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VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

Úvodné slovo
generálneho riaditeľa

Vážení obchodní partneri a klienti,
v roku 2006 sa Slovensko stalo jednou z najrýchlejšie rastúcich
ekonomík v Európskej únii. S prírastkom hrubého domáceho produktu vo výške 8,3 % sa zaradilo na 3. miesto medzi
25 členskými krajinami únie. K tomuto pozitívnemu ekonomickému vývoju prispeli nielen ekonomické reformy prijaté v minulých rokoch, ale aj členstvo v Európskej únii, ktoré prispelo
k etablovaniu Slovenska ako miesta vhodného pre investičné
aktivity. Veľmi dôležité je, že podľa názoru všeobecne prijatého
ekonomickými analytikmi, Slovensko má najlepšie predpoklady
a podmienky, aby v najbližších rokoch bol takýto dynamický
vývoj dlhodobo zachovaný. Vývoj takisto nasvedčuje tomu, že
sa podarí realizovať zámer vstupu do európskeho menového
systému ešte v roku 2009.
Som rád, že môžem konštatovať, že v minulom roku Exportnoimportná banka Slovenskej republiky významne prispela k dynamickému tempu rastu slovenského exportu, ktorý vzrástol
o 24,6 %. Objem exportu podporený našimi činnosťami dosiahol 85,1 mld. Sk a v medziročnom porovnaní tak vzrástol
o 21,2 %. Prostredníctvom bankových činností sme podporili
export v objeme 57,3 mld. Sk a prostredníctvom poisťovacích
činností v objeme 27,8 mld. Sk. V dôsledku toho podpora
vývozu v oblasti poistenia v medziročnom porovnaní vzrástla
o 44,8 %. EXIMBANKA SR v roku 2006 plne využila vlastné
i zverené prostriedky a zintenzívnila využívanie

prostriedkov

v cudzej mene získaných prostredníctvom úverových liniek.
Veľmi dobré výsledky v minulom roku boli dosiahnuté predovšetkým vďaka našim klientom, pričom väčšina z nich spolupracuje
s nami už mnohé roky. Vysoko si zároveň vážime, že minulý rok
sa do spolupráce s nami zapojil pomerne vysoký počet nových
klientov. Dôraz, ktorý kladieme už dlhšie obdobie na spoluprácu s malými a strednými podnikmi, prináša veľmi dobré výsledky,
ktoré sú reprezentované tým, že pri poistení krátkodobých obchodovateľných a neobchodovateľných rizík dosahuje ich podiel
78,8 % a v oblasti ﬁnancovania prostredníctvom bankových
činností 64,7%.

V roku 2006 na Valnom zhromaždení Bernskej únie bola
EXIMBANKA SR prijatá po dvojročnom skúšobnom období za
riadneho člena. Dnes táto inštitúcia združuje 50 členov a súhlas
členov únie s naším členstvom vyplynul podľa nášho názoru
nielen na základe vyhodnotenia štatistických údajov, ale i na
základe zhodnotenia našich aktivít pri podpore slovenského
vývozu. Rating Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
bol i na základe zlepšenia hodnotenia Slovenskej republiky zvýšený 30. 11. 2006 renomovanou agentúrou Moody´s na úroveň
A1/P1. I v roku 2006 sme pokračovali v aktívnej činnosti pri
zastupovaní

záujmov

Slovenskej

republiky na stretnutiach

pracovnej skupiny pre exportné úvery v Bruseli a tiež v rámci
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Vo veľmi dobrej a priateľskej spolupráci sme pokračovali s partnerskými exportnými agentúrami v krajinách EÚ, pričom osobitne dobrú spoluprácu už ako po mnohé roky máme nadviazanú
s EGAP a ČEB v Českej republike.
Vážení partneri, vďaka Vám bol rok 2006

jedným z najús-

pešnejších rokov našej EXIMBANKY SR. Pevne verím, že aj
naša spolupráca v jubilejnom 10. roku našej existencie prispeje
k rovnako dobrým hospodárskym výsledkom a samozrejme, čo
je podstatné, aj k dynamickému rozvoju slovenského vývozu
i v roku 2007.
Ako každoročne, ďakujem aj tento rok členom Rady banky
a Dozornej rady za ich prínos vnesený k dosiahnutiu dobrých
výsledkov.

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
generálny riaditeľ
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Poslanie, vízia,
zdieľané hodnoty a ciele
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2.1 Poslanie

2.4 Ciele

Poslaním EXIMBANKY SR je podpora slovenského exportu pros-

Základné ciele EXIMBANKY SR sú nasledovné:

tredníctvom bankových a poisťovacích aktivít.

• Podporiť maximálny objem exportu pri zabezpečení návrat-

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len
„EXIMBANKA SR“) je špecializovaná štátna inštitúcia, ktorá

nosti prostriedkov minimalizáciou rizík vyplývajúcich z úverových, poisťovacích a ﬁnančných činností

bola zriadená za účelom podpory vývozných a dovozných aktivít

• Zohľadniť požiadavky klientov najmä z radov malých a stred-

domácich vývozcov a dovozcov ﬁnancovaním vývozných a do-

ných exportérov poskytovaním komplexných služieb v oblasti

vozných úverov a poisťovaním vývozných úverov, so zámerom

bankových a poisťovacích činností

zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podpo-

• V produktovej oblasti zvýšiť podiel strednodobého a dlhodo-

riť rast zahranično-obchodnej výmeny Slovenskej republiky.

bého poistenia a v oblasti bankových činností zaviesť ďalšie

Inštitúcie s podobným poslaním a zámerom existujú takmer vo
všetkých krajinách.

produkty priameho ﬁnancovania
• Posilniť podporu čo najväčšieho objemu výrobkov s vysokou
mierou pridanej hodnoty, ako napr. podpora komodít typu

2.2 Vízia

high-tech, podpora vývozu investičných celkov

EXIMBANKA SR bude podporovať vývoz slovenských výrobkov

• Skvalitniť výkon svojich činností tak, aby z hľadiska spracovania

na štandardné trhy s cieľom zníženia rizika výrobcov i do ob-

obchodných prípadov ponúkala čo najširší register produktov

lastí so zvýšeným rizikom a rozširovať podporu vývozu malého
a stredného podnikania s cieľom znižovať vysokú mieru závislosti vývoznej výkonnosti slovenskej ekonomiky od relatívne
malého počtu ﬁriem.

spracovaných v čo najkratšom čase
• Prehĺbiť spoluprácu v rámci Európskej únie a členských krajín
OECD a v oblasti poistenia v rámci Bernskej únie
• Udržať rating EXIMBANKY SR na úrovni ratingu Slovenskej republiky a využiť možnosť efektívnejšieho získavania cudzích

2.3 Zdieľané hodnoty
EXIMBANKA SR vo svojej činnosti

zdrojov
plne rešpektuje pravidlá

Konsenzu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(ďalej len „OECD“), týkajúce sa štátom podporovaných exportných úverov a riadi sa princípmi Svetovej obchodnej organizácie
(WTO). Dodržiava pravidlá vyplývajúce z členstva Slovenska
v Európskej únii a podieľa sa na príprave regulujúcich pravidiel.
Rešpektuje nariadenia zamerané na posudzovanie vplyvu podporovaného vývozu na životné prostredie v krajine dovozu, ako
aj smernice súvisiace s bojom proti korupcii.
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Proﬁl EXIMBANKY SR

Obchodné meno:

Predmet činnosti:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene

Predmetom činnosti sú všetky činnosti vyplývajúce zo zákona

EXIMBANKA SR

č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, a to najmä:

Základné informácie:

• ﬁnancovať vývozné úvery

Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená

• ﬁnancovať dovozné úvery určené na podporu produkcie

zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej

pre vývoz

republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000

• poistiť vývozné úvery

Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z. a zákona č. 688/2006 Z. z.

• zaisťovať poistenie vývozných úverov
• poskytovať záruky

Zakladateľom EXIMBANKY SR je štát. EXIMBANKA SR nemá
žiadne majetkové účasti v iných subjektoch.

• vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných
udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu odberateľovi alebo
odberateľom

Dátum založenia: 22. 7. 1997.

• eskontovať a reeskontovať zmenky
• vydávať dlhopisy

Právna forma: je právnická osoba zapísaná v súlade so zákonom

• zastupovať Slovenskú republiku na základe poverenia vlády

č. 80/1997 Z. z. do Obchodného registra Okresného súdu

Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v medzinárodných

Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 651/B

inštitúciách a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí
s činnosťou EXIMBANKY SR a zabezpečenie plnenia úloh

Sídlo:

Grösslingová 1, 813 50 Bratislava

IČO:

35 722 959

• poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti

IČDPH:

SK 202 099 0796

• vystupovať vo svojom mene na svetových ﬁnančných

Rating:

A1/P1, pridelený rating je na úrovni ratingu
Slovenskej republiky

vyplývajúcich z tohto zastúpenia

trhoch pri zabezpečení ﬁnančných prostriedkov potrebných
na plnenie svojich úloh
• investovať dočasne voľné ﬁnančné prostriedky na tuzemskom
alebo zahraničnom ﬁnančnom trhu
• poskytovať na základe rozhodnutia vlády 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 pokrytie výkyvov v hospodárení štátneho
rozpočtu v priebehu roka
• poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený
úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského
pôvodu na dodávke
• investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov
ﬁnancovania
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Základné ekonomické ukazovatele za rok 2006:
Skutočnosť za
rok 2004

Skutočnosť za
rok 2005

Skutočnosť za
rok 2006

66 927
48 211
18 716
3 000
7 530
5 402
2 106
14 083
80
128
25
125,00

70 222
51 067
19 155
3 000
7 708
6 148
2 351
15 577
84
109
33
165,70

85 115
57 319
27 796
3 000
8 596
7 228
1 905
17 166
79
131
61
154,30

Podporený export EXIMBANKOU SR (v mil. Sk)
z toho: - bankovými činnosťami
- poisťovacími činnosťami
Základné imanie (v mil. Sk)
Bilančná suma (v mil. Sk)
Celkový objem úverov v nom. hodnote (v mil. Sk)
Celkový objem vystavených záruk (v mil. Sk)
Výška upísaných rizík EXIMBANKOU SR (v mil. Sk)
Počet zamestnancov
Všeobecné prevádzkové náklady (v mil. Sk)
Zisk po zdanení (v mil. Sk)
Primeranosť vlastných zdrojov (v %)
Základným cieľom EXIMBANKY SR v roku 2006 bolo ďalšie
zintenzívnenie obchodných aktivít v prospech podpory zahraničnoobchodnej výmeny Slovenskej republiky pokračujúcou
reštrukturalizáciou jej disponibilných zdrojov.

Vývoj podporeného exportu prostredníctvom bankových
a poisťovacích činností EXIMBANKY SR od roku 2004
EXIMBANKA SR v roku 2006 prostredníctvom bankových a poisťovacích činností
podporila export spolu vo výške 85,1 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast o 14,9 mld. Sk (t. j. o 21,2 %). Na uvedenej výške sa podieľala podpora exportu prostredníctvom bankových činností v objeme 57,3 mld. Sk (12,2 %
nárast) a poisťovacích činností v sume 27,8 mld. Sk (nárast o 45,1 %).

EXIMBANKA SR v roku 2006 podporila prostredníctvom svojich
bankových a poisťovacích činností export v celkovom objeme
85,1 mld. Sk, čo predstavuje prekročenie jeho rozpočtovanej

100

v mld. Sk

85,1

výšky o 15 %. Na uvedenej sume sa bankové činnosti podieľali
sumou 57,3 mld. Sk a poisťovacie činnosti výškou 27,8 mld. Sk.

80

V porovnaní s rokom 2005 vzrástla podpora exportu slovenských
podnikateľských subjektov EXIMBANKOU SR o 14,9 mld. Sk, t. j.

70,3

66,9

57,3

60

o 21,2 %. EXIMBANKA SR podľa údajov Štatistického úradu SR

51,1

48,2

podporila 6,9 % z celkového exportu Slovenskej republiky.
40
27,8
20

0

18,7

19,2

Rok 2004

Rok 2005

prostredníctvom bankových činností
prostredníctvom poisťovacích činností
EXIMBANKA SR spolu

Rok 2006

7
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Podpora exportu v mld. Sk
rok 2004
48,2
18,7
66,9

prostredníctvom bankových činností
prostredníctvom poisťovacích činností
EXIMBANKA SR spolu
Celková bilančná suma EXIMBANKY SR k 31. 12. 2006 dosiahla
výšku 8 595 514 tis. Sk. Medziročne sa zvýšila o 887 474 tis.
Sk, čo bolo spojené so zvýšením stavu prijatých úverov od bánk
v cudzej mene, s nárastom prijatého zabezpečenia od klientov
a s tvorbou rezerv v roku 2006.
K rozhodujúcim aktívam EXIMBANKY SR patrili pohľadávky voči
bankám, ktoré k ultimu roku 2006 predstavovali 6 238 481 tis.
Sk a dosiahli tak 72,6 % podiel na celkových aktívach. Oproti
koncu roku 2005 boli vyššie o 903 225 tis. Sk. Tvorili ich najmä
pohľadávky z poskytnutých úverov bankám v sume 5 829 707
tis. Sk (s. 42 – Poznámky k účtovnej závierke, bod 6 v texte
pod tabuľkou). Z toho reﬁnančné úvery bankám predstavovali
5 753 099 tis. Sk a eskontné úvery bankám 76 608 tis. Sk.
Pohľadávky voči klientom predstavovali 1 303 483 tis. Sk a boli
tvorené eskontnými úvermi klientom. V porovnaní s koncom
roku 2005 zaznamenali nárast o 428 124 tis. Sk.

rok 2005
51,1
19,2
70,3

rok 2006
57,3
27,8
85,1

Vývoj celkového objemu pohľadávok voči bankám a klientom
a vystavených záruk EXIMBANKY SR od roku 2004 (v mld. Sk)
Objem pohľadávok voči bankám ku koncu roku 2006 dosiahol výšku 6,2 mld. Sk,
čo predstavuje oproti roku 2005 nárast o 0,9 mld. Sk, t. j. o 16,9 %. Pohľadávky
voči klientom v sume 1,3 mld. Sk predstavovali medziročný nárast o 0,4 mld.
Sk (o 48,9 %) a boli spojené s eskontnými úvermi klientom. Celkový objem vystavených záruk klientom k 31.12. 2006 dosiahol výšku 1,9 mld. Sk, čo predstavuje
medziročný pokles o 0,5 mld. Sk, t. j. o 18,9 %.

v mld. Sk

8
7
6,2
6
5

5,3
4,7

4
3

2,4

2,1

1,9

2
1
0

1,3
0,9

0,5
Rok 2004

Rok 2005

pohľadávky voči bankám

Rok 2006

vystavené záruky klientom

pohľadávky voči klientom

Objem pohľadávok a záruk v mld. Sk

pohľadávky voči bankám
pohľadávky voči klientom
vystavené záruky

rok 2004

rok 2005

rok 2006

4,7
0,5
2,1

5,3
0,9
2,4

6,2
1,3
1,9

Okrem úverových aktivít EXIMBANKA SR podporila vývoz aj

Oproti ultimu roku 2005 boli nižšie o 445 594 tis. Sk (o 19 %).

prostredníctvom vystavených záruk (podsúvahové položky),

Na celkových aktívach EXIMBANKY SR sa ku koncu roku 2006

ktoré ku koncu roku 2006 dosiahli objem 1 905 360 tis. Sk.

podieľali aj peňažné prostriedky a ich ekvivalenty vo výške

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

a ﬁnančné ukazovatele
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562 344 tis. Sk. Zahŕňali najmä termínované vklady v bankách

Náklady na poistenie a zaistenie v objeme 8 552 tis. Sk boli

(526 226 tis. Sk), ktoré sú určené predovšetkým na krytie rizík

tvorené hlavne obstarávacími nákladmi na poistné zmluvy a ná-

z poisťovacích činností a vystavených záruk. Ďalšia časť dočasne

kladmi na poistné plnenia.

voľných prostriedkov sa zhodnocovala vo forme investičných
cenných papierov (štátne dlhopisy) v objeme 48 113 tis. Sk.

Na výnosoch sa podieľali najmä úrokové výnosy vo výške

K 31. 12. 2006 dosiahol majetok a vybavenie výšku 156 380 tis. Sk.

189 979 tis. Sk a tvorili ich úroky z pohľadávok voči bankám

Pohľadávky z poistenia predstavovali 128 280 tis. Sk a aktíva zo

a klientom a úroky z dlhových cenných papierov. Oproti roku

zaistenia tvorili 131 890 tis. Sk.

2005 boli úrokové výnosy vyššie o 14,85 % v dôsledku vyšších
úrokových výnosov z poskytnutých úverov a úroky z termínova-

EXIMBANKA SR v roku 2006 hospodárila najmä s vlastným ima-

ných vkladov v bankách.

ním, ktoré je tvorené základným imaním, kapitálovými fondmi,
oceňovacím rozdielom z prepočtu cenných papierov a nerozde-

Hrubé zaslúžené poistné v objeme 107 845 tis. Sk bolo oproti

leným ziskom spolu v objeme 6 345 051 tis. Sk. V porovnaní

roku 2005 nižšie o 3,5 %.

s rokom 2005 vzrástol objem vlastného imania o 59 749 tis.

Použitie technických rezerv na poistné plnenia po zaistení pred-

Sk a bol spojený hlavne s dosiahnutým ziskom v roku 2006. Aj

stavovalo 49 175 tis. Sk.

v roku 2006 získala EXIMBANKA SR na peňažnom trhu cudzie

Na celkových výnosoch sa podieľali aj výnosy z poplatkov a pro-

zdroje (záväzky voči bankám), ktorých zostatok ku koncu roku

vízií (19 427 tis. Sk), čistý zisk z obchodovania (20 834 tis. Sk)

dosiahol výšku 888 048 tis. Sk. V porovnaní s koncom roku 2005

a ostatné výnosy z poistenia (11 524 tis. Sk)

boli vyššie o 520 587 tis. Sk. Takto získané cudzie zdroje boli
použité výhradne na ﬁnancovanie úverov podporujúcich vývoz.

Výsledkom vývoja výnosov a nákladov EXIMBANKY SR v roku
2006 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení vo

Na nákladoch EXIMBANKY SR sa významnou mierou podieľali

výške 61 027 tis. Sk.

všeobecné prevádzkové náklady v sume 130 524 tis. Sk, ktoré
boli v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 20 %. V skupine vše-

Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2006 možno kon-

obecných prevádzkových nákladov zaznamenali nárast najmä

štatovať, že sa EXIMBANKE SR podarilo naplno využiť dispo-

osobné náklady a náklady na nakupované výkony.

nibilné zdroje vymedzené rozpočtom na podporu exportu.
V oblasti podpory exportu slovenských podnikateľských subjek-

Tvorba rezerv predstavovala 88 724 tis. Sk, čo je medziročný

tov EXIMBANKOU SR boli zámery, stanovené v rozpočte na rok

pokles o 18,8 %. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam

2006, prekročené. Napriek prekročeniu celkovej výšky výnosov

činila 4 043 tis. Sk.

a nákladov bola splnená aj rozpočtovaná výška výsledku hospo-

Úrokové náklady (23 684 tis. Sk) tvorili úroky z úverov prijatých

dárenia, a tým i zámery rozpočtu v tejto oblasti. V roku 2007

od bánk.

však bude potrebné ďalej zintenzívniť obchodné aktivity a tak-

Odpisy majetku predstavovali výšku 22 961 tis. Sk a medziročne

tiež zefektívniť vlastnú činnosť EXIMBANKY SR.

boli vyššie o 5,8%.
Daň z príjmov dosiahla výšku 21 820 tis. Sk.
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Štruktúra vlastníkov, správnych orgánov
a vedenia EXIMBANKY SR v r. 2006

5.1 Vlastníci

Dozorná rada EXIMBANKY SR v roku 2006:

Zriaďovateľom EXIMBANKY SR je štát, ktorý vykonáva svoje
vlastnícke právo prostredníctvom Rady banky a Dozornej rady
EXIMBANKY SR.

