 619

-

-

211 518

Banka Slovakia, a. s.

-

-

180 000

-

-

180 000

Komerční banka, a. s.

-

-

177 000

-

-

177 000

Prvá komunálna banka, a. s.

-

100 000

55 000

-

-

155 000

Ľudová banka, a. s.

-

90 000

-

50 000

-

140 000

Hypovereinsbank Slovakia, a. s.

-

105 000

-

-

-

105 000

13

100 000

-

-

-

100 013

Slovenská sporiteľňa, a. s.

-

-

60 000

-

-

60 000

Tatrabanka, a. s.

2

-

-

50 000

-

50 002

1 664

-

-

-

-

1 664

199

-

-

-

-

199

1

-

-

-

-

1

Poľnobanka, a. s.

ČSOB, a. s.
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Úvery
bankám
(pozri bod 5)

Bankové a zúčtovacie centrum Slovenska
IRB, a. s.
Poštová banka, a. s.
Mínus rezerva na straty z úverov
Celkom

-7 235
4 873

2 433 502

2 253 480

230 000

75 754

4 990 374

(7) ÚVERY POSKYTNUTÉ KLIENTOM
Úvery klientom sú poskytnuté hlavne v rámci

portfólio banky sa skladá zo súkromne vlastnených

Slovenskej republiky a pozostávajú zo štandardných úve-

domácich exportérov a importérov. Štandardné úvery

rov klientom a klasifikovaných úverov klientom. Úverové

poskytnuté klientom:

Eskontované zmenky
Strednodobé vývozné úvery
Dlhodobé dovozné úvery
Mínus- rezerva na straty z úverov
Štandardné úvery klientom

Rezervy na straty z úverov predstavujú všeobecnú

2000

1999

30 480

21 515

-

34 375

29 408

36 408

-1 198

-8 433

58 690

83 865

úverov poskytnutých klientom. Klasifikované úvery po-

rezervu na pokrytie rizika vyplývajúceho zo štandardných

skytnuté klientom:
2000

1999

-

-

4 500

-

Pohľadávky k stratovým úverom

51 597

50 107

Mínus- rezerva na straty z úverov

-51 877

-50 107

4 220

-

Pohľadávky k neštandardným úverom
Pohľadávky k pochybným úverom

Klasifikované úvery klientom
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(8) NEHMOTNÝ INVESTIČNÝ MAJETOK
Pohyby počas roka 2000 na účtoch nehmotného investičného majetku:
Zostatok
k 31. 12. 1999

Prírastky

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 2000

155 431

-

2 034

157 465

11 165

1 663

-2 034

10 794

154

6

-

160

166 750

1 669

-

168 419

Software

-56 231

-38 648

-

-94 879

Oprávky celkom

-56 231

-38 648

-

-94 879

Obstarávacia cena:
Software a ostatný NIM
Obstaranie nehmotných investícií
Preddavky na NIM
Obstarávacia cena celkom

Zostatková hodnota

110 519

73 540
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Oprávky:

Pohyby počas roka 1999 na účtoch nehmotného investičného majetku:
Zostatok
k 31. 12. 1998

Prírastky

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 1999

Software a ostatný NIM

91 456

-

63 975

155 431

Obstaranie nehmotných investícií

64 594

10 546

-63 975

11 165

154

-

-

154

156 204

10 546

-

166 750

Software

-23 090

-33 141

-

-56 231

Oprávky celkom

-23 090

-33 141

-

-56 231

Obstarávacia cena:

Preddavky na NIM
Obstarávacia cena celkom
Oprávky:

Zostatková hodnota

133 114

110 519

(9) HMOTNÝ INVESTIČNÝ MAJETOK
Pohyby počas roka 2000 na účtoch hmotného investičného majetku:
Zostatok
k 31. 12. 1999

Prírastky

Úbytky

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 2000

Pozemky a budovy

198 984

-

-879

-

198 105

Technické vybavenie a inventár

107 386

-7 223

1 571

101 734

Obstarávacia cena:
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Dopravné prostriedky

