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ÚVODNÉ SLOVO
GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážení klienti a obchodní partneri,
som rád, že môžem pristúpiť k hodnoteniu výsledkov
EXIMBANKY SR za rok 2007.
Slovenská republika aj v roku 2007 dosiahla z pohľadu
ekonomického rastu pozitívne výsledky. Je potešujúce, že na
celkovom raste hrubého domáceho produktu, ktorý vzrástol
o 10,4 %, sa významnou mierou podieľal rast exportu.
Export dosiahol 15 % rast a to len potvrdzuje fakt, že sa vo
významnej miere prejavuje otvorenosť slovenskej ekonomiky
a vytvára sa ďalší priestor pre rozvoj činností EXIMBANKY SR.
Na raste celkového exportu v roku 2007 sa v rámci svojich
poistných a úverových aktivít podieľala aj EXIMBANKA
SR, a to podielom podporeného exportu na celkovom
exporte SR vo výške 6 %. Celková výška podporeného
exportu predstavovala objem 85,5 mld. Sk, čo predstavuje
mierny nárast podpory exportu v porovnaní s rokom 2006.
V oblasti ﬁnancovania exportných aktivít EXIMBANKY SR
došlo k celkovému zvýšeniu poskytnutých úverov o 7,1 %.
Potešiteľné je celkové zvýšenie ﬁnancovania formou priamych
úverov, predovšetkým malým a stredným podnikateľom, ktoré
predstavuje medziročný nárast takmer o 35 %. Významná
časť úverového portfólia sa aj v roku 2007 realizovala formou
reﬁnančných úverov prostredníctvom komerčných bánk. Na
priame ﬁnancovanie podpory exportu v cudzích menách
sa vo vyššom objeme oproti roku 2006 využívali externé
úverové linky. V oblasti poisťovacích aktivít aj napriek tomu,
že sa nepodarilo dosiahnuť plánované výnosy z predpisu
poistného, celková výška podporeného exportu dosiahla
nárast oproti roku 2006 o 4,7 %. Z teritoriálneho pohľadu
naďalej prevládala podpora exportu na trhy krajín Európskej
únie a OECD, ktorá bola viac ako 91 %.
Celková výška zisku po zdanení 74,3 mil. Sk predstavuje oproti
roku 2006 nárast o 13,2 mil. Sk. Pozitívna z pohľadu obchodnej
politiky EXIMBANKY SR, aj s výhľadom na nadchádzajúce roky,
je skutočnosť, že na zvýšenej tvorbe zisku sa oproti roku 2006

ÚVODNÉ SLOVO
GENERÁLNEHO RIADITEĽA

podieľajú zvýšené úrokové výnosy z priameho ﬁnancovania pri

Odborný a profesionálny prístup pracovníkov EXIMBANKY SR

súčasnom udržaní objemu reﬁnancovania prostredníctvom

pri zabezpečovaní realizácie jej obchodných a strategických

komerčných bánk.

zámerov je jednou z priorít vedenia EXIMBANKY SR. Pri tejto
príležitosti by som rád vyslovil poďakovanie všetkým svojim

V roku 2007 EXIMBANKA SR aktívne pokračovala v spolupráci

kolegom a spolupracovníkom.

s medzinárodnými inštitúciami združujúcimi exportné
poisťovacie a úverové agentúry. Zástupcovia EXIMBANKY

Vážení klienti a obchodní partneri,

SR v koordinácii s Ministerstvom ﬁnancií SR a Ministerstvom

dovoľte, aby som Vám poďakoval za spoluprácu a dobré

hospodárstva SR zastupovali záujmy SR v pracovnej skupine

obchodné vzťahy, vďaka ktorým bol aj rok 2007 z pohľadu

pre exportné úvery v Bruseli, ako aj v pracovnej skupine pre

hodnotenia výsledkov pre EXIMBANKU SR úspešný. Zároveň

exportné úvery poistenie a záruky pri OECD v Paríži. V roku

mi dovoľte vysloviť želanie vzájomne výhodnej spolupráce aj

2007 EXIMBANKA SR aktívne spolupracovala s partnerskými

v roku 2008.

organizáciami v rámci Bernskej únie predovšetkým v oblasti
úverového poistenia.

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie za spoluprácu
členom Rady banky a Dozornej rady za ich celoročný aktívny

Veľmi významnou skutočnosťou EXIMBANKY SR v uplynulom

prístup pri napĺňaní zámerov EXIMBANKY SR pri podpore

roku bolo vypracovanie strednodobej stratégie teritoriálnej

exportu. Zároveň chcem vysloviť poďakovanie aj kooperujúcim

a komoditnej orientácie podpory exportu. Tento dokument,

štátnym inštitúciám, predovšetkým Ministerstvu ﬁnancií SR

ktorý bol vypracovaný novým vedením EXIMBANKY SR

a Ministerstvu hospodárstva SR za ich spoluprácu pri tvorbe

a schválený vládou SR, predstavuje systémové zmeny

a napĺňaní strategických rozhodnutí v smerovaní proexportnej

v strategickom smerovaní EXIMBANKY SR na nastávajúce

politiky Slovenskej republiky a inštitucionálneho postavenia

roky. Základnými bodmi tejto strednodobej stratégie je

EXIMBANKY SR.

predovšetkým teritoriálna reorientácia podpory exportu na trhy
s vysokým potenciálom rastu pri súčasnom zachovaní úrovne
podpory exportu na trhy Európskej únie, prechod z prevažne
krátkodobého ﬁnancovania na stredno a dlhodobé formy
ﬁnancovania, zvýšenie podielu poistenia neobchodovateľného
rizika, podpora malých a stredných podnikateľov a podpora
exportu produkcie a služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Vedenie, vedomé si zvýšenej náročnosti vyplývajúcej z novej
stratégie, začalo budovať silnejšie personálne obsadenie
kľúčových činností či už v oblasti obchodných aktivít, ale
predovšetkým v oblasti riadenia rizík. Tento prístup by i pri
deklarovanej orientácii na podporu exportu do rizikovejších
teritórií mal jasnejšie kvantiﬁkovať a minimalizovať tieto
riziká.