Predseda: Ing. Jana Červenáková (do 14. 7. 2006)
Ing. Jaroslav Mikla (od 26. 7. 2006)
Členovia: Ing. Katarína Kaszasová

V zmysle § 36 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších pred-

Mgr. Erika Csíziová (od 10. 5. 2006)

pisov štátny dozor nad činnosťou EXIMBANKY SR vykonáva

JUDr. Boris Balog (od 10. 5. 2006)

Ministerstvo ﬁnancií Slovenskej republiky a hospodárenie s pros-

Mgr. Liliana Bolemant

triedkami štátneho rozpočtu podlieha kontrole Najvyššieho

Ing. Tibor Katocs

kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Ing. Günther Furin (od 21. 6. 2006)
Ing. Ján Marušinec

5.2 Správne orgány
a vedenie EXIMBANKY SR

Ing. Marián Podolák
Ing. Ján Ježo (do 10. 5. 2006)
Ing. Alexandra Valachová (do 10. 5. 2006)

Štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR je Rada banky
EXIMBANKY SR, ktorá bola v roku 2006 v zložení:
Predseda: Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
generálny riaditeľ
Členovia: Ing. Martin Petríček, CSc.
námestník generálneho riaditeľa
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.
námestníčka generálneho riaditeľa
Ing. Peter Vlkolinský
námestník generálneho riaditeľa
Mgr. Petr Papanek (od 21. 6. 2006)
JUDr. Roman Bužek (od 21. 6. 2006)
RNDr. Jozef Horváth
Ing. Günther Furin (do 21. 6. 2006)
Ing. Peter Pinter (do 21. 6. 2006)

Mgr. Petr Papanek (do 21. 6. 2006)
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Vývoj makroekonomického
prostredia
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Slovensko je makroekonomicky stabilizovanou krajinou s prebie-

Jedným z problémov slovenskej ekonomiky je vysoká miera

hajúcou štrukturálnou reformou a v roku 2006 potvrdilo pozíciu

nezamestnanosti, ktorej priemerná hodnota v roku 2006 (podľa

najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky v stredoeurópskom regió-

metodiky výberového zisťovania pracovných síl) dosiahla 13,3 %.

ne. Celkový makroekonomický vývoj bol ovplyvnený priaznivým

Napriek tomu, že v roku 2006 došlo k jej poklesu o 2,9 % oproti

vývojom reálnej ekonomiky predovšetkým v dôsledku pokraču-

predchádzajúcemu roku, naďalej veľkým problémom zostávajú

júceho dynamického hospodárskeho rastu, nízkej miery inﬂácie,

pretrvávajúce regionálne rozdiely. Vývoj zamestnanosti si však už

ako aj rastúcej miery zamestnanosti a pozitívneho vývoja v ob-

šiesty rok udržiava rastovú tendenciu.

lasti verejných ﬁnancií.
Slovenská ekonomika sa pripravuje na zavedenie eura od roku
V roku 2006 sa hrubý domáci produkt medziročne zvýšil

2009. Významným krokom v procese prípravy bol vstup sloven-

o 8,3 %. Na jeho raste sa podieľala spotreba domácnosti, rast

skej meny do mechanizmu výmenných kurzov ERM II od 25.

exportu a vysoké zahraničné investície. Investície tak výrazne

novembra 2005. Slovensko sa tým zaviazalo naďalej uskutoč-

začínajú prispievať k lepšej bilancii obchodu a k rastu výkon-

ňovať zdravú ﬁškálnu politiku, udržiavať nízku mieru inﬂácie

nosti ekonomiky. Vzrástlo aj tempo rastu súkromnej spotreby,

a pokračovať v smerovaní k vyrovnanému štátnemu rozpočtu.

ktoré vyplynulo zo mzdového vývoja v ekonomike a prejavilo

Tento proces by sa mal zavŕšiť splnením maastrichtských konver-

sa rastom životnej úrovne obyvateľstva. Práve silný a udržateľný

genčných kritérií a zavedením eura.

rast by mal byť predpokladom na znižovanie rozdielov životnej

Silné výsledky zahraničného obchodu, rekordne vysokého rastu

úrovne voči najrozvinutejším krajinám Európskej únie.

ekonomiky a nízkej inﬂácie tlačia slovenskú menu na historické

Priemerná ročná miera inﬂácie v roku 2006 dosiahla 2,8 %.

maximá voči EUR a USD a predikcia ich vývoja potvrdzuje, že

Jej celková úroveň bola ovplyvnená volatilným vývojom cien

Slovensko je na ceste k splneniu maastrichtských kritérií v termí-

pohonných hmôt v dôsledku situácie na medzinárodnom trhu

ne, ktorý dovolí vstúpiť do eurozóny v roku 2009.

s ropou, dlhodobou apreciáciou výmenného kurzu slovenskej
koruny najmä voči euru, zvyšujúcou sa konkurenciou v maloobchode v súvislosti s otvorením trhov po vstupe do Európskej
únie, nezmenenou úrovňou nepriamych daní a iba pozvoľným
zvyšovaním cien energií.
Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík v regióne.
Zahraničný obchod v pomere k hrubému domácemu produktu
0,99 (v absolútnom vyjadrení) bol najvyšší z krajín V-4. V roku
2006 slovenský export vzrástol o 24,6 %. Rast deﬁcitu bol
spôsobený predovšetkým vývojom cien ropy, ale hlavne súvisel
s dovozom investičných celkov slúžiacich na rozbeh nových
exportných kapacít v nasledujúcom období. Z pohľadu teritoriálnej štruktúry prevládajúci podiel zahranično-obchodnej výmeny
pripadal ako aj v predchádzajúcom roku na Európsku úniu, keď
do nej smerovalo 85,1 % celkového vývozu SR a doviezlo sa
z nej 68 % celkového slovenského importu.
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Výsledky obchodných činností za rok 2006
– bankové aktivity

7.1 Celkové výsledky
V roku 2006 prišlo k ďalšiemu rozvoju činností v oblasti podpory

Podpora exportu z úverov a záruk poskytnutých zo zdrojov EXIMBANKY
SR k 31. 12. 2006 (celkom 57,3 mld. Sk)

slovenského vývozu bankovými produktmi. Bankovými aktivitami bol podporený vývoz v hodnote 57,3 mld. Sk. Na celkovom

1,9 %
3,6 %

objeme sa reﬁnančné úvery podieľali 86,3 %, záruky 6,2 %,
eskontné úvery 5,8 %, odkupy pohľadávok 1,7%.

1,7 %
0,3 %
0,0 %

6,2 %

V roku 2006 EXIMBANKA SR zaznamenala nárast počtu nových
klientov o 20 % v porovnaní so stavom v roku 2005.
Priaznivý vývoj bol zaznamenaný nielen v segmente veľkých
klientov, ale aj v segmente malých a stredných podnikov, ktorý
sa stal rovnocenným segmentom, využívajúcim celé spektrum
bankových produktov.
Rok 2006 bol v porovnaní s predošlým rokom charakterizovaný
zvýšením objemu podporeného exportu pri zvýšení objemu jed86,3 %

notlivých bankových produktov.

7.1.1 Úverové produkty
V úverových produktoch sa EXIMBANKA SR zamerala na reﬁnančné úvery, tzn. na krátkodobé reﬁnancovanie prevádzkového
kapitálu do jedného roka realizované prostredníctvom komerč-

Refinančné úvery

Odkup pohľadávok

Záruky

Eskontné úvery bankám

Eskontné úvery klientom

Priame úvery

Priame zmenky

ných bánk, a to formou trojstranného zmluvného úverového
vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU

49 487 952 256

86,3 %

Záruky

3 530 267 020

6,2 %

EXIMBANKA SR spolupracovala s nasledovnými komerčnými

Eskontné úvery klientom

2 057 796 437

3,6 %

bankami, resp. pobočkami zahraničných bánk v SR: Tatra banka,

Priame zmenky

1 113 664 343

1,9 %

a.s., ING Bank N.V., Všeobecná úverová banka, a.s., Citibank,

Odkup pohľadávok

981 226 008

1,7 %

a.s., HVB Bank Slovakia, a.s., OTP Bank, a.s., Slovenská spori-

Eskontné úvery bankám

148 562 905

0,3 %

teľňa, a.s., UniBanka, a.s., Dexia banka, a.s., Komerční banka

Priame úvery

SR. Prostredníctvom zmlúv o účelovom reﬁnančnom

úvere

Bratislava, a.s., Istrobanka, a.s. a Československá obchodná
banka – pobočka zahraničnej banky.
Rozširovanie aktivít podpory exportu reﬁnančnými úvermi sa vyvíjalo v súlade so stratégiou EXIMBANKY SR. Pokračuje rastová
tendencia, pričom z odvetvového a komoditného pohľadu podpora exportu korešponduje so záujmami zahranično-obchodnej
politiky SR. Prostredníctvom úverových produktov bol v roku
2006 podporený export v celkovej výške 53,8 mld. Sk, pričom
podpora reﬁnančnými úvermi predstavuje 49,5 mld. Sk.

Reﬁnančné úvery

SPOLU

0

0,0 %

57 319 468 969

100 %
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Z hľadiska exportných teritórií najväčšia podpora smerovala do
krajín Európskej únie (91 %) a krajín SNŠ (3,5 %).

Z komoditného hľadiska najväčšia podpora sa dosiahla v sektore
ľahkého, chemického, strojárskeho a drevárskeho priemyslu

Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých zo zdrojov
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2006 podľa teritórií (celkom 57,3 mld. Sk)

Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých zo zdrojov
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2006 podľa odvetví (celkom 57,3 mld. Sk)

1,6 % 1,1 %
0,4 %
0,2 %
2,2 %
3,5 %

1,7 %

0,7 %

4,9 %
5,8 %

30,2 %

8,6 %

11,6 %

12,2 %

24,2 %

91,0 %
Európska únia

EZVO

chemický priemysel

elektrotechnický priemysel

Bývalé krajiny SNŠ

Juhovýchodná Ázia

ľahký priemysel

potravinársky priemysel

Ostatné

Blízky a Stredný východ

drevospracujúci priemysel

stavebný priemysel

strojársky priemysel

ostatný priemysel

Ostatné OECD

hutnícky priemysel

Európska únia

52 180 290 684

91,0 %

chemický priemysel

17 295 847 838

30,2 %

Bývalé krajiny SNŠ

2 014 630 972

Ostatné

1 242 827 991

3,5 %

ľahký priemysel

13 868 210 775

24,2 %

2,2 %

drevospracujúci priemysel

7 011 174 628

12,2 %

Ostatné OECD

918 568 606

1,6 %

strojársky priemysel

6 675 237 923

11,6 %

EZVO

641 100 685

1,1 %

hutnícky priemysel

4 944 016 145

8,6 %

Juhovýchodná Ázia

228 640 298

0,4 %

elektrotechnický priemysel

3 297 160 773

5,8 %

93 409 733

0,2 %

potravinársky priemysel

2 824 531 403

4,9 %

57 319 468 969

100 %

Blízky a Stredný východ
CELKOM

stavebný priemysel

983 189 050

1,7 %

ostatný priemysel

420 100 434

0,7 %

57 319 468 969

100 %

SPOLU
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Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých zo zdrojov
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2006 podľa SITC (celkom 57,3 mld. Sk)

7.1.2 Záruky
V priebehu roka 2006 boli vystavené bankové záruky a protizáruky, ako napr. záruky za ponuku, za akontáciu a za dobré
prevedenie kontraktu, ale aj platobné záruky za predexportné
ﬁnancovanie a technológie, ktoré v konečnom dôsledku umož-

1,3 %
6,3 %

3,3 %

1,0 %
0,7 %
0,1 %

nia exportérom lepšie sa prispôsobiť trhu v čoraz náročnejšom
konkurenčnom prostredí. EXIMBANKA SR evidovala ku koncu
roka objem vystavených záruk v hodnote 1,9 mld. Sk, z toho
viac ako 140 mil. Sk pre klientov z radov malých a stredných
podnikov (ďalej len „MSP“). Značný objem schválených záruk,
ktoré budú vystavené až v roku 2007, vytvára predpoklady pre

16,0 %

ďalší rast objemu vystavených záruk a tým aj ďalší rast podpory
53,5 %

exportu prostredníctvom záručných produktov.
Zárukami EXIMBANKA SR podporila export najmä z odvetvia
strojárskeho priemyslu (77 %), projektovej činnosti (10 %),

17,7 %

drevospracujúceho priemyslu (4 %) do teritórií EÚ (cca 75 %),
CEFTA (10 %) a bývalých krajín SNŠ (8 %).

trhové výrobky

oleje a tuky

chemikálie

ostatné

7.1.3 Eskontné úvery
Prostredníctvom eskontných úverov EXIMBANKA SR podporila

priemyselné výrobky

surový materiál

stroje a zariadenia

nápoje a tabak

vývoz vo výške 4,3 mld. Sk, z čoho cca 0,9 mld. Sk tvoril segment MSP prostredníctvom odkupovania pohľadávok.

potraviny

trhové výrobky

30 686 023 088

53,5 %

chemikálie

10 160 769 585

17,7 %

priemyselné výrobky

9 198 929 895

16,0 %

stroje a zariadenia

3 604 987 224

6,3 %

potraviny

1 918 814 586

3,3 %

oleje a tuky

717 734 378

1,3 %

ostatné

585 589 565

1,0 %

surový materiál

388 231 374

0,7 %

nápoje a tabak

61 389 274

0,1 %

57 322 468 969

100 %

SPOLU
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8.1 Celkové výsledky z poisťovacích činností
za rok 2006

8.1.2 Podpora exportu – teritóriá
Podpora exportu z poisťovacích činností v roku 2006

8.1.1 Podpora exportu

– teritoriálna štruktúra
13,7 %

Podpora exportu poisťovacími činnosťami EXIMBANKY SR
dosiahla v roku 2006 hodnotu 27,8 mld. Sk, čo predstavuje v
porovnaní so skutočnosťou roku 2005 nárast o 44,8 %.

29,1 %

11,5 %

Podpora exportu z poisťovacích činností (v mld. Sk)
30

27,8
23,9

25

8,8 %

3,7 %
3,7 %

20

17,3

19,2

18,7
17,1

5,7 %

15
10
3,9

5
2,1

1,4
0

2004

8,1 %

3,8 %

2005

5,9 %

6,0 %

Slovenská republika

Česká republika

Nemecko

Švédsko

Turecko

Belgicko

Taliansko

Holandsko

Poľsko

ostatné (44 krajín)

Ukrajina

2006

neobchodovateľné riziká
obchodovateľné riziká

Podpora exportu v roku 2006 prostredníctvom

spolu

poisťovacích činností v členení podľa jednotlivých
hospodárskych zoskupení:

EXIMBANKA SR poistila v roku 2006 obchodné pohľadávky
z exportných a tuzemských úverov do 54 krajín.

OECD

23,3 mld. Sk

EÚ

19,8 mld. Sk

EZVO

1,2 mld. Sk

Blízky a Stredný východ

0,1 mld. Sk

Ostatné krajiny *

3,8 mld. Sk

* nezaradené do žiadneho zoskupenia
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Teritoriálna štruktúra podpory exportu
za roky 2004 – 2006
2004

2005

2006
Slovenská republika

13,7 %

Nemecko

11,5 %

Poľsko

18,7 %

Taliansko

10,1 %

Maďarsko

10,9 %

Nemecko

9,6 %

Nemecko

9,4 %

Ruská federácia

8,9 %

Turecko

8,8 %

Česká republika

8,7 %

Belgicko

7,6 %

Taliansko

8,1 %

Taliansko

6,5 %

Poľsko

7,3 %

Poľsko

6,0 %

Turecko

6,0 %

Ukrajina

7,2 %

Ukrajina

5,9 %

Rumunsko

4,2 %

Česká republika

5,4 %

Česká republika

5,7 %

Ruská federácia

2,9 %

Slovenská republika

4,7 %

Švédsko

3,8 %

Švédsko

2,9 %

Maďarsko

4,0 %

Belgicko

3,7 %

2,9 %

Švajčiarsko

3,7 %

Holandsko

Ukrajina
Ostatné krajiny (42)

26,9 %
18,7 mld. Sk
(100 %)

CELKOM

Ostatné krajiny (47)
CELKOM

31,5 %
19,2 mld. Sk
(100 %)

8.1.3 Podpora exportu – komodity
Podpora exportu z poisťovacích činností v roku
2006 – komoditná štruktúra SITC
4,8 %
6,2 %

3,6 %
54,2 %

základné kovy a výrobky z nich
drevo a drevené výrobky
textílie a textilné výrobky
ostatné trhové výrobky
stroje a dopravné zariadenia

19,6 %

chemikálie a príbuzné výrobky
rôzne priemyselné výrobky
ostatné komodity

5,7 %
2,5 %

3,4 %

Ostatné krajiny (44)
CELKOM

3,7 %
29,1 %
27,8 mld. Sk
(100 %)
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Komoditná štruktúra (SITC) podpory exportu za roky
2004 – 2006
2004

2005

2006

77,8 %

67,2%

65,8%

70,2 %

56,5 %

54,2 %

drevo a drevené výrobky

2,2 %

3,8 %

3,4 %

textílie a textilné výrobky

2,1 %

2,5 %

2,5 %

Trhové výrobky
z toho:
základné kovy a výrobky z nich

ostatné výrobky
Stroje a dopravné zariadenia

3,3 %

4,4 %

5,7 %

12,1 %

18,3 %

19,6 %

Rôzne priemyselné výrobky

4,4 %

5,6 %

4,8 %

Chemikálie a príbuzné výrobky

2,0 %

4,3 %

6,2 %

Ostatné komodity

3,7 %

4,6 %

3,6 %

18,7 mld. Sk
(100 %)

19,2 mld. Sk
(100 %)

27,8 mld. Sk
(100 %)

CELKOM

8.1.4 Poistná angažovanosť
Porovnanie celkovej poistnej angažovanosti za roky 2004 – 2006 (v mld. Sk)
k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

Krátkodobé riziká

6,1

7,5

8,1

Strednodobé a dlhodobé riziká

7,8

7,8

8,6

13,9

15,3

16,7

Spolu

Pozn.:
Poistná angažovanosť ako súhrn aktuálnej výšky poistného rizika z platných poistných zmlúv a zmlúv o prísľube poistenia
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V roku 2006 vzrástla celková poistná angažovanosť v EXIMBANKE

a služieb súkromnému podnikateľskému sektoru v zahraničí

SR o 9,2 % v porovnaní so stavom k 31. 12. 2005.

a poistenie tuzemských pohľadávok vývozcu súvisiacich
s vývozom proti komerčným rizikám.