20 080

1 328

-4 709

594

17 293

-

2 165

-

-2 165

-

326 450

3 493

-12 811

-

317 132

Budovy

-15 855

-4 703

-

-

-20 558

Technické vybavenie a inventár

-57 311

-17 564

676

-2 202

-76 401

Dopravné prostriedky

-12 215

-1 338

4 709

-6 299

-15 143

Oprávky celkom

-85 381

-23 605

5 385

-8 501

-112 102

Obstaranie HIM
Obstarávacia cena celkom
Oprávky:
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Zostatková hodnota

241 069

205 030

Pohyby počas roka 1999 na účtoch hmotného investičného majetku:
Zostatok
k 31. 12. 1998

Prírastky

Úbytky

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 1999

Pozemky a budovy

198 147

-

-

837

198 984

Technické vybavenie a inventár

106 686

-

-2 075

2 775

107 386

25 890

-

-7 020

1 210

20 080

-

4 822

-

-4 822

-

330 723

4 822

-9 095

-

326 450

Budovy

-11 153

-4 702

-

-

-15 855

Technické vybavenie a inventár

-33 987

-25 339

2 015

-

-57 311

Dopravné prostriedky

-11 384

-7 850

7 019

-

-12 215

Celkom

-56 524

-37 891

9 034

-

-85 381

Zostatková hodnota

274 199

Obstarávacia cena:

Dopravné prostriedky
Obstaranie HIM
Celkom
Oprávky:

241 069

(10) PRÍJMY A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
Štruktúra príjmov a výnosov budúcich období:
2000

1999

1 470

6 365

Časovo rozlíšený úrok z cenných papierov (pozri bod 5)

38 025

20 882

Časovo rozlíšený úrok z termín. vkladov (pozri bod 6)

25 983

36 900

Ostatné

1 829

-11 569

Celkom

67 307

52 578

2000

1999

30 242

14 267

7 531

4 016

53 768

63 921

639

3 175

Mínus- rezerva na straty (pozri bod 17)

-52 849

-54 202

Celkom

39 331

31 177

Náklady budúcich období
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(11) OSTATNÉ AKTÍVA

Daňové pohľadávky (pozri bod 20)
Pohľadávky z poistenia
Pohľadávky z prevádzkovej činnosti
Ostatné
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Štruktúra ostatných aktív:

(12) REZERVY Z POISŤOVACEJ ČINNOSTI
Štruktúra rezerv z poisťovacích činností:
2000

1999

38 535

18 114

Rezerva na poistné plnenie nahlásené a nevybavené

3 374

103

Rezerva na poistné plnenie vzniknuté a nenahlásené

22 499

22 515

500

4 055

64 908

44 787

Rezerva na poistné budúcich období

Ostatné rezervy z poisťovacej činnosti
Celkom
Rezervy sú zobrazené bez tej časti, ktorá bola postúpená
zaistiteľom.

(13) OSTATNÉ PASÍVA
Štruktúra ostatných pasív:
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2000

1999

Záväzky voči zamestnancom a z titulu soc. a zdrav. poistenia

46 482

3 645

Záväzky prevádzkového charakteru

10 671

64 775

Záväzky z poisťovacej činnosti

7 663

3 139

Rezerva na podsúvahové záväzky (pozri bod 17)

6 147

-

Daňové záväzky (pozri bod 20)

5 442

875

Iné záväzky

4 890

1 501

Celkom

81 295

73 935

(14) ZVERENÉ ZDROJE FINANCOVANIA S OBMEDZENÝM POUŽITÍM
V tejto položke sú zahrnuté fondy, ktoré zakladateľ

č. 80/1997 Z. z. Pohyby zostatkov zverených zdrojov

hodnutia Vlády SR o pridelení zdrojov zo štátneho rozpo-

financovania s obmedzeným použitím v roku 2000:

Zostatok
k 31. 12. 1999

Tvorba

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 2000

1 194 236

-

-

1 194 236

-

-

582 168

582 168

Záručný fond

299 931

58 915

-358 846

-

Fond na financovanie dovozných úverov

187 335

35 987

-223 322

-

Fond na vyrovnanie ekon. rozdielov zo vzťahov devíz. operácií 145 777

-

-

145 777

Fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývoz. úverov

91 107

-

-

91 107

-

500 000

-

500 000

1 918 386

594 902

-

2 513 288

Fond na poistenie vývozných úverov
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čtu. Použitie týchto fondov je vymedzené zákonom

zveril banke. Tieto fondy sa tvoria ročne na základe roz-

Fond na záruky

Fond na financovanie vývozných úverov
Celkom

Pohyby zostatkov zverených zdrojov financovania
s obmedzeným použitím v roku 1999:
Zostatok
k 31. 12. 1998

Tvorba

Presuny

Zostatok
k 31. 12. 1999

1 194 236

-

-

1 194 236

Záručný fond

187 025

112 907

-

299 931

Fond na financovanie dovozných úverov

126 765

60 569

-

187 335

-

-

145 777

145 777

91 107

-

-

91 107

145 777

-

-145 777

-

1 744 910

173 476

-

1 918 386

Fond na poistenie vývozných úverov

Fond na vyrovnanie ekon. rozdielov zo vzťahov devíz. operácií
Fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývoz. úverov
Fond na financovanie vývozných úverov
Celkom

Fond na poistenie vývozných úverov je určený na
krytie politických rizík vyplývajúcich z poistenia krátkodobých
úverov a komerčných rizík vyplývajúcich z poistenia stred-

a nahradil Záručný fond a Fond na financovanie dovozných úverov.
Fond na vyrovnanie ekonomických rozdielov zo

no a dlhodobých vývozných úverov. Fond bol vytvorený

vzťahov devízových operácií bol vytvorený zo zdrojov zve-

zo zdrojov zverených banke Vládou SR. Prostriedky fondu

rených Vládou SR na vyrovnanie ekonomických rozdielov

sa môžu použiť v prípade, keď je bežná rezerva z poisťo-

medzi Slovenskou republikou a exportnou krajinou,

vacej činnosti nepostačujúca.

a môže byť použitý napríklad na krytie rozdielov zahranič-

Záručný fond je určený na krytie bežných záruk
vydaných pre domácich exportérov a protizáruk tretím

nej a domácej úrokovej miery.
Fond na krytie komerčných rizík krátkodobých

stranám bánk vydaných pre domácich exportérov. Fond

vývozných úverov sa používa v prípade, keď rezervy na

bol v roku 2000 tvorený z povinných príspevkov domácich

straty nepostačujú na pokrytie rizík vyplývajúcich z krát-

exportérov z objemov ich exportu. Počas roku 2000 bola

kodobých vývozných úverov.

táto povinnosť poskytovania príspevku do fondu zrušená.

Fond na financovanie vývozných úverov je určený

V dôsledku legislatívnych zmien boli prostriedky fondu

na krytie špeciálnych vývozných programov odsúhlase-

presunuté do Fondu na záruky.

ných vládou. Príspevkom Ministerstva financií SR v roku

Fond na financovanie dovozných úverov bol vytvo-
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2000 sa zvýšil stav prostriedkov tohto fondu.

rený na financovanie úverov pre importérov. Fond bol
v roku 2000 tvorený z povinných príspevkov importérov

(15) VLASTNÉ IMANIE

z objemov ich importu. Počas roku 2000 bola táto povin-

Banka bola založená v súlade so zákonom a je

nosť poskytovania príspevku do fondu zrušená. V dôsled-

v úplnom vlastníctve štátu. V roku 2000 sa základné

ku legislatívnych zmien boli prostriedky fondu presunuté

imanie banky zvýšilo o 300 000 tisíc Sk. Toto zvýšenie

do Fondu na záruky.Fond na záruky je určený na krytie

nastalo presunom časti kapitálových fondov a fondov

záruk vydaných pre domácich exportérov a protizáruk

tvorených zo zisku do základného imania.

bankám tretích strán vydaných pre domácich exportérov.