Ing. Igor Lichnovský
generálny riaditeľ
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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 republiky v znení neskorších predpisov.

pre vývoz
• poisťovať vývozné úvery
• zaisťovať poistenie vývozných úverov

Zriaďovateľom EXIMBANKY SR je štát, ktorý vykonáva svoje

• poskytovať záruky

vlastnícke práva prostredníctvom príslušných rozhodnutí

• vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných

štátnych orgánov – vlády SR a MF SR, ako aj prostredníctvom

udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu odberateľovi alebo

Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.

odberateľom

V zmysle § 36 zákona č. 80/1997 Z. z. o EXIMBANKE SR

• eskontovať a reeskontovať zmenky

v znení neskorších predpisov štátny dozor nad činnosťou

• vydávať dlhopisy

EXIMBANKY SR vykonáva Ministerstvo ﬁnancií Slovenskej

• zastupovať Slovenskú republiku na základe poverenia

republiky a hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu

vlády Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách

podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej

a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou

republiky. EXIMBANKA SR nemá žiadne majetkové účasti

EXIMBANKY SR a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich

v iných subjektoch.

z tohto zastúpenia
• poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti

Dátum založenia: 22. 7. 1997

• vystupovať vo svojom mene na svetových ﬁnančných
trhoch pri zabezpečení ﬁnančných prostriedkov potrebných

Právna forma: je právnická osoba zapísaná v súlade so
zákonom č. 80/1997 Z. z. do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č. 651/B.

na plnenie svojich úloh
• investovať dočasne voľné ﬁnančné prostriedky na
tuzemskom alebo zahraničnom ﬁnančnom trhu
• poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver

Sídlo: Grösslingová 1, 813 50 Bratislava

zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných

IČO: 35 722 959

na zahraničných ﬁnančných trhoch nákupom štátnych

IČDPH: SK 202 099 0796

pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od

Rating: pridelený ratingovou agentúrou Moody´s Investors

ich nákupu na pokrytie výkyvov v hospodárení štátneho

Services (od 30. 11. 2006) na úrovni A1/P1 s výhľadom stabilný
(pridelený rating je na úrovni ratingu Slovenskej republiky).

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
• zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti
v iných právnických osobách len so súhlasom vlády.
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SPRÁVNE ORGÁNY
EXIMBANKY SR
RADA BANKY EXIMBANKY SR

DOZORNÁ RADA EXIMBANKY SR

Rada banky EXIMBANKY SR je štatutárnym orgánom

Dozorná rada EXIMBANKY SR je najvyšším kontrolným

EXIMBANKY SR. Generálny riaditeľ je predsedom Rady banky

orgánom EXIMBANKY SR, ktorá dohliada na výkon jej

EXIMBANKY SR a zastupuje EXIMBANKU SR navonok.

činností.

Dňa 16. 5. 2007 vláda SR vymenovala nových členov Rady

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY EXIMBANKY SR

banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.

Predseda: Ing. Jaroslav Mikla

ZLOŽENIE RADY BANKY EXIMBANKY SR
Predseda:

Ing. Igor Lichnovský

(od 16. 05. 2007)

Členovia: Ing. Katarína Kaszasová
Ing. Marián Podolák

generálny riaditeľ

Ing. Janka Černá, CSc.

(od 16. 05. 2007)

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.

Ing. Mária Kováčová

(od 16. 05. 2007)

Ing. Tatiana Šilhánková

(od 16. 05. 2007)

Ing. Mgr. Tibor Gregor

(od 16. 05. 2007)

Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.

Ing. Karol Melocík

(od 16. 05. 2007)

námestníčka generálneho riaditeľa

Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

Ing. Štefan Veselovský

generálny riaditeľ

(do 16. 05. 2007)

Členovia:

(od 16. 05. 2007)

(od 16. 05. 07)

Mgr. Erika Csiziová

(do 16. 05. 2007)

námestník generálneho riaditeľa

Mgr. Liliana Bolemant

(do 16. 05. 2007)

Ing. Marián Šedo

(od 16. 05. 2007)

JUDr. Boris Balog

(do 16. 05. 2007)

námestník generálneho riaditeľa

Ing. Günter Furín

(do 16. 05. 2007)

Ing. Miroslav Šmál

(od 16. 05. 2007)

Ing. Tibor Katocs

(do 16. 05. 2007)

Ing. Peter Žiga

(od 16. 05. 2007)

Ing. Ján Marušinec

(do 16. 05. 2007)

Ing. Dagmar Repčeková
(od 16. 05. 2007 do 13.12.2007)
Ing. Martin Petríček, CSc.

(do 16. 05. 2007)

námestník generálneho riaditeľa
Ing. Peter Vlkolinský

(do 16. 05. 2007)

námestník generálneho riaditeľa
JUDr. Roman Bužek

(do 15. 03. 2007)

RNDr. Jozef Horváth

(do 16. 05. 2007)

Mgr. Petr Papanek

(do 31. 01. 2007)
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POSLANIE, VÍZIA
A ZDIEĽANÉ HODNOTY
POSLANIE

kého rastu. EXIMBANKA SR bude z pohľadu teritoriálneho

Poslaním EXIMBANKY SR je podpora slovenského exportu

vo vyššej miere klásť dôraz na podporu exportu mimo krajín

prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít.

Európskeho hospodárskeho priestoru, čomu prispôsobuje

Exportno-importná banka Slovenskej republiky je špecializo-

svoje portfólio produktov.

vaná štátna agentúra, ktorá bola zriadená za účelom podpory
exportu slovenských výrobcov produkcie a služieb na zahra-

ZDIEĽANÉ HODNOTY

ničných trhoch. Jej hlavným zámerom je zvýšiť konkuren-

EXIMBANKA SR vo svojej činnosti plne rešpektuje pravidlá

cieschopnosť slovenských exportérov a podporiť vzájomnú

Konsenzu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a roz-

hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím v sú-

voj, týkajúce sa štátom podporovaných exportných úverov

lade so štátnou a zahraničnoobchodnou politikou a v súlade

a riadi sa princípmi Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len

s medzinárodnými záväzkami, ktorými je viazaná.