Poistná angažovanosť
ku koncu rokov 2004 – 2006 (v mld. Sk)

Dynamika slovenského vývozu sa v roku 2006 pozitívne prejavila
na objeme poistených dodávok, zvýšila sa podpora exportu

20

poistením pohľadávok proti riziku nezaplatenia
16,7
15,3
15

13,9

dlžníkmi do

krajín Európskej únie.
V oblasti poistenia obchodovateľných rizík bol v roku 2006
podporený vývoz v hodnote 23,9 mld. Sk, čo predstavuje nárast

10

8,4

7,9

6,9

6,0

9,0

o 39,8 % oproti roku 2005.

7,7

EXIMBANKA SR ponúka svoje špeciﬁcké poistné služby výhradne
exportérom a v marketingovej a akvizičnej činnosti sa dlhodobo

5

zameriava na stabilizáciu poistených klientov a ich nárast.
V segmente veľkých klientov EXIMBANKA SR cieľavedome
pracuje so svojimi pohľadávkami a využíva pri tom všetky

0

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

dostupné formy ich zabezpečenia. Hoci si táto klientela vyžaduje
individuálny prístup pri akvizícii i v správe poistenia, z časového

obchodovateľné riziko

hľadiska vykazuje pomernú stabilnosť.

neobchodovateľné riziko
spolu

S cieľom zvyšovať objem podpory exportu a počet poistených
V počte platných úverových limitov z krátkodobého poistenia

klientov je dlhodobo venovaná zvýšená pozornosť MSP. Ich

zaznamenala EXIMBANKA SR k 31. 12. 2006 v porovnaní

počet aj v roku 2006 dosiahol takmer 78,8 % z počtu klientov.

s predchádzajúcim rokom 2005 nárast o 9,5 %.

V segmente MSP hrá významnú úlohu komplexný servis, ktorý
im EXIMBANKA SR poskytuje ponukou poistenia a ﬁnancovania

8.1.5 Predpis poistného

vývozných kontraktov, ako aj poradenstvom v zahranično-

Výnosy

obchodnej činnosti.

z predpisu poistného z poistenia obchodovateľných

a neobchodovateľných rizík dosiahli v roku 2006 hodnotu
217,9 mil. Sk (index 2006/2005 je 1,72). Počet klientov, ktorým

8.3 Poistenie neobchodovateľných rizík

EXIMBANKA SR v roku 2006 poistila obchodné pohľadávky, sa

V

zvýšil v porovnaní s rokom 2005 o 8,8 %.

neobchodovateľných rizík bol v roku 2006 podporený vývoz

oblasti

poistenia

v hodnote 3,3

strednodobých

a

dlhodobých

mld. Sk, čo predstavuje nárast o 158,4 %

8.2 Poistenie obchodovateľných rizík

oproti roku 2005. Zároveň došlo k významnému nárastu

V tomto segmente EXIMBANKA SR poskytuje slovenským

počtu uzatvorených poistných zmlúv, čo pozitívne vplýva na

podnikateľom

diverziﬁkáciu predmetného rizika.

poistenie

pohľadávok

proti

komerčným,

kombinovaným a politickým rizikám pri dodávkach tovarov

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR
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8 Výsledky obchodných činností za rok 2006
– poisťovacie aktivity

Uzatvorené boli poistné zmluvy s komerčnými bankami pre

Z teritoriálneho hľadiska sa najväčšie objemy škôd týkali

poistenie strednodobých a dlhodobých vývozných odberateľských

dlžníkov v Maďarsku, Nemecku a Taliansku, z komodít sa v roku

úverov na preﬁnancovanie vývozov, ako aj viacero poistných

2006 medzi najrizikovejšie zaradili výrobky z kovov, textil,

zmlúv s exportérmi pre poistenie strednodobých dodávateľských

potravinárske výrobky a papier.

úverov.

V roku 2006 EXIMBANKA SR vyplatila poistné plnenia

Z hľadiska komoditnej štruktúry išlo hlavne o vývozy energetických

z krátkodobého poistenia v celkovej hodnote 9,7 mil. Sk, čo

zariadení,

priemysel

v porovnaní s rokom 2005 predstavuje pokles o 30,5 %. Objem

a kogeneračných jednotiek do Turecka, Bieloruska, Ruskej

vymožených pohľadávok po poistnom plnení bol v roku 2006

federácie, Bulharska a na Ukrajinu.

vo výške 0,8 mil. Sk.

Viacero prípadov bolo rozpracovaných do vysokého štádia a ich

K 31. 12. 2006 EXIMBANKA SR neevidovala žiadnu poistnú

realizácia sa predpokladá v roku 2007. Jedná sa o vývozné

udalosť z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík.

výrobných

liniek

pre

gumárenský

projekty napríklad do Ruskej federácie, Turecka, Albánska a na
Ukrajinu.

8.5 Zaistenie
Zabezpečenie rizík formou obligatórneho proporcionálneho

V oblasti poistenia krátkodobých neobchodovateľných rizík bol

zaistenia uplatňuje EXIMBANKA SR v poistení krátkodobých

v roku 2006 podporený vývoz v celkovej hodnote 0,6 mld. Sk, čo

vývozných a tuzemských pohľadávok dlhodobou spoluprácou

predstavuje oproti roku 2005 pokles o 25 %.

s renomovanými zahraničnými zaisťovňami, pričom ako hlavný
zaisťovateľ pôsobil aj v roku 2006 Swiss Re, Švajčiarsko.

Z teritoriálneho hľadiska smeroval vývoz s poistením krátkodobých

Panel uzatvorených zaisťovateľských zmlúv poskytoval vhodné

neobchodovateľných rizík predovšetkým do Bosny a Hercegoviny,

podmienky pre zabezpečenie krátkodobých rizík, a to aj do

Srbska, Čiernej Hory, Bieloruska a Uzbekistanu.

rizikovejších teritórií.

Z hľadiska komoditného členenia prevažovali u poistenia

Okrem obligatórneho zaistenia využívala EXIMBANKA SR v roku

krátkodobých neobchodovateľných rizík dodávky strojov,

2006 tiež fakultatívne zaistenie, predovšetkým do niektorých

výrobkov z hliníka, ferozliatín, hutníckeho materiálu, laminátových

krajín SNŠ.

a drevotrieskových dosiek.

8.4 Likvidácia škôd a vymáhanie
pohľadávok
V priebehu roku 2006 boli EXIMBANKE SR oznámené poistné
udalosti s celkovou výškou škôd krytých poistením v hodnote
13,5 mil. Sk, pričom išlo v plnej výške o škody z poistenia
krátkodobých obchodovateľných rizík. Z uvedeného objemu
pohľadávok po lehote splatnosti bolo počas šetrenia poistných
udalostí a na základe urgencií dlžníkov zo strany EXIMBANKY SR,
t. j. pred poistným plnením, vymožených 28,2 % Na celkovom
objeme oznámených škôd predstavovala platobná neschopnosť
39 % a platobná nevôľa 61 %.
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Medzinárodná
spolupráca

Slovenská republika je od roku 2000 členom Organizácie pre

EXIMBANKA SR v roku 2006 uzatvorila tri nové medzi-

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a tým aj účastníckou

národné zmluvy

krajinou Konsenzu (Arrangement on Guidelines for Ofﬁcially

práce so zahraničnými bankami: Medzinárodná banka pre

Supported Export Credits).

ekonomickú spoluprácu Rusko, VNESHECONOMBANK, Rusko

o spolupráci. Všetky tri

sa týkajú spolu-

a BELAGROPROMBANK, Bielorusko. K 31. 12. 2006 EXIMBANKA
V roku 2006 sa predstavitelia EXIMBANKY SR pravidelne

SR mala uzatvorených 45 zmlúv o bilaterálnej spolupráci s inštitú-

zúčastňovali zasadnutí pracovnej skupiny pre exportné úvery

ciami z 27 krajín sveta.

(ECG) a pracovných skupín zaoberajúcich sa stanovením
úrokových a poistných sadzieb, stanovením rizika krajín,
životným prostredím a potieraním korupcie.
Od 1. novembra 2006 je EXIMBANKA SR riadnym členom
Bernskej únie a pravidelne sa zúčastňuje jej valných zhromaždení
s cieľom výmeny skúseností predovšetkým v oblasti hodnotenia
úveruschopnosti

podnikateľských

subjektov,

prístupu

k jednotlivým štátom a v oblasti poistných udalostí. EXIMBANKA
SR sa zúčastňuje aj zasadaní Pražského klubu, ktorý sa začal
rozvíjať z iniciatívy Bernskej únie začiatkom 90. rokov s cieľom
podporovať nové a rozvíjajúce sa exportno-úverové agentúry pri
zavádzaní poistných schém exportných úverov a investícií.
V rámci

členstva v sieti CreditAliance Group EXIMBANKA

SR od roku 2000 intenzívne využívala systém rozsiahlych
on-line databáz formou rýchleho

prístupu k informáciám

o zahraničných partneroch. Výhody vyplývajúce z členstva sa
v praxi preukázali výrazným zefektívnením poisťovacích služieb,
ako aj pri riadení rizika a vymáhaní pohľadávok.
S cieľom rozšíriť exportné možnosti slovenských vývozcov
EXIMBANKA SR

aj v roku 2006 aktívne spolupracovala na

bilaterálnej úrovni s

rôznymi medzinárodnými ﬁnančnými

a poisťovacími spoločnosťami. Spolupráca inštitúcií je vyjadrená
v rámci uzatvorených dohôd, resp. memoránd o spolupráci.
Bilaterálna spolupráca najmä so zahraničnými bankami
formou rámcových úverových zmlúv vytvára väčší priestor pre
ﬁnancovanie vývozu zo SR do záujmových teritórií.
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Environmentálne aspekty
v činnosti EXIMBANKY SR
10

Humanitné aktivity
a komunikácia s odbornou
verejnosťou
11

V súlade s odporúčaniami OECD o spoločných postupoch

11.1 Humanitné aktivity

k životnému prostrediu a štátom podporovaných vývozných

EXIMBANKA SR si plne uvedomuje potrebu aktívneho prístupu

úveroch vyžaduje EXIMBANKA SR pri poistných produktoch

k spoločenskej zodpovednosti voči sociálnym problémom spo-

vyhodnotenie vplyvu vývozu na životné prostredie v krajine ur-

ločnosti. Už od vzniku okrem jej poslania a hlavnej náplne čin-

čenia vývozu. Vyhodnotenie sa týka vývozu s dĺžkou splácania

nosti sa venuje humanitným aktivitám a každoročne podporuje

dlhšou ako 2 roky, pričom hodnota vývozu predstavuje najmenej

projekty zamerané na účely stanovené predpisom, ktorým sa pri

10 mil. SDR alebo jej ekvivalent v inej mene.

udeľovaní peňažných darov riadi.

Vyhodnocovanie sa začína predložením dotazníka, ktorý je

V roku 2006 EXIMBANKA SR poskytla ﬁnančnú pomoc najmä

prílohou k žiadosti o poistenie. EXIMBANKA SR po zhodnotení

na podporu zdravotníctva, starostlivosti o mládež, školstva, ve-

závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie zaradí vývoz do

dy, vzdelávania, kultúry, športu a na zmiernenie následkov ťažkej

jednej z troch kategórií (A, B, C) a rozhodne, či vývoz bude

zdravotnej situácie. Svoju podporu smeruje aj do projektov a ak-

posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné

tivít súvisiacich s regionálnym charakterom.

prostredie (Environmental Impact Assessment).
Z mnohých projektov, ktoré EXIMBANKA SR v roku 2006 podEXIMBANKA SR môže uzatvoriť poistnú zmluvu len v prípade,

porila, možno uviesť napr. peňažný dar poskytnutý na zakú-

ak posudok potvrdí, že vplyv vývozu na životné prostredie spĺňa

penie schodolezu pre postihnutých vysokoškolských študentov,

ekologické limity a kritériá pre dané odvetvie alebo sektor.

na zakúpenie zdravotníckeho prístroja a zdravotnú osvetu,
na projekt analytického internetového média Euromonitor, na
vydanie knižných publikácií určených deťom a odbornej verejnosti, na rekonštrukciu rehabilitačných telocviční pre zdravotne
postihnuté deti, na dobudovanie základnej školy, na nákup terapeutických pomôcok pre domov sociálnych služieb pre ťažko
mentálne a telesne postihnuté deti a mládež, na počítačové vybavenie základnej školy a na modernizáciu výuky pre základnú
umeleckú školu.

12

Etické kódexy

11.2 Komunikácia s odbornou verejnosťou

Dňom 1. 1. 2001 sa stal pre všetkých členov Asociácie bánk,

V rámci zlepšovania informovanosti širokej odbornej verejnosti

t.

EXIMBANKA SR v priebehu roka zorganizovala, prípadne sa zú-

EXIMBANKA SR

častnila na viacerých odborných prezentáciách, napr. na stret-

držiavať a riadiť sa vo svojej činnosti zásadami Kódexu ban-

nutí Ekonomického klubu na pôde Ministerstva hospodárstva SR

kovej etiky. Asociácia sleduje dodržiavanie kódexu a v zmysle

pri príležitosti stretnutia obchodných radcov Slovenskej republi-

príslušných ustanovení Stanov Asociácie bánk rieši vzniknuté

ky. Prostredníctvom regionálnych komôr SOPK EXIMBANKA SR

rozpory.

j. aj pre EXIMBANKU SR, záväzný Kódex bankovej etiky.
osobitným prehlásením vyjadrila súhlas do-

prezentovala svoje produkty v tuzemsku, ako aj v zahraničí na
veľtrhoch na Ukrajine, v Poľsku a v Rumunsku.

Kódex bankovej etiky určuje základné etické princípy, ktoré
banky uplatňujú pri podnikaní a vo vzájomných vzťahoch so

EXIMBANKA SR uskutočnila akciu s názvom „Komunikácia na

svojimi partnermi – klientmi, akcionármi, zamestnancami a spo-

internete“, ktorej cieľom bolo priamym oslovením klientov in-

ločnosťou vôbec.

formovať ich o výhodách spolupráce s EXIMBANKOU SR a získať
nové kontakty pre obchodné divízie.

Etické princípy a pravidlá správania sa kodiﬁkované v kódexe,
upravujú v EXIMBANKE SR pracovné postupy v nasledovných

Do prevádzky bola uvedená nová web stránka EXIMBANKY SR,

oblastiach:

ktorej súčasťou je aj videoprezentácia jej produktov.

- Všeobecné zásady správania sa EXIMBANKY SR
- Vzťahy EXIMBANKY SR a ostatných bánk

Nový graﬁcký návrh prezentácie EXIMBANKY SR bol uverejnený

- Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa v EXIMBANKE SR

v rámci regionálnej kampane s celoslovenským pokrytím.
EXIMBANKA SR rešpektuje zásadu dôvernosti obchodných a ﬁnančných vzťahov k bývalým aj terajším klientom. V oblasti publicity, v propagačnej, akvizičnej a reklamnej činnosti prezentuje
EXIMBANKA SR svoje služby vždy zodpovedne, seriózne, pravdivo a bez zavádzajúcich informácií o službách poskytovaných
klientom. V oblasti obchodovania EXIMBANKA SR súťaží v rámci
ponuky bankových a poisťovacích aktivít pri vysokej profesionálnej úrovni a kvalite poskytovaných služieb.
EXIMBANKA SR za účelom zabezpečovania hmotných, kultúrnych, sociálnych potrieb a rastu odbornej kvaliﬁkácie zamestnancov dôsledne plní záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
a dohôd, uzavretých so zástupcami odborovej organizácie na
ochranu záujmov svojich zamestnancov.
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12 Etické kódexy

Personálna
politika
13

Zamestnanci EXIMBANKY SR zachovávajú bankové tajomstvo,

K 31. 12. 2006 EXIMBANKA SR zamestnávala 79 zamestnancov

prísnu mlčanlivosť o záležitostiach EXIMBANKY SR a o informá-

vo vekovej štruktúre od 24 rokov až do 57 rokov. Z celkového

ciách o klientoch, získaných pri výkone svojej činnosti v banke

stavu zamestnancov predstavovali ženy podiel 65 %.

a technologických informáciách a postupoch. Zamestnanci
EXIMBANKY SR sa vyhýbajú všetkým činnostiam, ktoré vy-

Stav a dosiahnuté vzdelanie zamestnancov

volávajú konﬂikty ich záujmov so záujmami EXIMBANKY SR,

EXIMBANKY SR k 31. 12. 2006

osobne nepodnikajú a nevykonávajú činnosť v obchodných
2%

spoločnostiach, ktorých činnosť je alebo môže byť v rozpore so

10 %

záujmami EXIMBANKY SR. Nezneužívajú a nepodnikajú s informáciami a výhodami, ktoré získajú v EXIMBANKE SR. Klientom

1%

EXIMBANKY SR poskytujú zamestnanci úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie a rady týkajúce sa obchodného
vzťahu klienta k EXIMBANKE SR na profesionálnej úrovni.

66 %

Asociácia bánk a EXIMBANKA SR aktívne spolupracujú na
zásadných spoločných otázkach rozvoja aktivít týkajúcich sa
bezpečnosti podnikania a poskytovania služieb, ochrany a bezpečnosti bánk a ich klientov a vymieňajú si potrebné informácie
v súlade s hlavnými cieľmi činnosti bánk a asociácie podľa Stanov
Asociácie bánk a v súlade s Kódexom bankovej etiky.

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
stredoškolské vzdelanie s maturitou
stredoškolské vzdelanie bez maturity

Predpokladaný vývoj
EXIMBANKY SR v roku 2007

Základným cieľom EXIMBANKY SR v roku 2007 je ďalšie zin-

Európskej únie v prípade bankových aktivít a poistenia obcho-

tenzívnenie obchodných aktivít v prospech podpory vývozu

dovateľných rizík, čo umožní slovenským vývozcom reagovať na

výrobkov vyrobených v Slovenskej republike. Ich rozsah a zame-

riziko platobnej nevôle, prípadne platobnej neschopnosti u od-

ranie nadväzuje na už rozpracované obchodné prípady z roku

berateľov. V prípade poistenia neobchodovateľných rizík bude

2006, pričom sa očakáva ďalšie zintenzívnenie v činnostiach

naďalej hlavnou úlohou EXIMBANKY SR pokrytie politických

podporujúcich export slovenských podnikateľských subjektov.

rizík pre slovenských vývozcov hlavne v krajinách juhovýchodnej

Predpokladá sa, že v súlade s cieľmi stratégie EXIMBANKY SR

Ázie a tiež v krajinách SNŠ. Odberateľské trhy, ako sú Ruská

na roky 2005 – 2008 medziročný nárast podporeného expor-

federácia a Ukrajina, bude EXIMBANKA SR poisťovať s podpo-

tu sa bude pohybovať v intervale nárastu HDP pre rok 2007

rou kvótového a fakultatívneho zaistenia na základe spolupráce

a slovenského exportu pre rok 2007. Zdrojové obmedzenia

s etablovanými poisťovňami v daných teritóriách.

dané objemom vlastných a zverených zdrojov ﬁnancovania sa
predpokladá riešiť využívaním existujúcich úverových liniek,

Z hľadiska odvetvového členenia bude podpora exportu orien-

prípadne získaním ďalších cudzích zdrojov na medzibankovom

tovaná na strojársky, ľahký, chemický, hutnícky, drevospracujúci

trhu. Modiﬁkácia v súčasnosti ponúkaných úverových, záruč-

a elektrotechnický priemysel s prednostným zameraním na vý-

ných a poistných produktov umožní lepšie reagovať na potreby

robky s vysokou pridanou hodnotou, ako sú niektoré strojárske

sektora malého a stredného podnikania.

výrobky, spotrebná elektronika a softvérové produkty.