Zákonný rezervný fond
Ostatné kapitálové fondy
Celkom

Štruktúra kapitálových fondov a fondov tvorených zo zisku:

2000

1999

229 506

222 900

15 540

315 540

245 046

538 440

Účtovná závierka podľa „IAS“

Fond bol vytvorený v dôsledku legislatívnych zmien

Zákonný rezervný fond bol vytvorený z iných vkla-

čnosťou SPE, ktorá bola právnym predchodcom banky.

dov zakladateľa banky a pridelením zisku minulých obdo-

V roku 2000 banka použila z ostatných kapitálových fon-

bí. Použitie zákonného rezervného fondu je vymedzené

dov čiastku 300 000 tisíc Sk na zvýšenie základného

Obchodným zákonníkom platným na území Slovenskej

imania.

republiky.

Predstavenstvo banky navrhne rozdelenie zisku za rok

Ostatné kapitálové fondy vznikli zlúčením so spolo-

2000 nasledovne:
2000

Príspevok do zákonného rezervného fondu

13 753

Pridelenie do zisku min. období

232 692

Zisk za rok 2000 celkom

246 445

(16) ČISTÉ VÝNOSOVÉ ÚROKY
Štruktúra výnosových úrokov:
2000

1999

Termínované vklady

262 060

446 150

Úvery bankám

138 643

78 092

Úvery klientom

16 813

19 917

Dlžné cenné papiere

28 282

13 326

225

9 067

-

-

446 023

566 552

Výnosové úroky

Ostatné výnosové úroky
Nákladové úroky
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Čisté výnosové úroky
Výnosové úroky z úverov bankám predstavujú úroky

Výnosové úroky z dlžných cenných papierov pozo-

prijaté a časovo rozlíšené, ktoré sa viažu k úverom po-

stávajú z prijatých a časovo rozlíšených úrokov z kupónov

skytnutým na refinancovanie úverov komerčných bánk.

pokladničných poukážok.

Konečným príjemcom takýchto úverov sú tretie strany.

(17) REZERVY NA STRATY

Účtovná závierka podľa „IAS“

Rezervy na straty zahrnuté vo výkaze ziskov a strát

rezerv prenesených do budúceho obdobia v súlade s IAS.

predstavujú náklad, ktorý bolo potrebné zaúčtovať do

Pohyby zostatkov rezerv na straty z bankových činností

bežného obdobia, aby bolo možné vyjadriť celkovú výšku týchto

počas roku 2000:

Úvery
bankám

Úvery
klientom

Cenné
papiere

31. december 1999

5 665

58 540

17 275

54 202

-

135 682

Zmena stavu rezerv

1 570

-5 465

-12 225

-1 353

6 208

-11 265

-

-

-

-

-61

-61

7 235

53 075

5 050

52 849

6 147

124 356

Kurzové rozdiely
31. december 2000

Ostatné Podsúvahové
aktíva
riziká

Rezervy
celkom

Rezerva na straty z úverov poskytnutých bankám

rezervu, ktorá bola vyčíslená ako 2% zo štandardného

predstavuje všeobecnú rezervu, ktorej výška bola vyčíslená

úverového rizika voči klientom.

ako 0,4% zo štandardného úverového rizika voči bankám.
Z celkovej výšky rezervy na straty z úverov poskytnutých

Pohyby zostatkov rezerv na straty z bankových činností

klientom predstavuje čiastka 1 198 tisíc Sk všeobecnú

počas roku 1999:

Úvery
bankám

Úvery
klientom

Cenné
papiere

Ostatné Podsúvahové
aktíva
riziká

Rezervy
celkom

31. december 1998

-

8 432

7 126

51 499

-

67 057

Zmena stavu rezerv

5 665

50 108

10 149

2 703

-

68 625

31. december 1999

5 665

58 540

17 275

54 202

-

135 682

Pohyby zostatkov rezerv na straty z poisťovacích činností
počas roku 2000 a 1999:

1. január
Zmena stavu rezerv
31. december
Okrem rezervy na podsúvahové riziká znižujú rezervy

2000

1999

2 155

2 625

-92

-470

2 063

2 155

hové riziká je zobrazená ako pasívna položka súvahy.

na straty hodnotu príslušných aktív. Rezerva na podsúva-
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(18) PREDPÍSANÉ POISTNÉ
Poistné bolo predpísané ku nasledovným finančným

2000

1999

Strednodobé vývozné úvery

28 821

2 828

Krátkodobé vývozné úvery

29 440

10 156

167

213

Krátkodobé vývozné úvery postúpené zaistiteľom

-17 621

-5 597

Celkom

40 807

7 600

Ostatné úvery

Účtovná závierka podľa „IAS“

nástrojom:

(19) MZDOVÉ A ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY
Štruktúra mzdových a administratívnych nákladov:
2000

1999

Mzdy

67 564

67 957

Sociálne zabezpečenie

13 564

13 701

Mzdové náklady celkom

81 128

81 658

Spotreba materiálu

2 313

3 039

Spotreba energie

3 461

3 449

Opravy a údržba

11 673

11 360

1 716

1 956

14 977

24 684

Poistné

1 549

1 668

Telekomunikačné náklady

3 186

3 992

Odborné služby

2 599

5 506

Dopravné služby

2 785

2 256

956

738

Ostatné

18 517

16 247

Administratívne náklady celkom

63 732

74 895

144 860

156 553

Vzdelávanie a školenia
Prenájom

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

Mzdové a administratívne náklady

V roku 2000 mala banka v priemere 111 zamest-
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zabezpečenia sa banka nezúčastňuje na inom systéme

nancov a 133 zamestnancov v roku 1999. Úhrnná suma

dôchodkového zabezpečenia. Podľa zákonov Slovenskej

odmien a ostatných požitkov vyplatená v roku 2000 čle-

republiky je zamestnávateľ povinný prispievať na dôchod-

nom Rady banky bola 377 tisíc Sk. V roku 1999 banka

kové zabezpečenie stanoveným percentom z hrubej mzdy

nevyplatila členom Rady banky žiadne významné sumy.

zamestnanca. Táto čiastka vstupuje do výkazu ziskov

K 31. decembru 2000 a k 31. decembru 1999 neboli

a strát ako náklad toho obdobia, v ktorom zamestnanec

členom Rady banky poskytnuté úvery alebo preddavky.

dostal príslušnú mzdovú kompenzáciu.

Okrem štátneho povinného a doplnkového dôchodkového

(20) ZDAŇOVANIE
Daň z príjmov je zahrnutá vo výkaze ziskov a strát nasle-

Účtovná závierka podľa „IAS“

dovne:

Daňový náklad bežného obdobia
Odložená daň
Daň

Právnické osoby na Slovensku majú povinnosť pra-

2000

1999

62 279

147 030

4 589

-

66 868

147 030

ných papierov, 40%. V roku 2000 bola sadzba dane

videlne priznávať zdaniteľný príjem a podávať príslušnému

z príjmov pre banky, okrem príjmov z cenných papierov,

daňovému úradu daňové priznania. V roku 1999 bola

29%. Sadzba dane z príjmov z cenných papierov vyda-

sadzba dane z príjmov pre banky, okrem príjmov z cen-

ných štátom a vyjadrených v slovenskej mene bola 15%.