„WTO“). Dodržiava pravidlá vyplývajúce z členstva Slovenska

Štátne úverové a poisťovacie agentúry s podobným predme-

v Európskej únii a podieľa sa na príprave regulujúcich pravi-

tom činnosti, ktoré realizujú podporu exportu na základe oﬁ-

diel. Rešpektuje nariadenia zamerané na posudzovanie vplyvu

ciálne povolenej štátnej pomoci, sú zriadené vo veľkej väčšine

podporovaného vývozu na životné prostredie v krajine dovozu,

krajín Európskej únie a členov Organizácie pre hospodársku

ako aj smernice súvisiace s bojom proti korupcii a podplácaniu

spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“).

verejných činiteľov v zahraničnoobchodných operáciách.

VÍZIA
EXIMBANKA SR sa v súlade s obchodnou politikou sústreďuje
na rozširovanie podpory vývozných aktivít v oblasti malých,
stredných a veľkých podnikateľov s cieľom zníženia vysokej
miery závislosti exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky od
relatívne malého počtu ﬁriem.
Charakteristickým znakom slovenskej exportnej politiky je
vysoká koncentrácia zahraničného obchodu na krajiny EÚ.
Vládou SR schválený dokument „Proexportná politika SR na
roky 2007 – 2013“ v oblasti teritoriálnej orientácie exportu deﬁnuje okrem prioritnej orientácie na tradičné trhy EÚ
diverziﬁkovať exportné aktivity aj na trhy s potenciálom vyso-
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VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO PROSTREDIA

Slovensko je makroekonomicky stabilizovanou krajinou, pri-

Rast zahraničnoobchodného deﬁcitu bol spôsobený pre-

čom aktuálny aj očakávaný makroekonomický vývoj je možné

dovšetkým vývojom cien ropy, ale aj dovozom investičných

považovať za priaznivý.

celkov slúžiacich na rozbeh nových exportných kapacít
v nasledujúcom období. Z pohľadu teritoriálnej štruktúry

V roku 2007 potvrdilo pozíciu najrýchlejšie sa rozvíjajúcej

prevládajúci podiel zahraničnoobchodnej výmeny pripadal

ekonomiky v stredoeurópskom regióne. Celkový makroeko-

ako aj v predchádzajúcom roku na Európsku úniu, keď do nej

nomický vývoj bol ovplyvnený priaznivým vývojom reálnej

smerovalo 87,4 % celkového vývozu SR a doviezlo sa z nej

ekonomiky predovšetkým v dôsledku pokračujúceho dyna-

69,2 % celkového slovenského importu.

mického hospodárskeho rastu, nízkej miery inﬂácie, ako aj
rastúcej miery zamestnanosti a pozitívneho vývoja v oblasti

Priemerná hodnota miery nezamestnanosti slovenskej eko-

verejných ﬁnancií.

nomiky v roku 2007 (podľa metodiky výberového zisťovania
pracovných síl) dosiahla 11 %. V medziročnom porovnaní tak

Hrubý domáci produkt v roku 2007 medziročne vzrástol

došlo k jej poklesu o 2,3 % z úrovne 13,3 % v roku 2006.

o 10,4 %. Na jeho raste sa podieľala spotreba domácností,

Z pohľadu štruktúry nezamestnanosti dosahuje SR jeden

rast exportu a naďalej vysoká miera zahraničných investícií.

z najvyšších podielov dlhodobo nezamestnaných v rámci EÚ.

Investície tak výrazne začínajú prispievať k lepšej bilancii

Vývoj zamestnanosti si však už šiesty rok udržiava rastovú ten-

obchodu a k rastu výkonnosti ekonomiky. Vzrástlo aj tempo

denciu. Veľkým problémom aj naďalej zostávajú pretrvávajúce

rastu súkromnej spotreby, ktoré vyplynulo zo mzdového vý-

regionálne rozdiely.

voja v ekonomike a prejavilo sa postupným rastom životnej
úrovne obyvateľstva. Práve silný a udržateľný rast by mal byť

Slovenská ekonomika sa dôkladne pripravuje na vstup do

predpokladom na znižovanie rozdielov životnej úrovne voči

Európskej menovej únie a zavedenie eura od 1. 1. 2009.

najrozvinutejším krajinám Európskej únie. Vysokú úroveň ras-

Priaznivé výsledky zahraničného obchodu, rekordne vysokého

tu HDP možno očakávať aj v roku 2008.

rastu ekonomiky a relatívne nízkej inﬂácie tlačia slovenskú
menu na historické maximá voči EUR a USD, pričom v prípade

Medziročná miera inﬂácie, meraná harmonizovaným indexom

USD je to umocnené aj jeho poklesom voči ostatným menám

spotrebiteľských cien v roku 2007, dosiahla 2,5 %. Vývoj

a dôsledkami americkej hypotekárnej krízy.

inﬂácie je ovplyvňovaný externými podmienkami a faktormi,
ovplyvňujúcimi rast svetových cien, ako aj reštriktívnou meno-

Predikcia makroekonomických ukazovateľov potvrdzuje, že

vou politikou Národnej banky Slovenska. Jej celková úroveň

Slovensko plní Maastrichtské kritériá nielen z pohľadu súčas-

bola ovplyvnená predovšetkým volatilným vývojom cien ropy

ného vývoja, ale aj z hľadiska trvale udržateľného rozvoja, čo

na svetových trhoch, rastúcimi cenami potravín najmä v dru-

je predpokladom bezkonﬂiktného vstupu SR do Európskej

hom polroku 2007 a pokračujúcou apreciáciou výmenného

menovej únie.

kurzu slovenskej koruny najmä voči euru.
Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík v regióne.
Zahraničný obchod v pomere k hrubému domácemu produktu bol najvyšší nielen z krajín Višegrádskej štvorky - Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenskej republiky. V roku 2007
slovenský export vzrástol o 15,2 % na 1 420,7 mld. Sk.
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VYBRANÉ VECNÉ
A FINANČNÉ UKAZOVATELE
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