Z pohľadu bankových činností naďalej zostávajú prioritnými
oblasťami poskytovanie reﬁnančných úverov a vystavovanie
záruk v širokej produktovej škále. Naďalej sa bude zintenzívňovať podpora exportu malých a stredných podnikateľov hlavne
prostredníctvom vystavených záruk a protizáruk. Výraznejšie
bude priame ﬁnancovanie pohľadávok z úverov poskytnutých
klientom formou eskontu ich zmeniek, resp. odkupom pohľadávok vývozcu. Štruktúra jednotlivých úverových produktov sa
môže meniť v závislosti od požiadaviek podnikateľskej sféry, čo
znamená preskupovanie medzi jednotlivými produktmi v priebehu roka v nadväznosti na dopyt zo strany komerčných bánk
a vývozcov.
V oblasti poisťovania vývozných úverov EXIMBANKA SR aj v roku
2007 predpokladá podporovať slovenský export prostredníctvom poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík.
Vo väčšej miere sa bude využívať synergický efekt bankových
a poisťovacích aktivít vykonávaných EXIMBANKOU SR.
Podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2007 bude
teritoriálna štruktúra podpory exportu zameraná na krajiny
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Organizačná štruktúra,
kontaktné miesta a adresa
EXIMBANKY SR
15

15.1 Organizačná štruktúra

Rada banky
Dozorná rada
Generálny riaditeľ

Odbor kancelárie
generálneho riaditeľa

Zbor poradcov

Banková divízia–
námestník
generálneho riaditeľa

Útvar kontroly
a vnútorného auditu

Poisťovacia divízia
námestník
generálneho riaditeľa

Odbor právnych služieb
a vymáhania

Odbor stratégie
a riadenia rizika

Finančno-ekonomická divízia
námestník
generálneho riaditeľa

Referát likvidácie poistných
udalostí

Odbor veľkých klientov

Odbor poistenia
obchodovateľného rizika

Odbor rozpočtu a treasury

Odbor malých
a stredných podnikov

Odbor poistenia
neobchodovateľného rizika

Odbor účtovníctva

Odbor zmenkových
obchodov

Odbor schvaľovania a analýz
zahraničného rizika

Odbor informačných technológií,
správy služieb a majetku

15.2 Kontaktné miesta a adresa
EXIMBANKY SR
Adresa:

Banková divízia

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

sekretariát námestníka generálneho riaditeľa

(EXIMBANKA SR)

tel: +421 - 2 - 59398 205

Grösslingová 1

fax: +421 - 2 - 52965 624

813 50 Bratislava
odbor veľkých klientov
Kontaktné údaje:

tel: +421 - 2 - 59398 610

tel.:

+421 - 2 - 59398 111

fax:

+421 - 2 - 52931 624

odbor MSP

e-mail:

informacie@eximbanka.sk

tel: +421 - 2 - 59398 709

Internet:

www.eximbanka.sk
odbor zmenkových obchodov

Generálny riaditeľ

tel: +421 - 2 - 59398 322

sekretariát generálneho riaditeľa
tel:

+421 - 2 - 59398 511

Poisťovacia divízia

fax:

+421 - 2 - 52965 595

sekretariát námestníčky generálneho riaditeľa
tel: +421 - 2 - 59398 603
fax: +421 - 2 - 52965 621
odbor poistenia obchodovateľného rizika
tel: +421 - 2 - 59398 302
odbor poistenia neobchodovateľného rizika
tel: +421 - 2 - 59398 214
Finančno-ekonomická divízia
sekretariát námestníka generálneho riaditeľa
tel: +421 - 2 - 59398 204
fax: +421 - 2 - 52 965 598
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17

Majetok

poznámky

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

5
6
7
9
9
10
11
12

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
156 380
9 326
15 184
2 033

1 031 305
5 335 256
875 359
22 273
169 704
75 456
179 013
3 953
13 011
2 710

8 595 514

7 708 040

888 048
7 478
636 918
5 590
400 011
310 079
2 339

367 461
9 075
609 698
11 165
179 043
243 734
2 562

2 250 463

1 422 738

3 000 000
3 234 483
260
110 308

3 000 000
3 234 483
1 538
49 281

6 345 051

6 285 302

8 595 514

7 708 040

1 905 360

2 350 954

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Aktíva zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Majetok a vybavenie
Odložená daňová pohľadávka
Preplatok na dani z príjmov
Ostatné aktíva
Náklady a príjmy budúcich období

13

Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy na poistenie
Záväzkové fondy
Ostatné záväzky
Rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období

14
9
9
15
16
17

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdiel z prepočtu cenných papierov
Nerozdelený zisk

18
19
20

Podsúvahové položky

21

Účtovná závierka, ktorej súčasťou sú poznámky na stranách 31 až 66, bola odsúhlasená v mene Rady banky dňa 30. marca 2007
a podpísaná:

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Generálny riaditeľ

Ing. Peter Vlkolinský
Námestník generálneho riaditeľa

Ing. Želmíra Príkazská
Riaditeľka odboru účtovníctva
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Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006
poznámky

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

22
23

189 979
(23 684)

165 419
(6 957)

166 295

158 462

107 845
(37 440)

111 712
(38 472)

Čisté zaslúžené poistné

70 405

73 240

Výnosy z poplatkov a provízií
Čistý zisk z obchodovania
Ostatné výnosy z poistenia
Ostatné prevádzkové náklady

19 427
20 834
11 524
(9)

20 604
9 987
11 197
(56)

288 476

273 434

(8 552)
49 175
(130 524)
(22 961)

(9 290)
(12 602)
(108 798)
(21 713)

(112 862)

(152 403)

175 614

121 031

(4 043)
(88 724)

66 524
(109 250)

82 847

78 305

(21 820)
61 027

(45 756)
32 549

Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov
Úrokové náklady
Čistý úrokový výnos
Hrubé zaslúžené poistné
Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom

24
24

Prevádzkové výnosy
Náklady na poistenie po zaistení
Rozpustenie/(tvorba) technických rezerv na poistné plnenie po zaistení
Všeobecné prevádzkové náklady
Odpisy

24
24
25
11

Prevádzkové náklady
Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty a rezervami
Zníženie hodnoty
Rezervy

8
17

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk po zdanení

Poznámky uvedené na stranách 31 až 66 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Nerozdelený
zisk
minulých
rokov
tis. Sk

Celkom
tis. Sk

Základné
imanie
tis. Sk

Kapitálové
fondy
tis. Sk

Oceňovací
rozdiel
z prepočtu
tis. Sk

3 000 000

3 097 183

-

159 332

6 256 515

Presuny

-

137 300

-

(137 300)

-

Presuny do záväzkových fondov

-

-

-

(5 300)

(5 300)

Čistý zisk z aktív určených na predaj

-

-

1 538

-

1 538

Zisk za rok 2005

-

-

-

32 549

32 549

3 000 000

3 234 483

1 538

49 281

6 285 302

Čistá strata z aktív určených na predaj

-

-

(1 278)

-

(1 278)

Zisk za rok 2006

-

-

-

61 027

61 027

3 000 000

3 234 483

260

110 308

6 345 051

K 1. januáru 2005

K 31. decembru 2005

K 31. decembru 2006

Podrobnejšie informácie o pohyboch na účtoch vlastného imania počas roka sú uvedené v bodoch 18, 19 a 20 poznámok.
Poznámky uvedené na stranách 31 až 66 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Prehľad o peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006

Poznámky

2006

2005

tis. Sk

tis. Sk

Peňažné toky z prevádzkových činností

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch

243 659

173 963

Zvýšenie stavu pohľadávok voči bankám

27

(903 225)

(671 564)

Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom

(429 774)

(361 308)

(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z poistenia

(106 099)

1 364

(Zvýšenie)/zníženie stavu aktív zo zaistenia

(1 948)

1 036

Zvýšenie stavu ostatných aktív

(2 173)

(11 773)

Zníženie/(zvýšenie) nákladov a príjmov budúcich období
Zníženie stavu záväzkov zo zaistenia
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov
Zníženie výnosov a výdavkov budúcich období
Daň z príjmov zaplatená
Čisté peňažné toky (v)/z prevádzkových činností

677

(732)

(1 597)

(3 504)

218 186

(82 541)

(223)

(1 540)

(27 193)

(49 890)

(1 009 710)

(1 006 489)

26 065

183 348

(328)

(19 031)

25 737

164 317

2 574 345

1 799 193

(2 053 758)

(1 700 632)

(5 575)

(10 788)

515 012

87 773

(468 961)

(754 399)

Peňažné toky z investičných činností
Splatenie/predaj investičných cenných papierov
Nákup majetku a vybavenia
Čistý peňažný tok z investičných činností
Peňažné toky z ﬁnančných aktivít
Prijaté úvery od bánk
Splatenie záväzkov voči bankám
Čerpanie fondov
Čisté peňažné toky z/(v) ﬁnančných činnostiach
Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka
Poznámky uvedené na stranách 31 až 66 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

5

1 031 305

1 785 704

562 344

1 031 305
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Exportno-importná banka Slovenskej republiky so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava; IČO: 35722959; DIČ: 2020990796
(„EXIMBANKA SR” alebo „Eximbanka”) bola založená 1. júla 1997 ako právnická osoba v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z.
v znení neskorších predpisov a vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 651/B dňa
22. júla 1997. Jediným vlastníkom je štát.
Štatutárnym orgánom EXIMBANKY SR je Rada banky EXIMBANKY SR, ktorá bola v roku 2006 v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Ing. Martin Petríček, CSc.
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.
Ing. Peter Vlkolinský
Mgr. Petr Papanek (od 21.6.2006), Ing. Günther Furin (do 21. 6. 2006)
JUDr. Roman Bužek (od 21.6.2006), Ing. Peter Pinter (do 21. 6. 2006)
RNDr. Jozef Horváth

Dozorná rada EXIMBANKY SR v roku 2006:
Predseda:
Členovia:

Ing. Jaroslav Mikla (od 26. 7. 2006), Ing. Jana Červenáková (do 14. 7. 2006)
Ing. Katarína Kaszasová
Mgr. Erika Csíziová (od 10. 5. 2006), Ing. Ján Ježo (do 10. 5. 2006)
JUDr. Boris Balog (od 10.5.2006), Ing. Alexandra Valachová (do 10. 5. 2006)
Mgr. Liliana Bolemant
Ing. Tibor Katocs
Ing. Günther Furin (od 21. 6. 2006), Mgr. Petr Papanek (do 21. 6. 2006)
Ing. Ján Marušinec
Ing. Marián Podolák

Eximbanka nemá žiadne dcérske ani pridružené spoločnosti.
Hlavnou úlohou Eximbanky je podpora vývozu a dovozu, a to v súlade s požiadavkami vládnej zahraničnej, obchodnej, monetárnej
a priemyselnej politiky. Hlavné aktivity Eximbanky sú ﬁnancovanie vývozných a dovozných úverov, poisťovanie vývozných úverov
a poskytovanie záruk.
Eximbanka nie je bankou podľa čl. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Účtovná závierka pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre ﬁnančné výkazníctvo za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru
2005, bola odsúhlasená v mene Rady banky dňa 9. mája 2006 a schválená Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej republiky dňa 2. júna
2006.

2. Základ pre vypracovanie účtovnej závierky
(a) Vyhlásenie o súlade
Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre ﬁnančné výkazníctvo („IFRS“) prijatými Európskou
úniou.
Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe paragrafu 17 (a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
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(b) Základ pre oceňovanie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

Účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien okrem nasledujúcich prípadov:
•
•
•

ﬁnančné deriváty sú uvedené v reálnej hodnote (fair value);
ﬁnančné nástroje ocenené reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú ocenené v reálnej hodnote;
ﬁnančný majetok určený na predaj je ocenený v reálnej hodnote.

(c) Funkčná a prezentačná mena
Táto účtovná závierka bola vypracovaná v slovenských korunách, ktoré sú funkčnou menou Eximbanky. Sumy v slovenských korunách
sú vyjadrené v tisícoch okrem tých, kde je uvedené inak.
(d) Použitie odhadov a úsudkov
Príprava účtovnej závierky vyžaduje, aby vedenie vykonalo úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných
postupov a výšku vykázaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne hodnotené. Úpravy účtovných odhadov sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný a vo všetkých budúcich ovplyvnených obdobiach.
Predovšetkým informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsudkoch v použitých účtovných postupoch, ktoré
majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke, sú popísané v bodoch 4 a 32 poznámok.
(e) Klasiﬁkácia poistných a investičných zmlúv pre účely vykazovania
Zmluvy, uzavretím ktorých Eximbanka akceptuje významné poistné riziko od inej strany (poistený) s dohodou, že odškodní poisteného
v prípade, ak určená neistá budúca udalosť (poistná udalosť) negatívne ovplyvní poisteného, sú klasiﬁkované ako poistné zmluvy. Poistné riziko je riziko iné ako ﬁnančné riziko. Finančné riziko je riziko možnej budúcej zmeny v úrokovej miere, cene cenného papiera,
cene komodity, kurze meny, indexe cien alebo sadzieb, úverovom ratingu, úverovom indexe alebo inej premennej, ktorá je nezávislá
od zmluvných strán. Poistné zmluvy môžu obsahovať aj určité ﬁnančné riziko. Zmluvy, v ktorých prenos poistného rizika od poisteného
na Eximbanku nie je významný, sú klasiﬁkované ako investičné zmluvy.
Poistné riziko je významné len vtedy, ak by pri vzniku poistnej udalosti bola Eximbanka povinná vyplatiť významnú sumu dodatočných
plnení (dodatočných k platbám uhradeným poisteným do poisťovne zvýšených príslušnou úrokovou mierou). Ak sa zmluva raz klasiﬁkuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
Zmluvy, v ktorých prenos poistného rizika od poisteného na Eximbanku nie je významný, avšak obsahujú ﬁnančné riziko, sú klasiﬁkované ako investičné zmluvy. Zmluvy, ktoré neobsahujú ani významné poistné, ani ﬁnančné riziko, sú považované za tzv. servisné
zmluvy.
Eximbanka v prípade ﬁnančných záruk neuplatňuje IFRS 4, keďže takéto zmluvy nepovažuje a v minulosti nepovažovala za poistné
zmluvy. Finančné záruky sú účtované, ohodnocované a vykazované v súlade s IAS 32.
(f) Porovnateľné údaje
Porovnateľné údaje boli zoradené alebo preklasiﬁkované, kde to bolo potrebné, spôsobom konzistentným s bežným obdobím.

3. Významné účtovné postupy
Účtovné postupy uvedené nižšie boli aplikované konzistentne pre všetky obdobia uvedené v účtovnej závierke.
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(a) Transakcie v cudzej mene

(b) Úrok
Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera
je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti ﬁnančného majetku alebo záväzku
(prípadne obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu ﬁnančného majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera je stanovená pri
prvotnom vykázaní ﬁnančného majetku a záväzku a nie je neskôr revidovaná.
Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo prijaté transakčné náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery. Transakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sú priamo
priraditeľné nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu ﬁnančného majetku alebo záväzku.
Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov na obchodovanie sú považované v bankových obchodných operáciách za príležitostné a sú vykazované v čistom zisku z obchodovania spolu so všetkými ostatnými zmenami reálnych hodnôt majetku a záväzkov
na obchodovanie.
(c) Poplatky a provízie
Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery ﬁnančného majetku a záväzkov,
sú zahrnuté vo výpočte efektívnej úrokovej miery.
Zaistná provízia je vykazovaná konzistentne so spôsobom vykazovania nákladov vynaložených na obstaranie príslušných zaistných
zmlúv.
Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, predajné provízie, poplatky za umiestnenie a poplatky za syndikované produkty sú vykazované
vtedy, keď sú vykonané súvisiace služby. Ak sa neočakáva, že úverový rámec bude čerpaný, poplatky v tejto súvislosti sú rovnomerne
vykázané počas doby trvania úverového rámca.
Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú hlavne transakčných nákladov a poplatkov za služby, ktoré sú zaúčtované, keď sú
služby prijaté.
(d) Čistý zisk z obchodovania
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky znížené o straty súvisiace s majetkom a záväzkami na obchodovanie a zahŕňa všetky realizované a nerealizované zmeny reálnej hodnoty, dividend a kurzové rozdiely.
(e) Uhradené nájomné
Uhradené platby v operatívnom lízingu sú rovnomerne vykazované vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania lízingu. Príjmy z lízingu
sú vykazované ako neoddeliteľná časť celkových nákladov lízingu počas doby trvania lízingu.
Minimálne platby nájomného uhradené v rámci ﬁnančného lízingu sú rozvrhnuté medzi ﬁnančné náklady a zníženie neuhradeného
záväzku. Finančný náklad je alokovaný ku každému obdobiu počas doby nájmu tak, aby bola vytvorená stála periodická úroková
miera na zostatok záväzku. Podsúvahové záväzky z lízingu sú účtované zmenou minimálnych platieb nájomného počas zostávajúcej
doby lízingu, keď je úprava lízingu potvrdená.
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Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na slovenskú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia danej transakcie. Peňažné aktíva a záväzky v cudzej mene sú prepočítané kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové
rozdiely sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát v položke zisk z obchodovania.
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(f) Daň z príjmu
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Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmu je vykazovaná vo výkaze ziskov a strát okrem položiek, ktoré sú vykazované priamo vo vlastnom imaní. V tomto prípade sú tieto vykazované vo vlastnom imaní.
Daň splatná je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za rok prepočítaný platnou sadzbou dane ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upravený o čiastky súvisiace s minulými obdobiami.
Odložená daň je vypočítaná použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a hodnotami pre daňové účely. Odložená daň je počítaná pomocou daňových sadzieb, pri ktorých sa
očakáva, že sa použijú na dočasné rozdiely v čase ich odúčtovania, na základe zákonov, ktoré boli platné alebo dodatočne uzákonené
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Odložená daňová pohľadávka je účtovaná iba do výšky očakávaných daňových ziskov, voči ktorým je možné uplatniť nepoužité daňové straty a prechodné rozdiely. Odložené daňové pohľadávky sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a znížené v rozsahu, pre ktorý je nepravdepodobné, že bude možné daňový zisk, ktorý sa ich týka, realizovať.
(g) Technické rezervy na poistenie a poistné plnenia
Vzniknuté poistné udalosti predstavujú náklady na plnenia a likvidáciu vyplatených a otvorených poistných udalostí vzniknutých počas účtovného obdobia, spolu s úpravami (zmenami) rezerv na poistné plnenia týkajúcich sa predchádzajúcich a bežného obdobia.
Technické rezervy sú tvorené na krytie strát vyplývajúcich z poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík pri krátkodobých, strednodobých a dlhodobých úveroch.
Rezervy sa tvoria nasledovne:
Poistné budúcich období
Rezerva na poistné budúcich období („UPR“) sa tvorí k predpísanému poistnému v bežnom roku, ktoré sa vzťahuje na obdobie po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezerva sa vypočíta použitím metódy pro-rata-temporis.
Rezerva na poistné plnenia
Rezerva na poistné plnenia predstavuje odhad konečných nákladov na vyrovnanie všetkých nárokov vyplývajúcich zo vzniknutých
poistných udalostí a nevyplatených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli nahlásené. Takisto obsahuje interné a externé náklady súvisiace s likvidáciou. Tento odhad bol vypracovaný Eximbankou. Nezlikvidované
poistné udalosti sú ohodnocované posudzovaním jednotlivých poistných udalostí a tvorbou rezervy na nahlásené a nevybavené poistné udalosti (RBNS), vytváraním rezervy na poistné udalosti vzniknuté, ale nenahlásené (IBNR) a zohľadnením interných aj externých
predvídateľných udalostí, ako napríklad zmeny v spôsobe likvidácie škôd, inﬂácia, trendy v súdnych sporoch týkajúcich sa poistných
udalostí, zmeny v legislatíve a historické skúsenosti a trendy. Rezervy na poistné plnenia nie sú diskontované.
Úpravy (zmeny) rezerv na poistné plnenia vytvorených v minulých obdobiach sú zohľadnené v účtovnej závierke v období, v ktorom
sa úprava vykonala a v prípade, že sú významné, sú vykazované samostatne. Používané metódy a vytvorené odhady sú pravidelne
prehodnocované.
Rezerva na nedostatočnosť poistného
Rezerva sa vytvára na neukončené riziká vyplývajúce z neživotných poistných zmlúv, keď predpokladaná hodnota budúcich plnení,
ktoré sú kryté platnými poistnými zmluvami a ostatných súvisiacich nákladov týkajúcich sa budúcich období, prevyšuje rezervu na
poistné budúcich období vytvorenú pre príslušné poistné zmluvy po odrátaní súvisiacich časovo rozlíšených obstarávacích nákladov
a iných technických aktív. Rezerva na neukončené riziká sa vytvára osobitne pre poistné druhy, ktoré sú spravované spoločne, po
zohľadnení budúcich výnosov z investícií držaných na krytie nezaslúženého poistného a nezlikvidovaných poistných udalostí. Rezerva
na neukončené riziká je výsledkom testu primeranosti rezerv v neživotnom poistení.
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Technické rezervy na poistenie nie sú diskontované. Podiel zaisťovateľov na technických rezervách sa vykazuje v majetku.