Štruktúra daňových pohľadávok:
2000

1999

Bežné daňové pohľadávky

30 242

14 267

Daňové pohľadávky celkom

30 242

14 267

V bežných daňových pohľadávkach sú zahrnuté

ktorá je znížená o daň splatnú za rok 2000.

uhradené preddavky na daň z príjmov a zrážková daň,

Štruktúra daňových záväzkov:
2000

1999

853

875

Odložené daňové záväzky

4 589

-

Daňové záväzky celkom

5 442

875

Bežné daňové záväzky

Odložené daňové záväzky predstavujú tie sumy

rozdielnosť ohľadne interpretácie daňových predpisov,

daní z príjmov, ktoré sú splatné v budúcich obdobiach

v čoho dôsledku vznikajú nejasnosti a potenciálne oblasti

a ktoré vznikli v dôsledku dočasných časových rozdielov.

konfliktov. Daňové priznania spolu s inými zákonnými

Slovensko má v súčasnosti veľa zákonov vzťahujú-

povinnosťami daňovníka, napr. colné deklarácie alebo

cich sa na dane uložené vládnymi orgánmi. Medzi takéto

povinnosti v devízovej oblasti, sú predmetom kontroly

dane okrem iných patrí daň z pridanej hodnoty, daň z

a skúmania niekoľkých úradov, ktorým zákon umožňuje

príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb.

uvaliť extrémne vysoké pokuty, penále a úroky z omeška-

Zákony vzťahujúce sa k uvedeným daniam boli na rozdiel

nia. Tieto skutočnosti predstavujú na Slovensku daňové

od iných trhových ekonomík zavedené na Slovensku len

riziko, a to v oveľa významnejšej miere ako v krajinách

nedávno. Z tohto dôvodu sú predpisy, zavádzajúce príslu-

s rozvinutejším daňovým systémom.

šnú daň, často nejasné alebo v niektorých prípadoch do-

Vedenie banky je presvedčené, že banka dôsledne

konca absentujú. Súdnych judikátov je v daňovej

dodržiava daňové zákony vzťahujúce sa na jej činnosti.

oblasti málo. V mnohých prípadoch medzi a v rámci

Rizikom zostáva skutočnosť, že príslušné orgány môžu

ministerstiev a aj úradov, akým je Ústredné daňové riadi-

mať rôzne názory a postoje na niektoré daňové otázky.

teľstvo a jeho daňové úrady, existuje aj názorová
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(21) SPLATNOSŤ AKTÍV A PASÍV
Zostatková doba splatnosti peňažných aktív a pasív k
31. decembru 2000:
Klasifikované

Do 1 roka

Od 1
do 5 rokov

Celkom

Peniaze a peňažné ekvivalenty

-

345

-

345

Cenné papiere

-

1 026 740

-

1 026 740

Pohľadávky voči bankám

-

4 691 855

-

4 691 855

Úvery klientom

56 097

38 480

21 408

115 985

Ostatné aktíva a prechodné účty aktív

54 202

105 285

-

159 487

Záväzky voči bankám

-

-

-

-

Rezervy z poistenia

-

-25 873

-

-25 873

Ostatné pasíva

-

-81 295

-

-81 295

Prechodné účty pasív

-

-4 985

-

-4 985

Čistá pozícia likvidity

110 299

5 750 552

21 408

5 882 259

Peňažné pasíva

Účtovná závierka podľa „IAS“

Peňažné aktíva

V uvedenej tabuľke nie je zohľadnený vplyv rezerv

a k 31. decembru 1999 137 837 tisíc Sk.

na straty, ktoré priamo znižujú aktíva a ktorých výška

Zostatková doba splatnosti aktív a pasív k 31. decembru

k 31. decembru 2000 bola 120 272 tisíc Sk

1999:
Do 1 roka

Od 1 do 5 rokov

Celkom

251

-

251

466 215

20 850

487 065

4 282 139

-

4 282 139

Úvery klientom

32 679

51 186

83 865

Ostatné aktíva a prechodné účty aktív

83 909

-

83 909

Záväzky voči bankám

-

-

-

Záväzky voči klientom

-

-

-

-81 638

-

-81 638

4 783 555

72 036

4 855 591

Peňažné aktíva
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Cenné papiere
Pohľadávky voči bankám

Peňažné pasíva

Ostatné pasíva a prechodné účty pasív
Čistá pozícia likvidity

Aktíva sú vyjadrené po znížení o rezervy na straty.