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 nominálnej hodnote (v mil. Sk)
Celkový objem vystavených záruk (v mil. Sk)
Výška upísaných rizík z poisťovacích činností (v mil. Sk)
Počet zamestnancov
Všeobecné prevádzkové náklady (v mil. Sk)
Zisk po zdanení (v mil. Sk)
Primeranosť vlastných zdrojov v %

Skutočnosť
za rok 2005
70 222
51 067
19 155
3 000
7 708
6 148
2 351
15 578
84
109
33
165,73

Skutočnosť
za rok 2006
85 115
57 319
27 796
3 000
8 596
7 228
1 905
17 166
79
131
61
154,34

Skutočnosť
za rok 2007
85 448
56 307
29 141
3 000
8 697
7 742
2 424
18 598
91
147
74
133,47

V rámci obchodnej politiky EXIMBANKA SR pokračovala v ob-

EXIMBANKA SR v roku 2007 podporila prostredníctvom

chodných aktivitách súvisiacich s podporou exportu sloven-

svojich bankových a poisťovacích činností export v celkovom

ských podnikateľských subjektov aj v roku 2007. Vo všetkých

objeme 85,448 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2006 to pred-

základných ukazovateľoch – podpora exportu, objem úverov,

stavuje mierny nárast o 0,4 %.

ako aj poistná angažovanosť, došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu.

VÝVOJ PODPORENÉHO EXPORTU PROSTREDNÍCTVOM
BANKOVÝCH A POISŤOVACÍCH ČINNOSTÍ EXIMBANKY SR
OD ROKU 2005
EXIMBANKA SR v roku 2007 prostredníctvom bankových a poisťovacích činností podporila export spolu vo výške 85,4 mld. Sk, čo
s porovnaním s rokom 2006 predstavuje nárast o 0,3 mld. Sk (t. j.
o 0,4 %). Na uvedenej výške sa podieľala podpora exportu prostredníctvom bankových činností v objeme 56,3 mld. Sk (1,8 %-ný pokles)
a poisťovacích činností v sume 29,1 mld. Sk (nárast o 4,8 %).
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PODPORA EXPORTU

EXIMBANKA SR spolu
• prostredníctvom bankových činností
• prostredníctvom poisťovacích činností

rok 2005
70 222
51 067
19 155

v mil. Sk
rok 2007
85 448
56 307
29 141

rok 2006
85 115
57 319
27 796

V porovnaní s rokom 2006 došlo k nárastu celkového objemu

Okrem úverových aktivít EXIMBANKA SR podporila vývoz aj

poskytnutých úverov klientom o 7,1 % a dosiahol 7 742 mil.

prostredníctvom vystavených záruk (podsúvahové položky),

Sk. Priame úvery klientom (formou odkupu zmeniek a po-

ktoré ku koncu roku 2007 dosiahli objem 2 424 mil. Sk, čo

hľadávok) narástli o 34,5 % a dosiahli objem 1 853 mil. Sk.

v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast o 27,2 %.

Reﬁnančné úvery komerčným bankám, vrátane reﬁnančných
zmenkových úverov, si v porovnaní s rokom 2006 udržali rovnakú celkovú úroveň.
VÝVOJ POSKYTNUTÝCH ÚVEROV
A VYSTAVENÝCH ZÁRUK EXIMBANKY SR

8 000 v mil. Sk

7 742
7 228

7 000

Celkový objem úverov dosiahol ku koncu roku 2007 výšku 7,74
mld. Sk, čo predstavuje oproti roku 2006 nárast o 0,51 mld. Sk,
t. j. o 7,1 %. Najväčšie zastúpenie mali reﬁnančné úvery v objeme
5,89 mld. Sk, čo zodpovedalo úrovni z roku 2006. Naopak, priame
úvery (vrátane zmenkových a odkupu pohľadávok) zaznamenali
medziročný nárast o 34,5 % a dosiahli 1,85 mld. Sk. Celkový objem
vystavených záruk klientom k 31.12.2007 dosiahol výšku 2,42 mld.
Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 0,52 mld. Sk,
t. j. o 27,2 %.
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priame úvery klientom (odkup zmeniek a pohľadávok)
úvery refinančné (vrátane zmenkových refinančných)
úvery spolu
vystavené záruky

OBJEM ÚVEROV A ZÁRUK
Priame úvery klientom (odkup zmeniek a pohľadávok)
Úvery reﬁnančné (vrátane zmenkových reﬁnančných)
Úvery SPOLU
Vystavené záruky
V poisťovacích aktivitách vzrástla celková poistná angažovanosť v EXIMBANKE SR o takmer 8,5 % v porovnaní so stavom

rok 2005
964
5 179
6 143
2 351

rok 2006
1 380
5 829
7 228
1 905

v mil. Sk
rok 2007
1 853
5 889
7 742
2 424

k ultimu roka 2006 a dosiahla objem 18,190 mld. Sk.
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POISTNÁ ANGAŽOVANOSŤ
v mil. Sk

Krátkodobé riziko
Strednodobé a dlhodobé riziko
Poistná angažovanosť SPOLU

rok 2005
7 500
7 800
15 300

rok 2006
8 130
8 630
16 760

rok 2007
9 617
8 573
18 190

VÝVOJ POISTNEJ ANGAŽOVANOSTI EXIMBANKY SR
Poistná angažovanosť EXIMBANKY SR ku koncu roka 2007 dosiahla
výšku 18,19 mld. Sk, čo predstavovalo oproti roku 2006 nárast o cca
8,5 %. Výrazne vzrástla poistná angažovanosť krátkodobého rizika,
ktorá k 31.12.2007 dosiahla úroveň 9,62 mld. Sk (medziročný nárast
18,3 %). Poistná angažovanosť strednodobého a dlhodobého rizika
zaznamenala mierny pokles a k ultimu roka dosiahla objem 8,57
mld. Sk.
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Celková bilančná suma EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 dosiah-

nezmenené. Kapitálové fondy k ultimu roka 2007 v celkovej

la výšku 8 696 814 tis. Sk, čo predstavuje medziročný nárast

výške 3 295 483 tis. Sk sa medziročne zvýšili o 61 000 tis. Sk,

o 101 300 tis. Sk. K rozhodujúcim položkám aktív patrili po-

čo bolo spojené s dotáciou fondu na krytie obchodovateľných

hľadávky voči bankám (tvorené primárne reﬁnančnými úvermi

rizík, ako aj fondu na krytie neobchodovateľných stredno-

bankám, vrátane zmenkových reﬁnančných úverov bankám)

dobých a dlhodobých rizík z rozdelenia zisku za rok 2006.

v celkovej výške 5 966 793 tis. Sk, čo predstavovalo 68,6 %.