Eximbanka vykonáva test primeranosti rezerv (znížených o príslušné časové rozlíšenie nákladov a iných technických aktív) ku každému dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Cieľom testu je preveriť, či výška rezerv je dostatočná. V prípade nedostatočnosti Eximbanka rozpustí príslušné časové rozlíšenie obstarávacích nákladov a iné príslušné technické aktíva, prípadne vytvorí
dodatočnú rezervu.
Súčasťou testu je test na dostatočnosť poistného, ktorého výsledkom môže byť tvorba rezervy na neukončené riziká.
Pri posudzovaní primeranosti rezerv sa vyhodnocuje aj výsledok likvidácie (tzv. run-off), pri ktorom sa porovnávajú pôvodne odhadnuté výšky (RBNS a IBNR) konečných plnení so skutočnými vyplatenými poistnými plneniami. Na jeho základe je možné posúdiť
primeranosť odhadu rezerv v minulosti a kvalitu odhadov použitých pri zostavovaní minulých účtovných závierok.
Prípadná zistená zmena nedostatočnosti rezerv je zúčtovaná vo výkaze ziskov a strát príslušného účtovného obdobia.
(h) Finančný majetok a záväzky
(i) Vykazovanie
Eximbanka prvotne vykazuje pohľadávky, vklady bánk, prijaté úvery a dlhové cenné papiere vydané účtovnou jednotkou k dátumu,
kedy vznikli. Ostatný ﬁnančný majetok a záväzky (vrátane majetku a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a
strát) sú prvotne vykázané ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa Eximbanka stala zmluvnou stranou v súvislosti s daným nástrojom.
(ii) Ukončenie vykazovania
Eximbanka ukončí vykazovanie ﬁnančného majetku, keď sú ukončené zmluvné práva na peňažné toky z ﬁnančného majetku, alebo
prevedie zmluvné práva na peňažné toky z ﬁnančného majetku prevodom podstatnej časti rizík a odmien vyplývajúcich z vlastníctva
ﬁnančného majetku. Vytvorený alebo zachovaný podiel Eximbanky na prevedenom ﬁnančnom majetku je vykazovaný ako samostatný majetok alebo záväzok.
Eximbanka ukončí vykazovanie ﬁnančného záväzku, ak je zmluvný záväzok splnený, zrušený alebo sa ukončí jeho platnosť.
Eximbanka uzatvára zmluvy, ktorými prevádza majetok vykázaný v jej súvahe, ale ponechá si všetky riziká a odmeny vyplývajúce z prevedeného majetku alebo ich časť. Ak si Eximbanka ponechá všetky alebo podstatnú časť rizík a odmien, nie je ukončené vykazovanie
prevedeného majetku v súvahe. Prevod majetku s ponechaním si všetkých alebo podstatnej časti rizík a odmien zahŕňa napríklad
zapožičanie cenných papierov a transakcie s kúpou a spätným predajom.
Eximbanka taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď odpíše zostatky prislúchajúce k majetku, ktorý je považovaný za nevymožiteľný.
(iii) Kompenzácia
Finančný majetok a záväzky sú vzájomne započítané a ich netto hodnota je vykázaná v súvahe vtedy a len vtedy, ak Eximbanka má
právo na kompenzáciu týchto zostatkov a má v úmysle platiť na netto báze alebo predať majetok a uhradiť záväzok súčasne.
Výnosy a náklady sú vykázané na netto báze len vtedy, ak to dovoľujú účtovné štandardy, alebo v prípade ziskov a strát vznikajúcich
zo skupiny podobných transakcií, ako napríklad v obchodnej aktivite Eximbanky.
(iv) Oceňovanie v umorovanej hodnote
Umorovaná hodnota ﬁnančného majetku alebo záväzku je suma, v ktorej je majetok alebo záväzok ocenený pri prvotnom vykázaní,
znížená o splátky istiny, znížená alebo zvýšená o kumulovanú umorovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykázanou hodnotou a
hodnotou pri splatnosti pri použití efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo zníženia hodnoty.
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Zmeny stavu UPR sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát v položke zaslúžené poistné. Zmeny stavu IBNR, RBNS sú vykázané vo výkaze
ziskov a strát v položke tvorba technických rezerv na poistné plnenie znížené o sumy postúpené zaisťovateľom.
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(v) Oceňovanie v reálnej hodnote
Reálne hodnoty ﬁnančného majetku a ﬁnančných záväzkov sú stanovené na základe kótovaných trhových cien alebo stanovených
cien od dílera pre ﬁnančné nástroje obchodované na aktívnych trhoch. Pre všetky ostatné ﬁnančné nástroje je reálna hodnota
stanovená pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy zahŕňajú metódu diskontovaných peňažných tokov, porovnanie s
podobným nástrojom, pre ktorý existuje trhová cena a oceňovacie modely. Eximbanka používa akceptované oceňovacie modely pre
určenie reálnej hodnoty bežných ﬁnančných nástrojov, ako sú opcie a úrokové a menové swapy. Pre tieto ﬁnančné nástroje sú vstupy
do modelov zisťované na trhu.
(vi) Identiﬁkácia a oceňovanie zníženia hodnoty
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Eximbanka zisťuje, či existuje objektívny dôkaz zníženia hodnoty ﬁnančného
majetku nevykazovaného v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finančný majetok vykazuje znaky zníženia hodnoty, keď existuje
objektívny dôkaz o udalosti straty, ktorá sa vyskytla po prvotnom vykázaní majetku a táto strata má dopad na budúci peňažný tok z
majetku a tento dopad je možné spoľahlivo odhadnúť.
Eximbanka berie do úvahy dôkaz o znížení hodnoty na úrovni individuálneho majetku. Pre každý individuálne významný ﬁnančný
majetok je uvažovaná strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni. Pre každý individuálne významný ﬁnančný majetok, pre
ktorý nebola zistená strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni, je uvažované skupinové zníženie hodnoty, ktoré existuje,
avšak nebolo zatiaľ identiﬁkované.
Objektívny dôkaz o znížení hodnoty ﬁnančného majetku (vrátane akcií) môže zahŕňať významné ﬁnančné problémy alebo porušenie
zmluvy zo strany dlžníka, z ekonomických alebo právnych dôvodov týkajúcich sa ﬁnančných ťažkostí dlžníka veriteľom udelená úľava
dlžníkovi, o ktorej by za iných okolností veriteľ neuvažoval, pravdepodobnosť, že dlžník alebo emitent vyhlási konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier alebo iné údaje vzťahujúce sa ku skupine majetku, ako sú nepriaznivé zmeny v platobnom stave
dlžníkov alebo emitentov v skupine, alebo nepriaznivé zmeny hospodárskych podmienok, ktoré súvisia s významnými ﬁnančnými
problémami v skupine.
Straty zo zníženia hodnoty majetku vykazovaného v umorovanej hodnote sú vypočítané ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou
ﬁnančného majetku a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou
mierou daného majetku. Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát a znižujú hodnotu pohľadávok. Úrok z majetku so zníženou hodnotou je naďalej vykázaný rozpúšťaním diskontu.
Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.
Zníženie hodnoty cenných papierov na predaj je vykazované presunutím rozdielu medzi umorovanou obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou z vlastného imania do výkazu ziskov a strát. Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty
cenných papierov na predaj poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.
Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty cenných papierov na predaj so zníženou hodnotou je vykázané priamo vo vlastnom
imaní. Zmeny v stratách zo zníženia hodnoty v rámci časovej hodnoty sú vyjadrené ako súčasť úrokových výnosov.
(i) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, voľné prostriedky na účtoch v Národnej banke Slovenska a vysoko likvidný ﬁnančný majetok so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov, ktoré nepodliehajú významnému riziku v zmene ich
reálnej hodnoty a sú používané Eximbankou v riadení krátkodobých záväzkov.
(j) Majetok a záväzky na obchodovanie
Majetok a záväzky na obchodovanie je ten majetok a záväzky, ktoré Eximbanka obstarala alebo vznikli hlavne za účelom ich predaja
alebo opätovnej kúpy v krátkom čase, alebo držané ako časť portfólia, ktoré je riadené spolu s krátkodobým dosahovaním zisku
alebo udržovaním pozície.
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Majetok a záväzky na obchodovanie sú prvotne vykazované a následne ocenené v reálnej hodnote v súvahe s transakčnými nákladmi
vykázanými priamo vo výkaze ziskov a strát. Všetky zmeny reálnej hodnoty sú vykázané ako súčasť čistého zisku z obchodovania vo
výkaze ziskov a strát. Následne po prvotnom vykázaní sa klasiﬁkácia majetku a záväzkov určených na obchodovanie nemení.

Pohľadávky sú nederivátovým ﬁnančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami, ktorých cena nie je stanovená aktívnym trhom a Eximbanka ich nezamýšľa predať okamžite alebo v krátkom čase.
Ak Eximbanka vystupuje ako prenajímateľ v nájomnom vzťahu, ktorý prevádza podstatnú časť rizík a odmien súvisiacich s vlastníctvom majetku na nájomcu, je tento vzťah vykazovaný v rámci pohľadávok.
Ak Eximbanka kúpi ﬁnančný majetok a súčasne uzavrie dohodu o spätnom predaji tohto majetku (alebo podobného majetku) za
ﬁxnú cenu k budúcemu dátumu („obrátené repo alebo pôžička akcií“), dohoda je zaúčtovaná ako pohľadávka a podkladové aktívum
nie je vykázané v účtovnej závierke Eximbanky.
Pohľadávky sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými priamymi transakčnými nákladmi a následne ocenené v ich
umorovanej hodnote za použitia metódy efektívnej úrokovej miery.
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Pohľadávky a záväzky voči poisteným, sprostredkovateľom a zaisťovateľom sú ﬁnančné nástroje a sú vykazované ako pohľadávky
a záväzky z poistenia a nie ako časť poistných rezerv alebo aktív vyplývajúcich zo zaistenia.
Pohľadávky Eximbanky vyplývajúce z nárokov voči vinníkom a iným osobám v súvislosti s poistnými plneniami (regresy a subrogácie)
sa účtujú v momente identiﬁkácie takéhoto nároku a znižujú náklady na poistné plnenia (resp. na tvorbu rezerv v prípade neukončených poistných plnení). Uvedené hodnoty neznižujú výšku záväzku voči poisteným, nakoľko povinnosť Eximbanky plniť poisteným
v plnej výške týmto nie je dotknutá.
(l) Investičné cenné papiere
Investičné cenné papiere sú prvotne vykázané v reálnej hodnote spolu s prírastkovými priamymi transakčnými nákladmi a následne
zaúčtované v závislosti od ich klasiﬁkácie ako držané do splatnosti alebo na predaj.
(i) Investície držané do splatnosti
Investície držané do splatnosti sú nederivátovým ﬁnančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami a pevnou dobou
splatnosti, ktoré Eximbanka zamýšľa a je schopná držať do splatnosti a ktoré nie sú vykazované v reálnej hodnote vo výkaze ziskov
a strát alebo ak nie sú určené na predaj.
Investície držané do splatnosti sú vykazované v umorovanej hodnote za použitia metódy efektívnej úrokovej miery. Akýkoľvek predaj
alebo preklasiﬁkovanie významnej hodnoty investícií držaných do splatnosti pred splatnosťou má za následok reklasiﬁkáciu všetkých
investícií držaných do splatnosti na investície na predaj a nedovoľuje Eximbanke klasiﬁkovať investičné cenné papiere ako držané do
splatnosti počas bežného a dvoch nasledujúcich účtovných období.
(ii) Investície na predaj
Investície na predaj sú nederivátové investície, ktoré nie sú klasiﬁkované ako iná kategória ﬁnančného majetku. Majetkové cenné
papiere neobchodované na aktívnych trhoch, ktorých reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo určiť, sú vykazované v obstarávacích
nákladoch. Všetky ostatné investície držané na predaj sú vykazované v reálnej hodnote.
Úrokový výnos je vykazovaný vo výnosoch použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Výnos z dividend je vykázaný vo výnosoch, keď
Eximbanka získa právo na tieto dividendy. Kurzové zisky alebo straty z dlhových cenných papierov na predaj sú vykázané vo výkaze
ziskov a strát.
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(k) Pohľadávky
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Ostatné zmeny v reálnej hodnote sú vykázané priamo vo vlastnom imaní, kým nie je investícia predaná alebo nevykazuje straty zo
zníženia hodnoty, kedy je zostatok vo vlastnom imaní preúčtovaný cez výkaz ziskov a strát.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

(m) Majetok a vybavenie
(i) Vykazovanie a oceňovanie
Zložky majetku a vybavenia sú oceňované v obstarávacích nákladoch znížených o oprávky a straty zo znehodnotenia.
Obstarávacie náklady zahŕňajú výdavky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu daného majetku. Zakúpený softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty súvisiaceho vybavenia, je vykázaný ako súčasť daného vybavenia. V prípade, že časti položky
majetku majú rozdielne doby použiteľnosti, sú účtované oddelene (ako hlavné súčasti) majetku a vybavenia.
(ii) Následné náklady
Položka majetku a vybavenia je vykazovaná v reprodukčnej obstarávacej cene, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické požitky
spojené s danou položkou majetku budú plynúť do Eximbanky a náklady je možné spoľahlivo merať. Náklady spojené s bežnou
údržbou majetku a vybavenia sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v čase ich vzniku.
(iii) Odpisovanie
Odpisy sú vykazované vo výkaze ziskov a strát na rovnomernej báze počas odhadovanej doby použiteľnosti každej položky majetku
a vybavenia. Prenajatý majetok je odpisovaný počas doby nájmu, resp. doby použiteľnosti podľa toho, ktorá je kratšia. Pozemky sa
neodpisujú.
Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a porovnávacie účtovné obdobie sú nasledujúce:
Budovy
Nábytok, zariadenie a vybavenie
Motorové vozidlá
Softvér

20 rokov, metóda rovnomerných odpisov
4 až 12 rokov, metóda rovnomerných odpisov
4 roky, metóda rovnomerných odpisov
2 až 4 roky, metóda rovnomerných odpisov