(22) AKTÍVA A PASÍVA V CUDZEJ MENE
Banka nemá k 31. decembru 2000 a k 31. decem-
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Menová štruktúra zostatkov bankou vydaných garancií

bru 1999 významné zostatky aktív a pasív vyjadrených

(pozri bod 25) ku koncu roka 2000 a 1999 podľa prísluš-

cudzej mene.

nej meny:
2000

USD 451 995

62 683

DEM 112 087

-

Celkom

(23) GEOGRAFICKÁ KONCENTRÁCIA AKTÍV A PASÍV

Účtovná závierka podľa „IAS“

Všetky aktíva a pasíva k 31. decembru 2000

564 082

1999

62 683

(b) pridružené podniky, v ktorých má banka podstatný
vplyv a ktoré nie sú ani dcérskym podnikom ani spoloč-

a k 31. decembru 1999 predstavovali pohľadávky

ným podnikom investora;

a záväzky voči spoločnostiam, ktorých sídlo je na území

(c) jednotlivci vlastniaci priamo alebo nepriamo podiel

Slovenskej republiky.

na hlasovacom práve v banke, čo im dáva významný
vplyv v banke, a každý taký jednotlivec, od ktorého sa

(24) SPRIAZNENÉ OSOBY
V súlade s medzinárodným účtovným štandardom

môže očakávať, že ovplyvní alebo bude ovplyvnený
takýmto jednotlivcom pri aktivitách s bankou,

č. 24 sú spriaznenými osobami tie spoločnosti, ktoré

(d) kľúčový riadiaci personál, čo sú tie osoby, ktoré majú

spĺňajú nasledovné požiadavky:

právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kon-

(a) spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prostred-

trolu činnosti banky vrátane riaditeľov, výkonných úradní-

níctvom jedného alebo viacerých prostredníkov kontrolu-

kov a blízkych členov rodiny takýchto jednotlivcov; a

jú alebo sú kontrolované pod spoločnou kontrolou

(e) podniky, v ktorých podstatný podiel hlasovacieho práva

vykazujúcej spoločnosti. (Toto zahŕňa holdingové spoloč-

je vlastnený priamo alebo nepriamo ktoroukoľvek oso-

nosti, dcérske podniky a sesterské podniky.);

bou opísanou v (c) alebo (d), alebo na ktorú môže mať

takáto osoba vplyv. Toto nezahŕňa podniky vlastnené ria-

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou

diteľmi alebo hlavnými akcionármi banky a podniky,

sa pozornosť zameriava na podstatu vzťahu, a nie na

ktoré majú spoločného člena kľúčového manažmentu

právnu formu. Počas rokov 2000 a 1999, banka nevstú-

s bankou.

pila do obchodného vzťahu so žiadnou spriaznenou osobou.

(25) PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
a)

Podsúvahové aktíva

Štruktúra podsúvahových aktív:
2000

1999

564 082

62 683

25 270

-

Hodnoty poskytnuté do úschovy

230 000

-

Celkom

819 352

62 683

2000

1999

4 787

-

Hodnoty prijaté ako zabezpečenie

1 015 927

-

Celkom

1 020 714

-

Poskytnuté záruky
Nečerpané úverové limity

b)

Podsúvahové záväzky

Štruktúra podsúvahových pasív:

Prijaté záruky
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(26) NÁSLEDNÉ UDALOSTI
Neboli zaznamenané žiadne významné následné udalosti.
Táto účtovná závierka zostavená podľa medzinárodných
účtovných štandardov bola pripravená dňa 2. marca

Doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Ing. Michal Borguľa

Guvernér

Viceguvernér

Účtovná závierka podľa „IAS“

2001 v Bratislave, Grösslingová 1, Slovenská republika.
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