Aj v roku 2007 využívala EXIMBANKA SR na svoje aktívne ob-

Pohľadávky voči klientom (tvorené najmä priamymi úvermi

chody (výlučne na ﬁnancovanie exportných úverov v cudzích

klientom) v objeme 1 752 606 tis. Sk predstavovali 20,2 %

menách) cudzie zdroje získané z úverových liniek (záväzky

z celkových aktív. EXIMBANKA SR svoje aktívne operácie

voči bankám). Ich zostatok ku koncu roka 2007 predstavoval

s klientmi v roku 2007 ﬁnancovala predovšetkým z vlastné-

objem 1 283 945 tis. Sk a v porovnaní s rokom 2006 sa zvýšili

ho imania, ktoré dosiahlo výšku 6 419 078 tis. Sk. Základné

o 395 897 tis. Sk.

imanie v roku 2007 predstavovalo 3 000 000 tis. Sk a zostalo

12 / 13

VYBRANÉ VECNÉ
A FINANČNÉ UKAZOVATELE

VÝVOJ VLASTNÉHO IMANIA EXIMBANKY SR
Vlastné imanie EXIMBANKY SR ku koncu roka 2007 dosiahlo
výšku 6,4 mld. Sk, čo predstavovalo oproti roku 2006 mierny
1,2 % nárast. Vlatné imanie rástlo vplyvom kapitálových fondov,
ktoré boli k 31.12.2007 vyššie o 61 mil. Sk (o 1,9 %), čo bolo
spojené s dotáciou fondu na krytie obchodovateľných rizík a fondu
na krytie neobchodovateľných strednodobých a dlhodobých rizík
z rozdelenia zisku za rok 2006. Zároveň vzrástol nerozdelený zisk
o 12 % na 124 mil. Sk. Záväzky ku koncu roka 2007 dosiahli úroveň
2,278 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 0,028 mld. Sk,
t. j. o 1,2 %. V rámci záväzkov výrazne vzrástli záväzky voči bankám,
k ultimu roka 2007 dosiahli objem 1,284 mld. Sk, čo predstavuje
medziročný nárast o 0,396 mld. Sk, t. j. o 44,6 %.
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v mil. Sk
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VÝVOJ VLASTNÉHO IMANIA A ZÁVÄZKOV EXIMBANKY SR ZA ROKY 2005 – 2007
v mil. Sk

Vlastné imanie
základné imanie
kapitálové fondy
rezervné fondy z precenenia cenných papierov
nerozdelený zisk
záväzky

rok 2005
6 285
3 000
3 234
2
49
1 423

rok 2006
6 345
3 000
3 235
0
110
2 250

rok 2007
6 419
3 000
3 295
0
124
2 278

EXIMBANKA SR za rok 2007 dosiahla zisk po zdanení vo výške

predstavuje až 80,8 % nárast v porovnaní s rokom 2006.

74 247 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 21,7 % oproti roku

Tento nárast je spojený s vyšším čerpaním úverových liniek na

2006, pričom do štátneho rozpočtu odviedla daň z príjmov

ﬁnancovanie exportných úverov v cudzích menách.

vo výške 23 855 tis. Sk.
Výnosy z hrubého zaslúženého poistného dosiahli 129 356
Na celkových výnosoch EXIMBANKY SR, ktoré dosiahli ob-

tis. Sk. Podiel zaisťovateľov na zaslúženom poistnom pred-

jem 297 188 tis. Sk, sa najväčšou mierou podieľali úrokové

stavuje 37 937 tis. Sk. Čisté zaslúžené poistné, ktoré tvorí

výnosy v objeme 211 432 tis. Sk a zaznamenali medziročný

predpísané poistné a zmena tvorby rezerv na poistné budú-

nárast o 11,1 %. Tvorili ich úrokové výnosy z úverov bankám

cich období znížené o podiel zaisťovateľov tak dosiahla objem

a klientom, z terminovaných vkladov a bežných účtov v ban-

91 419 tis. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 29,8 %.

kách a z cenných papierov. Celková výška úrokových nákladov

Na dosiahnutých výnosoch za rok 2007 sa podieľali aj výnosy

z prijatých úverov od bánk dosiahla sumu 42 818 tis. Sk, čo

z poplatkov a provízií (19 510 tis. Sk), zisk z obchodovania
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(4 757 tis. Sk), ostatné výnosy z poistenia (12 888 tis. Sk)

nárast o 12,8 %. V skupine všeobecných prevádzkových ná-

a použitie technických rezerv na poistné plnenie (34 520 tis.

kladov zaznamenali nárast najmä osobné náklady a náklady

Sk). Na celkových prevádzkových nákladoch EXIMBANKY SR,

na nakupované výkony. Tvorba rezerv na záväzky dosiahla su-

ktoré dosiahli výšku 153 800 tis. Sk, sa najvýznamnejšou

mu 6 544 tis. Sk a tvorba opravných položiek k pohľadávkam

mierou podieľali všeobecné prevádzkové náklady v objeme

sumu 38 742 tis. Sk.