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(n) Majetok obstaraný na základe zmlúv o ﬁnančnom lízingu
Prenájmy majetku, pri ktorých Eximbanka v zásade znáša všetky riziká a získava všetky výhody vlastníka, sa klasiﬁkujú ako ﬁnančný
leasing. Hodnota ﬁnančného leasingu vstupuje do majetku na začiatku prenájmu, a to buď ako reálna hodnota prenajatého majetku, alebo ako súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok podľa toho, ktorá je nižšia. Následne po prvotnom vykázaní je
majetok vykazovaný v súvislosti s účtovnými postupmi vzťahujúcimi sa na daný majetok.
Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lízing, pričom majetok prenajatý operatívnym lízingom nie je vykázaný v súvahe Eximbanky.
(o) Zníženie hodnoty neﬁnančného majetku
Účtovná hodnota neﬁnančného majetku Eximbanky, iného ako odložená daňová pohľadávka, je prehodnotená ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existuje náznak zníženia hodnoty majetku. Ak je zistený náznak zníženia hodnoty
majetku, následne je odhadnutá suma, ktorú je možné z daného majetku získať.
Strata zo zníženia hodnoty je vykázaná, ak účtovná hodnota majetku alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky prevyšuje
jeho hodnotu, ktorú možno získať. Jednotka vytvárajúca peňažné prostriedky je najmenšia identiﬁkovateľná skupina majetku, ktorá
vytvára peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatného majetku alebo skupín majetku.
Straty zo zníženia hodnoty sú vykazované priamo vo výkaze ziskov a strát. Straty zo zníženia hodnoty vykázané v súvislosti s jednotkami
vytvárajúcimi peňažné prostriedky sú v prvom rade zaúčtované ako zníženie účtovnej hodnoty goodwillu pripadajúceho na tieto jednotky a potom sú zaúčtované ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke (skupine jednotiek) na pomernej báze.
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Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, či existuje náznak zníženia straty alebo toho, že už strata neexistuje. Strata zo zníženia hodnoty je odúčtovaná, keď nastala
zmena v odhade použitom pri určení sumy, ktorú je možné z daného majetku získať. Zníženie hodnoty je odúčtované len do tej výšky,
pokiaľ účtovná hodnota majetku nepresiahne jeho účtovnú hodnotu, ktorá by mu prislúchala po očistení o odpisy alebo amortizáciu,
keby zníženie hodnoty nebolo vykázané.
(p) Poistné
Poistné je vykázané bez ohľadu na dátum prijatia. Hrubá hodnota poistného zahŕňa celkové poistné prijaté počas obdobia zahŕňujúc
hodnoty týkajúce sa vcelku alebo čiastkovo, budúcich účtovných období. Rezerva na poistné budúcich období je tvorená na poistné
súvisiace s nadchádzajúcimi obdobiami.
Všetky poistné zmluvy úverového poistenia poskytovaného Eximbankou boli posúdené podľa IFRS 4 a všetky spĺňajú deﬁníciu poistnej zmluvy.
(q) Aktíva zo zaistenia
Eximbanka postupuje zaisťovateľom podiely na rizikách vyplývajúcich z bežnej činnosti za účelom zníženia možných čistých strát
prostredníctvom diverziﬁkácie rizika. Aktíva, pasíva, výnosy a náklady vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované (v poznámkach) oddelene od aktív, pasív, výnosov a nákladov vyplývajúcich zo súvisiacich poistných zmlúv, pretože zaistné zmluvy nezbavujú
Eximbanku priamych záväzkov voči poisteným. Len práva vyplývajúce zo zmlúv, v ktorých dochádza k prenosu významného poistného rizika, sú vykazované ako aktíva vyplývajúce zo zaistenia.
Zaistné (postúpené poistné) vyplývajúce zo zaistných zmlúv je vykazované ako náklad na rovnakom základe ako sa vykazuje poistné
pre súvisiace poistné zmluvy a je vykazované ako náklad počas doby trvania zaistného krytia na základe očakávaného priebehu zaistených rizík. Časť zaistného, ktorá nie je vykázaná vo výkaze ziskov a strát, je súčasťou aktív vyplývajúcich zo zaistenia.
Aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú oceňované na rovnakom základe ako rezervy tvorené pre príslušné poistné zmluvy.
Aktíva vyplývajúce zo zaistenia obsahujú odškodnenia od zaisťovateľov z dôvodu vyplatených poistných plnení. Tieto sú zahrnuté
v aktívach zo zaistenia.
Aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú posudzované z hľadiska zníženia hodnoty ku dňu účtovnej závierky. Hodnota aktíva sa považuje za
zníženú, ak existujú objektívne dôkazy vyplývajúce z udalosti, ktorá nastala po prvotnom účtovaní, že Eximbanka nebude schopná
realizovať ich účtovnú hodnotu a vplyv tejto udalosti na sumy, ktoré Eximbanka obdrží od zaisťovateľa, je spoľahlivo merateľný.
(r) Záväzky voči bankám
Záväzky voči bankám sú zdrojmi dlhového ﬁnancovania Eximbanky.
Keď Eximbanka predáva ﬁnančný majetok a súčasne vstupuje do repo obchodov alebo dohôd o pôžičke akcií na spätný odkup majetku (alebo podobný majetok) za ﬁxnú cenu platnú v budúcnosti, zmluva je zaúčtovaná ako prijatý úver a podkladové aktívum je
vykázané v účtovnej závierke Eximbanky.
Záväzky voči bankám sú prvotne oceňované v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady a následne oceňované v umorovanej
hodnote vrátane časového rozlíšenia úrokov s použitím efektívnej úrokovej miery.
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Suma, ktorú možno z daného majetku alebo jednotky získať a ktorá vytvára peňažné prostriedky, je buď čistá predajná cena, alebo
použiteľná hodnota jednotky podľa toho, ktorá je vyššia. Pri použiteľnej hodnote majetku, odhad budúcich peňažných tokov je diskontovaný na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ohodnotenie časovej
hodnoty peňazí a rizík špeciﬁckých pre daný majetok.
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(s) Rezervy
Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre Eximbanku právna alebo vecná povinnosť splniť záväzok, ktorý vyplýva z minulej udalosti
a ktorej dopad môže byť spoľahlivo odhadnutý a je pravdepodobné, že záväzok bude splnený a vyžiada si vynaloženie zdrojov prinášajúcich hospodárske požitky. Rezervy sú vypočítané diskontovaním očakávaných peňažných tokov pomocou diskontnej sadzby pred
zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie časovej hodnoty peňazí a ak je potrebné, riziká špeciﬁcké pre daný majetok.
Rezerva na nevýhodné zmluvy je vykázaná, keď nevyhnutné náklady na splnenie povinností podľa zmluvy prevyšujú hospodárske
požitky, ktoré budú podľa očakávania prijaté na základe tejto zmluvy. Rezerva je oceňovaná nižšou sumou z nákladov na splnenie
zmluvy a akýchkoľvek kompenzácií alebo penále vznikajúcich zo zlyhania jej splnenia. Pred vytvorením rezervy vykazuje Eximbanka
zníženie hodnoty majetku naviazaného na nevýhodnú zmluvu.
(t) Zamestnanecké požitky
(i) Pevné penzijné plány
Povinné príspevky do pevných penzijných plánov sú vykazované ako náklad vo výkaze ziskov a strát pri ich splatnosti.
(ii) Požitky po skončení zamestnania
Požitky po skončení zamestnania sú vykazované ako náklad, keď je Eximbanka preukázateľne zaviazaná, bez reálnej možnosti odstúpenia, vytvoriť podrobný plán na ukončenie zamestnania pred bežným odchodom do dôchodku.
(iii) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sú oceňované na nediskontovanej báze a sú účtované do nákladov v čase, keď
je súvisiaca služba poskytnutá.
Rezerva je vykazovaná v hodnote, ktorá je očakávaná, že bude zaplatená ako krátkodobá peňažná prémia alebo v rámci plánov
podielu na zisku, keď má Eximbanka súčasnú zmluvnú alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu ako výsledok služby poskytnutej v minulosti zamestnancom a túto službu je možné spoľahlivo oceniť.
(u) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nie sú platné a neboli aplikované
Viaceré nové štandardy, dodatky k štandardom a interpretácie ešte nie sú platné k 31. decembru 2006 a neboli aplikované pri zostavení tejto účtovnej závierky:
• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (Finančné nástroje: Vykazovanie), platný od 1. januára 2007, štandard bude vyžadovať
podrobnejšie uvedenie ﬁnančných nástrojov Eximbanky. Nahrádza IAS 30 Vykazovanie v účtovnej závierke bánk a podobných ﬁnančných inštitúcií a vzťahuje sa na všetky subjekty pripravujúce účtovnú závierku v súlade s IFRS. Manažment očakáva, že požadované
dodatočné vykazovanie sa bude vzťahovať k cieľom, postupom, procesom a riadeniu ﬁnančného rizika Eximbanky.
• Dodatok k IAS 1 Presentation of Financial Statements – Capital Disclosures (Prezentácia účtovnej závierky – zverejnenie kapitálu),
platný od 1. januára 2007, ako doplňujúci dodatok vychádzajúci z IFRS 7 (uvedené vyššie), štandard bude požadovať podrobnejšie
zverejnenie informácií o kapitále Eximbanky. Dodatok bude požadovať podstatne podrobnejšie zverejnenie štruktúry kapitálu Eximbanky.
• IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinﬂationary Economies (Aplikácia reklasiﬁkácie podľa IAS 29 Finančné vykazovanie v hyperinﬂačných ekonomikách), štandard sa venuje aplikácii IAS 29 v prvom roku po
identiﬁkovaní hyperinﬂácie v ekonomike a obzvlášť účtovaniu odloženej dane. I keď sa štandard IFRIC 7 stáva povinným štandardom
pre účtovnú závierku Eximbanky od roku 2007, neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku Eximbanky.
• IFRIC 8 Scope of IFRS 2 Share-based Payment (Rozsah IFRS 2 Platby odvodené od akcií), štandard sa venuje účtovaniu platieb odvodených od akcií, pri ktorých niektoré alebo všetky prijaté produkty alebo služby nie je možné presne špeciﬁkovať. IFRIC 8 sa stáva
povinným pre účtovnú závierku v roku 2007 so spätnou účinnosťou. Neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú
závierku Eximbanky.

• IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives (Prehodnotenie vložených derivátov), výklad vysvetľuje posudzovanie vloženého
derivátu hodnoteného účtovnou jednotkou, keď sa prvýkrát stane zmluvnou stranou a zákaz prehodnotenia s výnimkou zmluvných
podmienok významne meniacich platby, ktoré by inak boli požadované podľa zmluvy. I keď sa štandard IFRIC 9 stáva povinným
štandardom pre účtovnú závierku Eximbanky od roku 2007, neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku
Eximbanky.
• IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (Predbežné ﬁnančné vykazovanie a zníženie hodnoty), štandard zakazuje
odúčtovanie zníženia hodnoty vykázanom v predchádzajúcom priebežnom období pokiaľ ide o goodwill, investíciu do majetkového
nástroja alebo ﬁnančný majetok ocenený v obstarávacích nákladoch. I keď sa štandard IFRIC 10 stáva povinným štandardom pre
účtovnú závierku Eximbanky od roku 2007, neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku Eximbanky.
• IFRS 8 Prevádzkové segmenty vyžaduje vykazovanie založené na zložkách účtovnej jednotky, ktoré sleduje manažment pri prijímaní
prevádzkových rozhodnutí. Prevádzkové segmenty sú zložky účtovnej jednotky, ktorých samostatné ﬁnančné údaje sú posudzované
manažmentom pri rozhodovaní o alokácii zdrojov a hodnotení výkonnosti. I keď sa štandard IFRS 8 stáva povinným pre účtovnú
závierku Eximbanky 1. januára 2009, neočakáva sa, že jeho zavedenie bude mať vplyv na účtovnú závierku Eximbanky.
• IFRIC 11 IFRS 2 – Skupinové transakcie a transakcie s cennými papiermi, výklad vyžaduje účtovanie platobných transakcií na základe
podielov, v ktorých účtovné jednotky prijímajú tovar alebo služby ako protihodnotu za emisiu vlastných majetkových cenných papierov, ako platieb odvodených od akcií, bez ohľadu na to, ako sú obstarané potrebné majetkové cenné papiere. Taktiež usmerňuje
účtovanie platobných transakcií na základe podielov, v ktorých dodávatelia tovaru alebo služieb účtovnej jednotky obdržia majetkové
nástroje materskej spoločnosti účtovnej jednotky, ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke ako vyrovnané v hotovosti alebo
majetkovými cennými papiermi. I keď sa štandard IFRIC 11 stáva povinným pre účtovnú závierku Eximbanky 1. marca 2007, nie je
aplikovateľný pre operácie Eximbanky, keďže Eximbanka nevstúpila do žiadnych transakcií platieb odvodených od akcií.
• IFRIC 12 Koncesie na poskytovanie verejnoprospešných služieb, výklad poskytuje usmernenie pre účtovné jednotky súkromného
sektora so zreteľom na určité otázky vykazovania a merania, ktoré vznikli pri účtovaní koncesií na poskytovanie verejnoprospešných
služieb. I keď sa štandard IFRIC 12 stáva povinným pre účtovnú závierku Eximbanky 1. januára 2008, nie je aplikovateľný pre operácie
Eximbanky, keďže Eximbanka nevstúpila do žiadnych transakcií s koncesiami na poskytovanie verejnoprospešných služieb.

4. Použitie odhadov a úsudkov
Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu ﬁnančného rizika.
Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch
Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok
Majetok zaúčtovaný v umorovanej hodnote je ocenený v súvislosti s prípadným znížením hodnoty na základe účtovných predpisov
popísaných v bode 3 (h) (iv).
Zložka celkovej špeciﬁckej opravnej položky na zníženie hodnoty vzťahujúca sa k zmluvnej strane sa aplikuje na pohľadávky hodnotené v súvislosti so znížením hodnoty individuálne a je založená na najlepšom odhade súčasnej hodnoty peňažných tokov, ktoré
Eximbanka očakáva. Pri odhadovaní týchto peňažných tokov manažment robí úsudky o ﬁnančnej situácii zmluvnej strany a o čistej
predajnej cene zabezpečenia. Každé zníženie hodnoty majetku je posudzované podľa vlastných meradiel, stratégie vymáhania a odhad vymožiteľných peňažných tokov je schválený Radou banky.
Určovanie reálnej hodnoty
Určovanie reálnej hodnoty ﬁnančného majetku a záväzkov, pre ktoré nie je známa trhová cena, si vyžaduje použitie oceňovacích
techník, ktoré sú popísané v bode 3 (h) (v) poznámok. Pre ﬁnančné nástroje, ktoré sú obchodované zriedka a nie sú cenovo transparentné, reálna hodnota je menej objektívna a vyžaduje si viaceré úrovne úvah založených na likvidite, koncentrácii, neistote trhových
faktorov, cenových predpokladov a ostatných rizík ovplyvňujúcich daný nástroj.
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Významné úvahy pri aplikovaní účtovných postupov Eximbanky
Významné úvahy, ktoré spravila Eximbanka pri aplikovaní účtovných postupov, zahŕňajú:
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Klasiﬁkáciu ﬁnančného majetku a záväzkov
Účtovné postupy Eximbanky poskytujú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich vzniku v rôznych účtovných kategóriách za
určitých podmienok:
• Pri zatriedení ﬁnančného majetku alebo záväzkov ako „určených na obchodovanie“ manažment rozhoduje, či Eximbanka spĺňa
popis majetku a záväzkov deﬁnovaných v účtovných postupoch, bod 3 (j) poznámok.
• Pri zatriedení ﬁnančného majetku ako majetku „držaného do splatnosti“ manažment rozhoduje, či v Eximbanke existuje záujem
a zároveň schopnosť udržať tento ﬁnančný majetok do splatnosti ako je požadované účtovnými postupmi, bod 3 (l) (i) poznámok.
Klasiﬁkáciu zmlúv
Zmluvy sú klasiﬁkované ako poistné zmluvy ak prenášajú významné poistné riziko od poistníka na Eximbanku. Pri niektorých zmluvách Eximbanka posudzuje, či rozsah preneseného poistného rizika je významný. Rozsah poistného rizika sa posudzuje podľa toho,
či môžu nastať situácie, pri ktorých by Eximbanka bola povinná vyplatiť významné dodatočné plnenia oproti porovnateľnému sporivému produktu.
Pri posudzovaní, či môže nastať situácia, kedy by tieto dodatočné plnenia boli splatné a významné, sa berie do úvahy celá doba
trvania zmluvy a všetky poistné riziká, ktoré zmluva prenáša. Ak bola zmluva klasiﬁkovaná ako poistná, ostane takto klasiﬁkovaná
až do svojho ukončenia.
Zmluvy sú klasiﬁkované na úrovni homogénnych portfólií zmlúv jednotlivých produktov. Ak celé takéto portfólio typicky pozostáva zo
zmlúv, ktoré prenášajú poistné riziko, Eximbanka neskúma jednotlivé zmluvy, aby identiﬁkovala nevýznamnú skupinu takých, ktoré
prenášajú iba nevýznamné poistné riziko.

5. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky voči bankám so zmluvnou dobou splatnosti
do 3 mesiacov (bod 6 poznámok)

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

562 344

1 031 305

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

69 073

12 582

1 292 897
5 059 305
379 550

1 778 237
4 408 000
12 020
155 722

6 800 825

6 366 561

(562 344)

(1 031 305)

6 238 481

5 335 256

6. Pohľadávky voči bankám

Splatné na požiadanie
Ostatné úvery a pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka
- nad 1 rok
Prijaté peňažné záruky (bod 16 poznámok)

Mínus pohľadávky so zmluvnou splatnosťou do 3 mesiacov
(bod 5 poznámok)

Pohľadávky voči bankám zahŕňajú sumu vo výške 5 829 707 tisíc Sk (2005: 5 179 533 tisíc Sk) poskytnutú za účelom ﬁnancovania
vývozných a dovozných aktivít konkrétnych klientov týchto bánk. Úverové riziko znášajú spolupracujúce banky.
Prijaté peňažné záruky zahrňujú hodnoty prijaté ako zabezpečenie za úvery a pohľadávky voči klientom (bod 16 poznámok).
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Splatné na požiadanie
Ostatné úvery a pohľadávky voči klientom so zostatkovou dobou splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka
- od 1 roka do 5 rokov

Opravné položky na zníženie hodnoty (bod 8 poznámok)

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

61 630

54 604

655 430
543 617
137 995

175 810
374 321
364 163

1 398 672

968 898

(95 189)

(93 539)

1 303 483

875 359

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

1 339 734
58 938

943 815
25 083

1 398 672

968 898

Úvery boli poskytnuté klientom v nasledujúcich sektoroch:

Výrobné podniky
Ostatné

Všetky úvery boli poskytnuté spoločnostiam so sídlom na Slovensku.
Všetky úvery sú zaručené záložným právom.

8. Zníženie hodnoty
Pohyby na opravných položkách na zníženie hodnoty boli nasledovné:

Pohľadávky voči klientom (bod 7 poznámok)
Pohľadávky z poistenia (bod 9 poznámok)
Ostatné aktíva (bod 13 poznámok)

K 1.
januáru
2006
tis. Sk

Tvorba
počas
roka
tis. Sk

Kurzové
rozdiely
z prepočtu
tis. Sk

K 31.
decembru
2006
tis. Sk

93 539
1 956
92

3 951
92
-

(2 301)
-

95 189
2 048
92

95 587

4 043

(2 301)

97 329
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7. Pohľadávky voči klientom
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9. Poistné aktivity
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a) Pohľadávky z poistenia

Pohľadávky z poistenia
Ostatné pohľadávky z poistenia
Znehodnotené pohľadávky z poistenia

Opravné položky na zníženie hodnoty (bod 8 poznámok)

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

114 513
13 767
2 048

8 542
13 731
1 956

130 328

24 229

(2 048)

(1 956)

128 280

22 273

2006
tis. Sk
4 221
3
127 666

2005
tis. Sk
2 264
12
167 428

131 890

169 704

b) Aktíva zo zaistenia

Pohľadávky zo zaistenia
Ostatné pohľadávky zo zaistenia
Podiely zaisťovateľov na technických rezervách

Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, zaisťovala Eximbanka v roku 2006 krátkodobé riziká obligatórnym proporcionálnym
(quota share) spôsobom s významnými európskymi zaisťovateľskými spoločnosťami, kde ako hlavný zaisťovateľ je SWISS RE Švajčiarsko.
Exportné úvery smerujúce do krajín s vyššou mierou rizika ako je Ruská federácia a Ukrajina boli zaistené fakultatívne.
Dobrá dlhodobá spolupráca so zaisťovateľskými partnermi pri úhrade nákladov na poistné plnenia, rating zaisťovateľov (Eximbanka
ročne analyzuje ich ﬁnančnú situáciu) a ich aktivity v oblasti zábrannej činnosti sú predpokladom pre návratnosť aktív vyplývajúcich
zo zaisťovacej činnosti. Z týchto dôvodov nebolo potrebné prehodnotiť výšku uvedených aktív.
c) Podiely zaisťovateľov na technických rezervách
Počas roka 2006 boli na účte technických rezerv v podieloch pripadajúcich na zaisťovateľov nasledujúce pohyby:

Rezerva na poistné budúcich období
Rezerva na vzniknuté a nenahlásené poistné plnenia
Rezerva na nahlásené a nevybavené poistné plnenia

K 1.
januáru
2006
tis. Sk

Zvýšenie
počas roka
2006
tis. Sk

Zníženie
počas roka
2006
tis. Sk

K 31.
decembru
2006
tis. Sk

57 210
104 294
5 924

52
16 500
11 342

(6 125)
(45 839)
(15 692)

51 137
74 955
1 574

167 428

27 894

(67 656)

127 666
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Rezerva na poistné budúcich období
Rezerva na vzniknuté a nenahlásené poistné plnenia
Rezerva na nahlásené a nevybavené poistné plnenia

K 1.
januáru
2005
tis. Sk

Zvýšenie
počas roka
2005
tis. Sk

Zníženie
počas roka
2005
tis. Sk

K 31.
decembru
2005
tis. Sk

63 097
83 697
3 069

146
26 400
15 235

(6 033)
(5 803)
(12 380)

57 210
104 294
5 924

149 863

41 781

(24 216)

167 428

d) Záväzky zo zaistenia

Záväzky zo zaistenia
Ostatné záväzky zo zaistenia

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

7 458
20

8 566
509

7 478

9 075

e) Technické rezervy na poistenie
Počas roka 2006 boli na účte technických rezerv na poistenie vývozných úverov nasledujúce pohyby:

Poistné budúcich období
Rezerva na vzniknuté a nenahlásené poistné plnenia
Rezerva na nahlásené a nevybavené poistné plnenia

K 1.
januáru
2006
tis. Sk

Zvýšenie
počas roka
2006
tis. Sk

Zníženie
počas roka
2006
tis. Sk)

K 31.
decembru
2006
tis. Sk

325 191
242 553
41 954

160 876
30 000
17 812

(50 792)
(74 302)
(56 374)

435 275
198 251
3 392

609 698

208 688

(181 468)

636 918

Počas roka 2005 boli na účte technických rezerv na poistenie vývozných úverov nasledujúce pohyby:

Poistné budúcich období
Rezerva na vzniknuté a nenahlásené poistné plnenia
Rezerva na nahlásené a nevybavené poistné plnenia

K 1.
januáru
2005
tis. Sk

Zvýšenie
počas roka
2005
tis. Sk

Zníženie
počas roka
2005
tis. Sk)

K 31.
decembru
2005
tis. Sk

310 235
209 466
38 987

62 600
50 000
27 338

(47 644)
(16 913)
(24 371)

325 191
242 553
41 954

558 688

139 938

(88 928)

609 698

Eximbanka vykonala k 31. decembru 2006 test dostatočnosti rezerv na krytie rizík vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Predmetný test
bol spracovaný osobitne pre obchodovateľné a osobitne pre neobchodovateľné riziká na základe dvoch kritérií:
a) nebola nikdy vykázaná strata z poisťovacích aktivít, čo predpokladá dostatočné ocenenie jednotlivých poistných produktov (primerané poistné sadzby) a príslušná rezerva na poistné budúcich období predstavuje postačujúci zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich
z poistných zmlúv.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 EXIMBANKA SR

Počas roka 2005 boli na účte technických rezerv v podieloch pripadajúcich na zaisťovateľov nasledujúce pohyby:
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b) na základe vývoja škodovosti, výplat poistných plnení, tvorby a použitia rezerv na poistné plnenia bol spracovaný „run off test“
k 31. decembru 2006 za posledných 6 rokov. Test potvrdil dostatočnosť škodových rezerv na krytie predpokladaných budúcich
záväzkov z poisťovacích činností, preto nie je potrebná dodatočná tvorba rezerv.
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Analýza vývoja poistných udalostí – hrubá výška k 31. decembru 2006
Krátkodobé riziká
Rok upísania rizika (underwriting year)
2001
tis. Sk

2002
tis. Sk

2003
tis. Sk

2004
tis. Sk

2005
tis. Sk

2006
tis. Sk

18 320
47 909
49 091
49 091
47 484
47 484

53 130
87 487
87 487
69 930
36 649

76 767
73 569
73 569
18 569

75 502
68 835
64 176

72 265
63 239

25 309

47 484

36 649

18 569

64 176

63 239

25 309

Kumulované výplaty poistných plnení (47 161)

(36 249)

(12 569)

(1 813)

(18 257)

(2 735)

323

400

6 000

62 363

44 982

22 574

(29 164)

16 481

58 198

11 326

9 026

-

0
1
2
3
4
5
Odhad kumulovaných škôd

Hrubá výška rezerv
na poistné udalosti k 31.12.2006
Výsledky „run off“

Total *
tis. Sk

136 642

Rok upísania rizika - underwriting year (UY)

0 = daný UY
1 = UY + 1 rok
2 = UY + 2 roky
* Rozdiel do celkovej výšky rezerv na poistné udalosti v sume 201 643 tis. Sk predstavuje rezervu na strednodobé a dlhodobé riziká
vo výške 65 000 tis. Sk popísanú v bode 9 (e).
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Analýza vývoja poistných udalostí – podiel zaisťovateľov k 31. decembru 2006
Krátkodobé riziká

0
1
2
3
4
5
Odhad kumulovaných škôd
Kumulované výplaty poistných plnení
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistné udalosti k 31.12.2006
Výsledky „run off“

2001
tis. Sk

2002
tis. Sk

2003
tis. Sk

2004
tis. Sk

2005
tis. Sk

2006
tis. Sk

12 124
32 837
33 664
33 664
33 239
33 239

34 089
34 089
34 089
28 049
24 649

46 706
44 596
44 596
11 596

44 551
40 151
39 926

41 095
35 138

12 990

33 239

24 649

11 596

39 926

35 138

12 990

(33 013)

(24 649)

(8 296)

(1 197)

(12 050)

(1 805)

226

0

3 300

38 729

23 088

11 185

(21 115)

9 440

35 110

4 625

5 957

-

Total
tis. Sk

76 528

Rok upísania rizika - underwriting year (UY)
0 = daný UY
1 = UY + 1 rok
2 = UY + 2 roky
Odhad celkových nákladov na poistné udalosti – celková suma vyplatených poistných plnení a rezerv na nevybavené poistné udalosti.
Výsledky „run off“ – rozdiel medzi pôvodným odhadom celkových nákladov na poistné udalosti a najaktuálnejším odhadom celkových nákladov na poistné udalosti.
Negatívny výsledok „run off“ v 2001 bol zapríčinený veľkými poistnými udalosťami, ktoré sa vzťahovali k určitému UY a boli nahlásené s jednoročným oneskorením.
Strednodobé a dlhodobé riziká
V roku 2004 bola pre strednodobé a dlhodobé riziká vytvorená rezerva na poistné plnenia vzniknuté a nenahlásené v objeme
65 000 tis. Sk, ktorá zatiaľ nebola čerpaná.
f) Tvorba technických rezerv (bod 24 poznámok)

Tvorba v roku 2006
Rozpustenie v roku 2006

Rezerva na poistné
budúcich období (e)
2006
tis. Sk

Podiely zaisťovateľov na
rezervách na poistné budúcich období (c)
2006
tis. Sk

160 876
(50 792)

52
(6 125)

110 084

(6 073)
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Rok upísania rizika (underwriting year)
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Predpoklady použité pri odhadoch aktív a pasív týkajúcich sa poistných zmlúv sa volia tak, aby rezervy vytvorené na ich základe boli
dostatočné na krytie budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv v takom rozsahu, v akom sa toto plnenie dá primerane
predpokladať.
Napriek tomu, s ohľadom na neistotu pri vytváraní rezerv na poistné udalosti je pravdepodobné, že konečný výsledok sa ukáže byť
odlišný od pôvodne určeného záväzku.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vytvorí rezerva na očakávané konečné náklady na vysporiadanie všetkých
poistných udalostí vzniknutých do tohto dňa, bez ohľadu na to, či boli nahlásené alebo nie, ktorá zahŕňa aj náklady na likvidáciu
poistných udalostí, a od ktorej sa odpočíta suma už vyplatených plnení.
Rezerva na tieto poistné udalosti sa nediskontuje.
Zdrojové údaje používané ako vstupy pre predpoklady sú poväčšine interné údaje Eximbanky, získané detailnými analýzami vykonávanými minimálne raz ročne. Predpoklady sú preskúmavané, aby nedošlo k nesúladu s dostupnými informáciami o trhu alebo inými
publikovanými informáciami. Pre niektoré poistné udalosti sa používajú externé informácie.
Eximbanka dôkladne sleduje súčasné trendy a vývoj. Keď nie sú dostupné dostatočné informácie pre určenie spoľahlivého vývoja
poistných udalostí, hlavne v prvých rokoch, tak sa používajú obozretné predpoklady.
Odhad vzniknutých, ale nenahlásených škôd (incurred but not reported, IBNR) je všeobecne ovplyvnený vyššou mierou neistoty, ako
odhad nahlásených škôd, pre ktoré je dostupných viac informácií. IBNR škody nemusia byť zjavné počas mnohých rokov po tom, ako
nastala udalosť, ktorá bola príčinou škody.
Každá nahlásená poistná udalosť je posudzovaná osobitne, s ohľadom na okolnosti vzniku škody, informácie dostupné likvidátorom
a historické skúsenosti s podobnými poistnými udalosťami. Odhad jednotlivých škôd sa upravuje po získaní nových informácií.
Problémy pri odhadoch sa rôznia podľa jednotlivých druhov poistenia z rozličných dôvodov, ako napríklad:
• Rozdiely v zmluvných podmienkach poistných zmlúv;
• Rozdiely v komplexnosti poistných udalostí;
• Výška jednotlivých škôd;
• Oneskorenie medzi vznikom a hlásením poistných udalostí.
Rozsiahle škody sa väčšinou posudzujú samostatne a oceňujú individuálne, aby sa predišlo nežiadúcemu ovplyvneniu štatistických
údajov.
Pri používaní historických údajov o vývoji škôd sa predpokladá, že škodový priebeh z minulosti sa bude opakovať v budúcnosti.
Existujú dôvody, prečo toto nemusí platiť. Tieto však boli zohľadnené prostredníctvom modiﬁkácie metód v rozsahu, v akom sa dali
predpokladať. Tieto dôvody zahŕňajú napríklad:
• Ekonomické, právne, politické a sociálne trendy (vyplývajúce napríklad z rozdielov v očakávanej výške inﬂácie);
• Zmeny v skladbe uzatváraných poistných zmlúv;
• Vplyv poistných udalostí mimoriadneho rozsahu.
IBNR rezervy a rezervy na nahlásené a nevybavené poistné udalosti sú prvotne odhadované v hrubej výške a podiely zaisťovateľa sú
vyčíslené prostredníctvom samostatnej kalkulácie. Eximbanka uzatvorila viaceré zaistné zmluvy (kvótové zaistenie a zaistenie prostredníctvom škodového nadmerku), ktoré by mali slúžiť na zníženie rizika vyplývajúceho zo vzniknutých poistných udalostí. Eximbanka posudzuje úverový rating individuálnych zaisťovateľov pri prvotnom oceňovaní aktív vyplývajúcich zo zaistenia.
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Cenné papiere určené na predaj:
Dlhové cenné papiere emitované vládou SR

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

48 113

75 456

Počas roku 2005 boli cenné papiere, ktoré boli súčasťou portfólia držaného do splatnosti, predané pred splatnosťou. Z toho dôvodu
bola zostávajúca časť cenných papierov presunutá do portfólia cenných papierov určených na predaj a cenné papiere boli precenené
na reálnu hodnotu.

11. Majetok a vybavenie
Pozemky a
budovy
tis. Sk

Nábytok
zariadenie a
vybavenie
tis. Sk

Motorové
vozidlá
tis. Sk

Softvér
tis. Sk

Obstaranie
tis. Sk

Celkom
tis. Sk

Obstarávacia cena
K 1. januáru 2005
Prírastky
Presuny
Úbytky

199 382
2 636
-

121 612
2 043
(34 455)

15 581
281
2 741
(4 222)

149 537
11 533
-

10 794
18 750
(18 953)
-

496 906
19 031
(38 677)

K 31. decembru 2005

202 018

89 200

14 381

161 070

10 591

477 260

K 1. januáru 2006
Prírastky
Presuny
Úbytky

202 018
91
-

89 200
5 677
(8 669)

14 381
-

161 070
5 151
(425)

10 591
328
(10 919)
-

477 260
328
(9 094)

K 31. decembru 2006

202 109

86 208

14 381

165 796

-

468 494

Odpisy a opravné položky na zníženie hodnoty
K 1. januáru 2005
45 837
Iné pohyby
Odpis za rok
9 600
Úbytky
Rozpustenie opravnej položky
-

107 751
5 789
(34 443)
-

14 004
281
1 441
(4 217)
-

147 321
4 883
-

10 794
(10 794)

325 707
281
21 713
(38 660)
(10 794)

K 31. decembru 2005

55 437

79 097

11 509

152 204

-

298 247

K 1. januáru 2006
Odpis za rok
Úbytky

55 437
9 606
-

79 097
5 757
(8 669)

11 509
1 111
-

152 204
6 487
(425)

-

298 247
22 961
(9 094)

K 31. decembru 2006

65 043

76 185

12 620

158 266

-

312 114

Zostatková hodnota
K 31. decembru 2006
K 31. decembru 2005

137 066
146 581

10 023
10 103

1 761
2 872

7 530
8 866

10 591

156 380
179 013

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 320 mil. Sk.
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10. Investičné cenné papiere
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12. Odložená daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka sa vzťahuje na dočasný rozdiel vyplývajúci z nasledujúcich položiek:
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Majetok

Opravné položky na zníženie hodnoty
ostatných aktív
Pohľadávky voči klientom
Rezervy

Záväzky
2006
2005
tis. Sk
tis. Sk

Netto
2006
2005
tis. Sk
tis. Sk

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

24 757

14 637

(50)
(72)

(284)
-

(50)
(72)
24 757

(284)
14 637

24 757

14 637

(122)

(284)

24 635

14 353

(24 635)
-

(14 353)
-

Úprava hodnoty

K 31. decembru 2006 nebola zaúčtovaná odložená daňová pohľadávka, pretože nie je pravdepodobné, že bude dosiahnutý dostatočný zdaniteľný zisk na jej použitie.
K 31. decembru 2006 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre právnické osoby vo výške 19 %
(2005: 19 %).

13. Ostatné aktíva

Iné pohľadávky
Iné

Zníženie hodnoty (bod 8 poznámok)

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

13 309
1 967

12 512
591

15 276

13 103

(92)

(92)

15 184

13 011

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

561 624
326 424

59 639
307 822

888 048

367 461

14. Záväzky voči bankám

Prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka

Záväzky voči bankám zahŕňajú dlhodobý úver prijatý od ING Bank v celkovej hodnote 22 441 tisíc EUR k 31. 12. 2006 (2005: 8 477
tisíc EUR), ktorý bol čerpaný vo viacerých tranžiach. Tieto tranže boli čerpané ako súčasť úverového rámca vo výške 35 mil. EUR poskytnutého podľa dodatku z 3. augusta 2006.
Úver bol poskytnutý na ﬁnancovanie vývozných úverov klientom Eximbanky za účelom podpory vývozu Slovenskej republiky, je nezabezpečený a je úročený sadzbou EURIBOR plus 0,20 % p.a.
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15. Záväzkové fondy

K 1. januáru
Presun z nerozdeleného zisku (bod 20 poznámok)
Čerpanie
K 31. decembru

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

11 165

16 653

-

5 300

(5 575)

(10 788)

5 590

11 165

Fond na vyrovnávanie úrokových rozdielov z operácií na ﬁnančných trhoch sa používa na vyrovnávanie úrokových rozdielov medzi
úrokovou sadzbou zdrojov získaných na ﬁnančných trhoch a úrokovou sadzbou poskytnutých úverov.
Fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
republiky. Po prerozdelení zostatku k 31. decembru 2006 bude fond zrušený.
K 31. decembru 2006 čerpanie fondu v mene vývozcov predstavovalo hodnotu vo výške 5 575 tisíc Sk (2005: 10 788 tisíc Sk).

16. Ostatné záväzky

Prijaté peňažné záruky (bod 6 poznámok)
Sociálny fond, odmeny a iné záväzky voči zamestnancom
Ostatné záväzky

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

379 550
10 508
9 953

155 722
9 359
13 962

400 011

179 043

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

668
1 370
(1 243)

1 656
542
(1 530)

795

668

Pohyby v sociálnom fonde boli počas roka nasledovné:

K 1. januáru
Tvorba
Čerpanie
K 31. decembru

17. Rezervy

Rezervy na záväzky zo záruk
Rezervy na súdne spory

K 1.
januáru
2006
tis. Sk

Tvorba
počas
roka
tis. Sk

Odpis
počas
roka
tis. Sk

Rozdiel
zo zmeny
kurzu
tis. Sk

K 31.
decembru
2006
tis. Sk

166 350

26 951

-

(19 597)

173 704

77 384

61 773

(2 782)

-

136 375

243 734

88 724

(2 782)

(19 597)

310 079
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Fond na vyrovnávanie úrokových rozdielov z operácií na ﬁnančných trhoch:
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18. Základné imanie
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K 31. decembru 2006 bola výška základného imania Eximbanky, 100 % vlastnenej štátom, 3 000 miliónov Sk (2005: 3 000 miliónov
Sk).
Počas roka nenastali v základnom imaní žiadne pohyby.

19. Kapitálové fondy

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Rezervný fond
Fond na záruky
Fond na krytie obchodovateľných rizík
Kapitálový fond
Fond na ﬁnancovanie vývozných úverov
Fond na krytie neobchodovateľných rizík
Fond na krytie neobchodovateľných strednodobých
a dlhodobých rizík

K 1.
januáru
2006
tis. Sk

Presuny
tis. Sk

K 31.
decembru
2006
tis. Sk

540 910
587 736
391 601
500 000
1 194 236

-

540 910
587 736
391 601
500 000
1 194 236

20 000

-

20 000

3 234 483

-

3 234 483

Fondy boli vytvorené v súlade s § 30 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zdroje tvorby a účel použitia fondov. Zákon sa nezmieňuje o čerpaní fondov zriaďovateľom.
(a) Rezervný fond sa používa na krytie prípadných strát a na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia.
Fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
republiky.
(b) Fond na záruky sa používa na poskytovanie záruk za vývoz alebo dovoz podľa podmienok poskytovania záruk schválených Radou
banky.
Fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
republiky.
(c) Fond na krytie obchodovateľných rizík sa používa na krytie obchodovateľných krátkodobých rizík v súlade s podmienkami úverového poistenia schválenými Radou banky.
Fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
republiky.
(d) Kapitálový fond sa používa na krytie prípadných strát, ktoré môžu vzniknúť pri výkone bankových a poisťovacích činností.
Fond sa tvorí z iných zdrojov než z rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení.
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(e) Fond na ﬁnancovanie vývozných úverov sa používa na ﬁnancovanie vývozných úverov v súlade s úverovými podmienkami schválenými Radou banky.

(f) Fond na krytie neobchodovateľných rizík sa používa na krytie neobchodovateľných krátkodobých rizík a strednodobých a dlhodobých rizík v súlade s podmienkami úverového poistenia schválenými Radou banky.
Fond sa tvorí z účelových zdrojov štátu.
(g) Fond na krytie neobchodovateľných strednodobých a dlhodobých rizík sa používa na krytie neobchodovateľných strednodobých
a dlhodobých rizík v súlade s podmienkami úverového poistenia schválenými Radou banky.
Fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
republiky.