147 289 tis. Sk a zaznamenali v porovnaní s rokom 2006

VÝVOJ NIEKTORÝCH UKAZOVATEĽOV EXIMBANKY SR ZA ROKY 2005 – 2007

Čisté úrokové výnosy
Čisté zaslúžené poistné
Všeobecné prevádzkové náklady
Zisk po zdanení

rok 2005
158
73
109
33

rok 2006
166
70
131
61

v mil. Sk
rok 2007
169
91
147
74

Ekonomické výsledky potvrdené rastom základných ukazova-

podporujúceho exportné aktivity slovenských vývozcov. Rok

teľov, a to predovšetkým zvýšenými obchodnými aktivitami

2008 bude prvým rokom napĺňania strednodobej stratégie

v rámci úverových, záručných a poistných obchodov, pod-

teritoriálnej a komoditnej podpory exportu, v ktorom sa jej

porou exportu, zvýšenými výnosmi z obchodných činností aj

závery v oblasti obchodných aktivít budú naplno rozvíjať.

v roku 2007 potvrdili postavenie EXIMBANKY SR ako subjektu
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HUMANITNÉ AKTIVITY
A KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
EXIMBANKA SR si ako spoločensky zodpovedná inštitúcia

kubitného matraca pre ťažko zdravotne postihnuté dieťa. V

uvedomuje potrebu prispievať k riešeniu sociálnych prob-

rámci náhradného plnenia zákonnej povinnosti zamestnávať

lémov spoločnosti. Každoročne od svojho vzniku sa okrem

občanov so zdravotným postihnutím EXIMBANKA SR zadala

svojho poslania a hlavnej náplne venuje humanitným a chari-

zákazku chránenej dielni.

tatívnym aktivitám.

V roku 2007 EXIMBANKA SR poskytla ﬁnančnú pomoc najmä

EXIMBANKA SR využila možnosť poukázať 2 % podiel svojej

na podporu školstva, vzdelávania, kultúry, športu, starostlivos-

daňovej povinnosti na verejnoprospešné aktivity. Finančné

ti o mládež a na zmiernenie následkov ťažkej zdravotnej situ-

prostriedky vo výške 436 400,- Sk prerozdelila medzi nezisko-

ácie. Svoju podporu smeruje aj do projektov a aktivít majúcich

vé organizácie, nadáciu a dve občianske združenia, konkrétne

regionálny charakter.

na podporu zdravotníctva a školstva.

Za všetky projekty, ktoré EXIMBANKA SR v roku 2007 podporila, možno uviesť napr. peňažný dar poskytnutý na rekonštrukciu detského domova, rekonštrukciu časti materskej školy,
úhradu časti nákladov na kompenzačnú pomôcku – schodolez
pre ťažko zdravotne postihnutú osobu, tiež na realizáciu projektu na podporu vzdelávania mladých a začínajúcich umelcov, ako aj na zakúpenie interaktívnej tabule pre základnú
školu, úhradu časti nákladov spojených s rekonštrukciou športového a dopravného ihriska, na nákup zariadenia na tvorbu
DVD rozprávok pre deti v posunkovom jazyku, usporiadanie
festivalu „Dunajský pohár deťom“, zakúpenie záťažových
tréningových viest pre cvičencov karate, vydanie almanachu
pri príležitosti založenia gymnázia a na zakúpenie antide-
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8
MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA
EXIMBANKA SR sa v roku 2007 podobne ako v predchá-

Členstvom v sieti CreditAliance Group EXIMBANKA SR aj

dzajúcich rokoch aktívne zúčastňovala na práci v komisiách

v roku 2007 intenzívne využívala systém rozsiahlych on-line

zahraničných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú tvorbou a hodno-

databáz formou rýchleho prístupu k informáciám o zahra-

tením pravidiel a postupov v oblasti oﬁciálne podporovaných

ničných partneroch. Výhody vyplývajúce z členstva sa v praxi

exportných úverov. Z nich má najvýznamnejší podiel pracovná

preukazujú výrazným zefektívnením poisťovacích služieb, ale

skupina pre exportné úvery Rady Európskej únie pri Európskej

tiež pri riadení rizika a vymáhaní pohľadávok.

komisii v Bruseli a pracovná skupina pre exportné úvery a záruky pri OECD v Paríži.

S cieľom preniknúť na niektoré ďalšie trhy a tým rozšíriť
exportné možnosti slovenských vývozcov EXIMBANKA SR aj

Slovenská republika ako člen Organizácie pre hospodársku

v roku 2007 aktívne spolupracovala na bilaterálnej i multila-

spoluprácu a rozvoj je zároveň aj účastníckou krajinou tzv.

terálnej úrovni s medzinárodnými ﬁnančnými a poisťovacími

Konsenzu (Arrangement on Guidelines for Ofﬁcially Supported

spoločnosťami. Bilaterálna spolupráca so zahraničnými ban-

Export Credits). Pravidelná účasť zástupcov EXIMBANKY SR na

kami, poisťovňami a exportno-úverovými agentúrami formou

práci v pracovných skupinách aj v roku 2007 pomáhala pri

rámcových úverových zmlúv vytvárala väčší priestor pre ﬁnan-

implementácii najlepších praktík v oblasti podporovaného

covanie vývozu zo SR do záujmových teritórií. EXIMBANKA SR

exportného ﬁnancovania do života. Sú to hlavne pracovná

celkovo k 46 uzatvoreným zmluvám o bilaterálnej spolupráci

skupina pre exportné úvery a garancie (ďalej len „ECG“),

s inštitúciami z 28 krajín sveta pridala v roku 2007 zmluvu

ďalej pracovná skupina zaoberajúca sa stanovením úrokových

o spolupráci s exportnou agentúrou pre rozvoj medzinárodnej

a poistných sadzieb pri oﬁciálne podporovaných exportných

spolupráce pri kabinete ministrov Tatárskej republiky, čím sa

úveroch, pracovná skupina expertov pre hodnotenie rizika

ich počet rozšíril na 47.

krajín, pracovná skupina pre životné prostredie a pracovná
skupina pre odhaľovanie a potieranie korupcie pri oﬁciálne
podporovaných exportných úveroch.
EXIMBANKA SR sa od 1. novembra 2006 ako riadny člen
Bernskej únie zúčastňuje na jej valných zhromaždeniach.
Táto celosvetová organizácia združujúca exportné poisťovne
a zaisťovne je vhodným miestom pre výmenu skúseností
predovšetkým v oblasti hodnotenia úverovej schopnosti podnikateľských subjektov, nových trendov v úverovom poistení
a výmeny informácií z oblasti plnenia poistných udalostí.
Zástupcovia EXIMBANKY SR sa tiež pravidelne zúčastňujú
na zasadaniach tzv. Pražského klubu, ktorý vznikol z iniciatívy Bernskej únie začiatkom 90-tych rokov. Jeho cieľom je
podpora a výmena skúseností pre novovznikajúce exportnopoisťovacie agentúry v nových členských krajinách EÚ, ale aj
v rozvojových krajinách.
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ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY
V ČINNOSTI EXIMBANKY SR
Environmentálny princíp trvalo udržateľného rozvoja vyžaduje

Vyhodnocovanie sa začína predložením dotazníka, ktorý je

znižovanie negatívnych dopadov ekonomickej činnosti člo-

prílohou k žiadosti o poistenie. EXIMBANKA SR po zhod-

veka na životné prostredie. Vyhodnocovanie vplyvu vývozu

notení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie zaradí

a investícií na životné prostredie je štandardným postupom vo

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

väčšine vyspelých štátov a je jednou zo základných podmie-

bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na

nok ﬁnancovania a poisťovania vývozných projektov.

životné prostredie (Environmental Impact Assessment).

EXIMBANKA SR v súlade s „Odporúčaniami OECD o spoloč-

EXIMBANKA SR môže uzatvoriť poistnú zmluvu len v prípade,

ných prístupoch k životnému prostrediu a štátom podpo-

ak posudok potvrdí, že vplyv vývozu na životné prostredie spĺ-

rovaným vývozným úverom“ vyžaduje vyhodnotenie vplyvu

ňa ekologické limity a kritériá pre dané odvetvie alebo sektor.

vývozu na životné prostredie v krajine určenia vývozu, pri

Následne je poistený povinný v spolupráci s EXIMBANKOU SR

vývozných úveroch a projektoch, pri ktorých je možné pred-

informovať verejnosť o vplyvoch vývozu na životné prostredie

pokladať negatívny vplyv na životné prostredie. Vyhodnotenie

pri rešpektovaní obchodného tajomstva, duševného i priemy-

sa týka všetkých projektov, pri ktorých je dĺžka splácania dlh-

selného vlastníctva a know-how.

šia ako 2 roky a vývozca žiada o poistenie úveru so štátnou
podporou, a tiež investícií do zahraničia.
Všetky postupy EXIMBANKY SR sú v súlade s platnými medzinárodnými pravidlami v oblasti ochrany životného prostredia.
Zodpovednosť za ekologickú bezchybnosť projektu vždy
spočíva na hlavnom dodávateľovi. Pokiaľ je slovenský vývozca
v postavení subdodávateľa, postačí predloženie posudku vypracovaného pre hlavného dodávateľa.
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obchodov EXIMBANKA SR v roku 2007 podporila export

10. 1 Celkové výsledky

v objeme 56 307 mil. Sk. Na celkovej podpore exportu sa
V roku 2007 EXIMBANKA SR v oblasti ﬁnancovania export-

najvýznamnejšou mierou podieľali reﬁnančné úvery (80,2 %),

ných aktivít zaznamenala nárast tak v ukazovateli celkového

potom bankové záruky 10,6 % a priame ﬁnancovanie pros-

objemu poskytnutých úverov a vystavených záruk, ako aj

tredníctvom eskontných úverov klientom a odkupu pohľadá-

v ukazovateli podpory exportu. Celkový objem poskytnutých

vok – 9,2 %.

úverov dosiahol výšku 7 742 252 tis. Sk a predstavovali nárast

V roku 2007 bol zaznamenaný nárast počtu klientov predo-

o takmer 7,1 % oproti roku 2006. Bankové záruky a proti-

všetkým v oblasti malých a stredných podnikateľov. Potešiteľný

záruky vystavené klientom dosiahli výšku 2 423 783 tis. Sk,

je dynamický rast objemu poskytnutých priamych úverov pre-

čo predstavuje nárast o 27,2 %. Prostredníctvom bankových

dovšetkým formou zmenkových úverov.

PODPORA EXPORTU EXIMBANKY SR PROSTREDNÍCTVOM POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A ZÁRUK
Štruktúra produktov
Podpora exportu spolu
Reﬁnančné úvery
• z toho reﬁnančné zmenkové úvery bankám
Priame úvery
(zmenkové úvery a odkup pohľadávok)
Záruky

Objem v mil. Sk
56 307
45 147
126

Podiel v %
100,0
80,2
0,2

5 207
5 953

9,2
10,6

Objem v tis. Sk
7 742 252
5 889 739
72 647

Podiel v %
100,0
76,1
0,9

1 852 513
2 423 783

23,9
-

OBJEM ÚVEROV A ZÁRUK

Celkový objem úverov spolu
Reﬁnančné úvery
• z toho: reﬁnančné zmenkové úvery bankám
Priame úvery
(zmenkové úvery a odkup pohľadávok)
Záruky spolu
Podpora exportu EXIMBANKY SR
prostredníctvom poskytnutých úverov a záruk
Refinančné úvery 80,2 %
Priame úvery 9,2 %
Záruky 10,6 %

Objem úverov a záruk
Refinančné úvery 76,1%
Priame úvery 23,9 %
23,9 %

76,1 %
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10. 2 Podpora exportu z úverových činností
Z hľadiska teritórií najväčší objem podpory exportu smeroval do krajín Európskej únie (takmer 89 %), bývalých
krajín Spoločenstva nezávislých štátov (4,8 %) a ostatných krajín OECD (2,4 %).

Z hľadiska komodít najväčšia podpora sa realizovala
v sektore chemického priemyslu (23,5 %), ľahkého priemyslu (22,3 %), resp. strojárskeho priemyslu (22,7 %).