20. Nerozdelený zisk

K 1. januáru
Presun do fondu na krytie obchodovateľných rizík
Presun do fondu na vyrovnávanie úrokových rozdielov z operácií na
ﬁnančných trhoch (bod 15 poznámok)
Zisk za rok
K 31. decembru

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

49 281
-

159 332
(137 300)

61 027

(5 300)
32 549

110 308

49 281

Rada banky navrhne rozdelenie zisku za rok, ktorý sa končí 31. decembra 2006, nasledovne:
tis. Sk

Prídel do fondu na krytie obchodovateľných rizík
Prídel do fondu na krytie neobchodovateľných strednodobých a dlhodobých rizík
Nerozdelený zisk

20 000
41 000
27
61 027

21. Podsúvahové položky

Podsúvahové záväzky:
Vydané záruky

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

1 905 360

2 350 954
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Fond sa tvorí z účelových zdrojov štátu.
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22. Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov
2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

129 455
58 381
2 143

124 492
28 294
12 633

189 979

165 419

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

23 684

6 957

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

217 929
(110 084)

126 668
(14 956)

107 845

111 712

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

31 367

32 585

6 073

5 887

37 440

38 472

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

Náklady na poistné plnenie
Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie

(9 676)
6 386

(13 926)
9 224

Ostatné náklady súvisiace s poistením
Ostatné náklady súvisiace so zaistením

(5 328)
66

(4 769)
181

(8 552)

(9 290)

Úrokové výnosy a im podobné výnosy:
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Dlhové cenné papiere

23. Úrokové náklady

Záväzky voči bankám

24. Výnosy a náklady spojené s poistnými aktivitami
a) Hrubé zaslúžené poistné

Predpísané poistné
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období (bod 9 (f) poznámok)

b) Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom

Podiel zaisťovateľov na predpísanom poistnom
Podiel zaisťovateľov na zmene stavu rezervy na
poistné budúcich období (bod 9(f) poznámok)

c) Náklady na poistenie
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Tvorba rezervy na vzniknuté a nenahlásené poistné
plnenia (bod 9 (e) poznámok)
Tvorba rezervy na nahlásené a nevybavené poistné
plnenia (bod 9 (e) poznámok)
Tvorba technických rezerv na poistné plnenie počas roka
Podiel zaisťovateľov na tvorbe rezervy na vzniknuté
a nenahlásené poistné plnenia (bod 9 (c) poznámok)
Podiel zaisťovateľov na tvorbe rezervy na nahlásené
a nevybavené poistné plnenia (bod 9 (c) poznámok)
Znížené o podiel zaisťovateľov
Rozpustenie rezervy na vzniknuté a nenahlásené poistné
plnenia (bod 9 (e) poznámok)
Rozpustenie rezervy na nahlásené a nevybavené poistné
plnenia (bod 9 (e) poznámok)
Rozpustenie technických rezerv na poistné plnenia počas roka
Podiel zaisťovateľov na rozpustení rezervy na vzniknuté
a nenahlásené poistné plnenia (bod 9 (c) poznámok)
Podiel zaisťovateľov na rozpustení rezervy na nahlásené
a nevybavené poistné plnenia (bod 9 (c) poznámok)
Znížené o podiel zaisťovateľov

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

(30 000)

(50 000)

(17 812)

(27 338)

(47 812)

(77 338)

16 500

26 400

11 342

15 235

27 842

41 635

74 302

16 913

56 374

24 371

130 676

41 284

(45 839)

(5 803)

(15 692)

(12 380)

(61 531)

(18 183)

49 175

(12 602)

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

44 944
13 736
15 445

44 584
11 592
580

74 125

56 756

56 399

52 042

130 524

108 798

25. Všeobecné prevádzkové náklady

Osobné náklady:
Mzdové náklady
Náklady na sociálne zabezpečenie
Odmeny a ostatné osobné náklady

Ostatné prevádzkové náklady

K 31. decembru 2006 bol priemerný počet zamestnancov 82 (v roku 2005: 83), z toho 4 zamestnanci tvoria vedenie.
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d) Rozpustenie/tvorba technických rezerv na poistné plnenie
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26. Daň z príjmov
2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

21 820
21 820

31 770
13 986
45 756

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

82 847
273 773
(241 778)

78 305
192 228
(29 711)

114 842

240 822

21 820

45 756

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

82 847

78 305

22 961
4 043
110 084
6 073
(49 175)
88 724
(21 898)
243 659

21 713
(66 524)
14 956
5 887
12 602
109 250
17
(2 524)
281
173 963

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

175 853
(18 424)

160 383
(6 888)

157 429

153 495

Daň z príjmov právnických osôb
Bežný rok
Odložená daň

Účtovný zisk pred zdanením je odsúhlasený na zisk vypočítaný pre daňové účely takto:

Zisk pred zdanením
Daňovo neuznateľné náklady
Nedaňové výnosy
Základ dane
Daň 19 % (v roku 2005: 19 %)

27. Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch

Zisk pred zdanením
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy
Opravné položky k pohľadávkam
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období
Podiel zaisťovateľov na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
Tvorba technických rezerv na poistné plnenie, netto
Tvorba rezerv
Strata z vyradenia zariadenia
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny kurzu opravných položiek a rezerv
Ostatné pohyby

Čisté peňažné toky (v)/z prevádzkových činností
zahŕňajú nasledujúce peňažné toky:

Úroky prijaté
Úroky zaplatené
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28. Majetok a záväzky v cudzej mene

Euro
tis. Sk

US dolár
tis. Sk

Ostatné
tis. Sk

Slovenská
koruna
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

30 284
362 668
844 252
106 881
123
1 353
-

169
6 585
12 271
540
-

31
462
4 101
4
-

531 860
5 868 766
446 960
21 399
127 666
48 113
156 380
9 326
13 287
2 033

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
156 380
9 326
15 184
2 033

1 345 561

19 565

4 598

7 225 790

8 595 514

875 843
655
356 602
166 199
94

12 205
6 425
1 894
-

6 823
458
5 611
-

636 918
5 590
36 526
136 375
2 245

888 048
7 478
636 918
5 590
400 011
310 079
2 339

1 399 393

20 524

12 892

817 654

2 250 463

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Aktíva zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Majetok a vybavenie
Preplatok na dani z príjmov
Ostatné aktíva
Náklady a príjmy budúcich období

Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy na poistenie
Zaväzkové fondy
Ostatné záväzky
Rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období
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Majetok a záväzky v cudzej mene mali k 31. decembru 2006 nasledovnú štruktúru:
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Majetok a záväzky v cudzej mene mali k 31. decembru 2005 nasledovnú štruktúru:

Euro
tis. Sk

US dolár
tis. Sk

Ostatné
tis. Sk

Slovenská
koruna
tis. Sk

478
147 537
348 928
331
126
-

376
5 530
28
-

51
13
1 945
4
-

1 030 400
5 182 176
526 431
22 273
167 428
75 456
179 013
3 953
12 853
2 710

1 031 305
5 335 256
875 359
22 273
169 704
75 456
179 013
3 953
13 011
2 710

497 400

5 934

2 013

7 202 693

7 708 040

367 461
1 948
149 358
121 005
4

5 543
33 063
-

7 127
690
9 338
1

609 698
11 165
23 452
80 328
2 557

367 461
9 075
609 698
11 165
179 043
243 734
2 562

639 776

38 606

17 156

727 200

1 422 738

Spolu
tis. Sk
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Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Aktíva zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Majetok a vybavenie
Preplatok na daň z príjmov
Ostatné aktíva
Náklady a príjmy budúcich období

Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy na poistenie
Zaväzkové fondy
Ostatné záväzky
Rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období
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29. Transakcie so spriaznenými stranami

Eximbanka v rámci svojej bežnej činnosti uskutočňuje rôzne bankové operácie so spriaznenými stranami: úverové obchody, transakcie
s depozitami a zahraničnými menami. Tieto transakcie sa uzatvárajú podľa obchodných podmienok a pri použití trhových sadzieb.
(a) Zakladateľ
Eximbanka neeviduje v priebehu roka žiadne významné transakcie so zakladateľom.
(b) Podniky spojené so zakladateľom
Pohľadávky voči podnikom spojeným so zakladateľom:
2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

48 113
13

75 456
21 155
(3 303)
7

Záväzky
Rezervy

-

226

Podsúvaha
Vystavené záruky

-

2 725

4 314

15 296

Majetok
Investičné cenné papiere
Pohľadávky voči klientom
Straty zo zníženia hodnoty
Pohľadávky z poistenia

Transakcie počas roka:
Prijaté úroky a pohľadávky

(c) Riaditelia, senior manažment a dozorná rada
Eximbanka neeviduje v priebehu roka žiadne významné transakcie s riaditeľmi alebo vedením, s ich blízkymi príbuznými alebo podnikmi, v ktorých majú podstatný vplyv.
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Za spriaznené osoby sa považujú subjekty, ktoré majú kontrolu nad Eximbankou alebo Eximbanka nad nimi, alebo ak má jedna strana
rozhodujúci vplyv na druhú stranu pri rozhodovaní o ﬁnančnej a prevádzkovej činnosti. Jediným vlastníkom Eximbanky je štát.
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(d) Kompenzácie členom orgánov Eximbanky
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Kompenzácie členom Rady banky a Dozornej rady boli v nasledovnej výške:

Rada banky
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Požitky po skončení zamestnania

Dozorná rada
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Požitky po skončení zamestnania

2006
tis. Sk

2005
tis. Sk

14 175
204

13 966
146

14 379

14 112

406
-

210
-

14 785

14 322

Okrem miezd Eximbanka poskytuje nepeňažné beneﬁty členom vedenia a prispieva do plánu doplnkového dôchodkového poistenia
(bod 30 poznámok).

30. Plán doplnkového dôchodkového poistenia
Eximbanka participuje na pláne doplnkového dôchodkového poistenia pre svojich zamestnancov od roku 2000. Plán doplnkového
dôchodkového poistenia je dobrovoľný a je založený na zmluvnom základe medzi zamestnancom, zamestnávateľom a plánom doplnkového dôchodkového poistenia.
Príspevky od zamestnanca a Eximbanky sú ﬁxné a sú dané v pláne požitkov.
Za rok končiaci 31. decembra 2006 Eximbanka v rámci tohto plánu prispela 1 256 tisíc Sk (2005: 978 tisíc Sk) a zamestnanci
996 tisíc Sk (2005: 931 tisíc Sk).
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31. Analýza doby splatnosti

Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Nešpeciﬁkované
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

562 344
6 238 481
1 165 488
128 280
1 570
9 326
14 522
2 029

137 995
46 543
4

-

131 890
156 380
662
-

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
156 380
9 326
15 184
2 033

8 122 040

184 542

-

288 932

8 595 514

888 048
7 478
3 750
400 011
2 339

1 840
-

-

636 918
310 079
-

888 048
7 478
636 918
5 590
400 011
310 079
2 339

1 301 626

1 840

-

946 997

2 250 463

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Aktíva zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Majetok a vybavenie
Preplatok na dani z príjmov
Ostatné aktíva
Náklady a príjmy budúcich období

Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy na poistenie
Záväzkové fondy
Ostatné záväzky
Rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období
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Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2006 mala nasledovnú štruktúru:
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Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2005 mala nasledovnú štruktúru:
Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Nešpeciﬁkované
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

1 031 305
5 323 236
511 196
22 273
27 509
3 953
12 266
2 691

12 020
364 163
47 947
19

-

169 704
179 013
745
-

1 031 305
5 335 256
875 359
22 273
169 704
75 456
179 013
3 953
13 011
2 710

6 934 429

424 149

-

349 462

7 708 040

367 461
9 075
5 776
179 043
2 562

5 389
-

-

609 698
243 734
-

367 461
9 075
609 698
11 165
179 043
243 734
2 562

563 917

5 389

-

853 432

1 422 738
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Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Aktíva zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Majetok a vybavenie
Preplatok na dani z príjmov
Ostatné aktíva
Náklady a príjmy budúcich období

Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy na poistenie
Záväzkové fondy
Ostatné záväzky
Rezervy
Výnosy a výdavky budúcich období

32. Riadenie ﬁnančných rizík
Eximbanka využíva rozličné druhy ﬁnančných nástrojov. Finančným nástrojom je zmluva, pri ktorej vzniká na jednej strane ﬁnančné
aktívum jednej spoločnosti a ﬁnančné pasívum alebo majetkový (equity) nástroj druhej spoločnosti. Príkladom sú úvery, vklady alebo
dlhové cenné papiere.
Finančné nástroje zahŕňajú taktiež deriváty, ktorých hodnota je odvodená od hodnoty podkladového nástroja, indexu alebo referenčnej sadzby. Základnými druhmi derivátov sú forwardy zahŕňajúce futures, opcie a swapy.
Riziká spojené s ﬁnančnými nástrojmi
Využívanie ﬁnančných nástrojov zahŕňa vo všeobecnosti prevzatie alebo presun rizika na iný subjekt. Základnými druhmi rizík sú
úverové riziko, trhové riziko (vrátane rizika úrokových mier a devízového rizika) a riziko likvidity.
Najvyššou prioritou Eximbanky je riadenie rizika, a preto vypracovala jasné a komplexné zásady pre riadenie rizika, postupy a kontrolné systémy, ktoré sú pravidelne prehodnocované Radou banky.
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Úverové riziko

Úverové riziko je prísne sledované v rámci organizačnej štruktúry odborom stratégie a riadenia rizika, úverovou komisiou, komisiou
pre poistné úverové riziká, škodovou komisiou a Radou banky.
Postupy Eximbanky týkajúce sa riadenia úverového rizika zahŕňajú stanovenie limitov na klientov, protistrany, priemyselné odvetvia
a produkty. Pred schválením limitov na jednotlivých klientov a protistrany prebieha proces hodnotenia úverovej bonity klientov a protistrán a Eximbanka prijíma rôzne formy zabezpečenia s cieľom zníženia úverového rizika. Eximbanka zároveň priebežne sleduje vývoj
úverového portfólia, aby v prípade potreby mohla prijať okamžité opatrenia na minimalizovanie možných strát.
Riziko úrokových mier
Riziko úrokových mier vyplýva zo zmeny hodnoty ﬁnančných aktív a záväzkov spôsobených zmenami úrokových mier na trhu.
Riziko úrokových mier je pravidelne sledované odborom stratégie a riadenia rizika. Väčšina využívaných ﬁnančných nástrojov je krátkodobých s pohyblivou úrokovou mierou.
Priemerné efektívne úrokové miery k 31. decembru 2006 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky,
boli nasledovné:
Efektívna
úroková
sadzba
%

Menej ako 3
mesiace
tis. Sk

Od 3 mesiacov
do 1
roka
tis. Sk

1–5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

3,92
1,80
4,88
5,14

562 344
824 131
621 871
-

5 414 350
543 617
1 570

137 995
46 543

-

562 344
6 238 481
1 303 483
48 113

2 008 346

5 959 537

184 538

-

8 152 421

849 775

38 273

-

-

888 048

1 158 571

5 921 264

184 538

-

7 264 373

1 158 571

7 079 835

7 264 373

7 264 373

7 264 373

Úročený majetok
Peňažné prostriedky
a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Investičné cenné papiere

Úročené záväzky
Záväzky voči bankám
Rozdiel zo zmien efektívnej
úrokovej miery
Kumulatívny rozdiel zo zmien
efektívnej úrokovej miery

3,90
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Úverové riziko je riziko ﬁnančnej straty pre Eximbanku, ak klient alebo protistrana nedodrží zmluvné podmienky a vzniká predovšetkým z úverov Eximbanky klientom. Pre účely vykazovania Eximbanka berie do úvahy všetky zložky úverovej angažovanosti (ako riziko
zlyhania dlžníka, krajiny a sektoru).
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Priemerné efektívne úrokové miery k 31. decembru 2005 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky,
boli nasledovné:
Efektívna
úroková
sadzba
%

Menej ako
3 mesiace
tis. Sk

Od 3 mesiacov
do 1
roka
tis. Sk

1–5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

2,76
1,80
4,54
5,93

1 031 305
914 640
161 435
28 904

4 408 596
350 881
-

12 020
363 043
46 552

-

1 031 305
5 335 256
875 359
75 456

2 136 284

4 759 477

421 615

-

7 317 376

107 220

260 241

-

-

367 461

2 029 064

4 499 236

421 615

-

6 949 915

2 029 064

6 528 300

6 949 915

6 949 915

6 949 915

Úročený majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Investičné cenné papiere

Úročené záväzky
Záväzky voči bankám
Rozdiel zo zmien
efektívnej úrokovej miery
Kumulatívny rozdiel zo zmien
efektívnej úrokovej miery

2,85

Devízové riziko
Devízové riziko vyplýva zo zmeny hodnoty ﬁnančných aktív a záväzkov v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Politikou Eximbanky je udržiavať čo najnižšiu otvorenú čistú devízovú pozíciu. Limity sú stanovené na každú menu individuálne.
Majetok a záväzky v cudzích menách sú uvedené v bode 28 poznámok.
Riziko likvidity
Riziko likvidity možno charakterizovať ako riziko vyplývajúce z nedostatku zdrojov potrebných na bežnú prevádzkovú činnosť.
Riziko likvidity je riadené v rámci procesu riadenia aktív a pasív Eximbanky a postupy zahŕňajú pravidelné sledovanie zladenia budúcich peňažných tokov.
Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je uvedená v bode 31 poznámok.
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33. Koncentrácia poistného rizika

Poistná angažovanosť Eximbanky z poistenia krátkodobých rizík dosiahla k 31. decembru 2006 hodnotu 8,13 mld. Sk (2005:
7,5 mld. Sk). Z toho 5 najväčších poistených klientov predstavovalo podiel 59,7 % z celkového portfólia krátkodobých rizík.
Štruktúra poistnej angažovanosti podľa kategórií miery rizika *
K 31. decembru 2006
kategória I
kategória II
kategória III
kategória IV
kategória V
kategória VI
kategória VII
Celkom

72,8 %
11,5 %
1,0 %
4,8 %
1,6 %
5,0 %
3,3 %
100,0 %

* členenie krajín podľa OECD, kde kategória I predstavuje najnižšiu a kategória VII najvyššiu mieru rizika
Väčšina upísaných krátkodobých rizík k 31. decembru 2006 smerovala do krajín s najnižšou mierou rizika (EU: 79,1 %, OECD:
82,6 %). Tieto štáty sú zaradené do kategórií I a II.
Z celkovej hodnoty krátkodobých rizík bolo 94,7 % rizík zaistených kvótovo alebo fakultatívne a len 5,3 % pripadlo na krátkodobé
neobchodovateľné (nezaistené) riziká.

Strednodobé a dlhodobé riziká
K 31. decembru 2006 evidovala Eximbanka poistnú angažovanosť z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík do viacerých krajín.
Celková suma poistnej angažovanosti Eximbanky z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík predstavovala k 31. decembru 2006
8,63 mld. Sk (2005: 7,77 mld. Sk).
Riziko sa v roku 2006 pravidelne mesačne prehodnocovalo v zmysle uskutočnených splátok (istina plus úrok) a ku koncu daného roka
nebola evidovaná žiadna poistná udalosť z predmetného segmentu poistenia.
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Krátkodobé riziká
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34. Reálne hodnoty
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Reálna hodnota je peňažná čiastka, za ktorú môžeme určitý druh majetku vymeniť, alebo za ktorú zaplatíme záväzok voči druhej
strane za cenu obvyklú. Odhadované reálne hodnoty ﬁnančného majetku a záväzkov Eximbanky boli ku koncu roka nasledovné:
Účtovná
hodnota
2006
tis. Sk

Reálna
hodnota
2006
tis. Sk

Účtovná
hodnota
2005
tis. Sk

Reálna
hodnota
2005
tis. Sk

562 344
6 238 481
1 303 483
48 113
128 280

562 344
6 163 903
1 292 580
48 113
128 280

1 031 305
5 335 256
875 359
75 456
22 273

1 031 305
5 276 166
857 449
75 456
22 273

888 048
7 478

888 019
7 478

367 461
9 075

365 342
9 075

Finančný majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Investičné cenné papiere
Pohľadávky z poistenia
Finančné záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia

Pri odhade reálnych hodnôt ﬁnančného majetku a záväzkov Eximbanky boli použité nasledovné metódy a predpoklady:
Pohľadávky voči bankám
Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty pohľadávok voči
bankám sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných medzibankových sadzieb.
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči klientom sú uvádzané netto, teda po odpočítaní opravných položiek na zníženie hodnoty. Pri účtoch, ktoré majú
zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. Reálne
hodnoty ostatných pohľadávok voči klientom sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití bežných trhových
sadzieb.
Investičné cenné papiere
Dlhové cenné papiere na predaj sú ocenené kótovanými trhovými cenami.
Pohľadávky z poistenia
Keďže pohľadávky z poistenia sú krátkodobého charakteru, ich reálna hodnota sa približne rovná účtovnej.
Záväzky voči bankám
Reálne hodnoty záväzkov voči bankám sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných medzibankových
sadzieb.
Záväzky zo zaistenia
Keďže záväzky zo zaistenia sú svojím charakterom krátkodobé, ich reálne hodnoty sa približne rovnajú účtovným.