PREHĽAD PODPORY EXPORTU Z ÚVEROV A ZÁRUK POSKYTNUTÝCH ZO ZDROJOV
EXIMBANKY SR K 31. 12. 2007 PODĽA TERITÓRIÍ

Teritórium
Európska únia
Krajiny SNŠ
Ostatné krajiny OECD
Krajiny EZVO
Juhovýchodná Ázia
Blízky a Stredný východ
Ostatné krajiny
Spolu

Objem v mil. Sk
49 942
2 690
1 363
815
235
116
1 146
56 307

Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých
zo zdrojov EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 podľa teritórií

0,4 %
1,5 %
2,4 %

0,2 %
2,0 %
Európska únia 88,7 %
Krajiny SNŠ 4,8 %

4,8 %

Ostatné krajiny OECD 2,4 %
Krajiny EZVO 1,5 %
Juhovýchodná Ázia 0,4 %
Blízky a Stredný východ 0,2 %
Ostatné krajiny 2,0 %

88,7%

Podiel na podpore vývozu %
88,7
4,8
2,4
1,5
0,4
0,2
2,0
100,0
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PREHĽAD PODPORY EXPORTU Z ÚVEROV A ZÁRUK POSKYTNUTÝCH ZO ZDROJOV
EXIMBANKY SR K 31. 12. 2007 PODĽA SITC
Komodita
Trhové výrobky
Stroje a zariadenia
Chemikálie
Priemyselné výrobky
Potraviny
Surový materiál
Oleje a tuky
Ostatné komodity
Spolu

Objem v mil. Sk
23 768
10 965
10 203
7 203
2 828
567
474
299
56 307

Podiel na podpore vývozu %
42,2
19,5
18,1
12,8
5,0
1,0
0,9
0,5
100,0

PREHĽAD PODPORY EXPORTU Z ÚVEROV A ZÁRUK POSKYTNUTÝCH ZO ZDROJOV
EXIMBANKY SR K 31. 12. 2007 PODĽA ODVETVÍ
Komodita
Ľahký priemysel
Elektrotechnický priemysel
Drevospracujúci priemysel
Ostatný priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Potravinársky priemysel
Stavebný priemysel
Strojársky priemysel
Spolu

Objem v mil. Sk
12 551
2 260
4 151
684
6 158
13 216
3 520
1 021
12 746
56 307

Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých zo
zdrojov EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 podľa SITC

Podiel na podpore vývozu %
22,3
4,0
7,4
1,2
10,9
23,5
6,3
1,8
22,6
100,0

Prehľad podpory exportu z úverov a záruk poskytnutých
zo zdrojov EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 podľa odvetví

Trhové výrobky 42,2 %

Ľahký priemysel 22,3 %

Stroje a zariadenia 19,5 %

Elektrotechnický priemysel 4,0 %

Chemikálie 18,1 %

Drevospracujúci priemysel 7,4 %

Priemyselné výrobky 12,8 %

Ostatný priemysel 1,2 %

Potraviny 5,0 %

Hutnícky priemysel 10,9 %

Surový materiál 1,0 %

Chemický priemysel 23,5 %

Oleje a tuky 0,9 %

Potravinársky priemysel 6,3 %

Ostatné komodity 0,5 %

Stavebný priemysel 1,8 %
Strojársky priemysel 22,6 %
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10. 3 Úverové produkty

10. 3. 2 Priame formy ﬁnancovania

V rámci bankovej divízie sa EXIMBANKA SR v roku 2007

EXIMBANKA SR zvýšila v roku 2007 nárast priamych foriem

zamerala na ﬁnancovanie exportných aktivít formou reﬁnanč-

ﬁnancovania exportu. Ten je realizovaný formou zmenkových

ných úverov, priamych zmenkových úverov a odkupovaniu

úverov do 1 roka, resp. od 1 do 5 rokov a formou odkupo-

pohľadávok do lehoty splatnosti a ponúkala klientom vysta-

vania pohľadávok s krátkou lehotou splatnosti, maximálne

vovanie bankových záruk a protizáruk.

do 1 roka. Pri eskontných úveroch EXIMBANKA SR okrem
preﬁnancovania vývozných potrieb klientov často realizuje aj

10. 3. 1 Reﬁnančné úvery

tzv. predvýrobné ﬁnancovanie vývozcu.
Celkový nárast priamych úverov predstavoval takmer 35 %

Reﬁnančné úvery sú určené na krátkodobé preﬁnancovanie

oproti roku 2006 a dosiahol objem 1 852 513

prevádzkových potrieb vývozcov do jedného roka, ktoré

Podpora exportu priamou formou ﬁnancovania dosiahla ob-

EXIMBANKA SR realizuje prostredníctvom komerčných bánk.

jem 5 207 mil. Sk. Je potešiteľný celkový nárast tak objemu

Obchody sú realizované formou trojstranného zmluvného

poskytnutých priamych úverov, ako aj nárast počtu klientov

úverového vzťahu medzi vývozcom, komerčnou bankou

predovšetkým zo skupiny malých a stredných podnikateľov.

a EXIMBANKOU SR. Poskytovanie reﬁnančných úverov je vý-

Rozširovaním ponuky produktov tomuto segmentu klientov

hodné pre EXIMBANKU SR z dvoch hľadísk. Z pohľadu celko-

sa bude EXIMBANKA SR intenzívne venovať aj v roku 2008.

tis. Sk.

vého rizika obchodu preberá riziko na seba komerčná banka.
Z pohľadu podpory exportu predstavuje niekoľkonásobne zvý-

10. 3. 3 Záruky

šený objem v danom roku. Reﬁnančnými úvermi bola v roku
2007 zaznamenaná podpora exportu vo výške 45 147 mil. Sk.

K ultimu roka 2007 predstavoval objem vystavených záruk

Aj napriek jej celkovému zníženiu oproti roku 2006 stále pred-

2 423 783 tis. Sk, čo je medziročný nárast o 518 423 tis.

stavuje najvýznamnejšiu položku podpory exportu prostred-

Sk. Viac ako 11 % z toho objemu (266 844 tis. Sk) boli tieto

níctvom úverových obchodov, a to až 80,2 %. Celkový objem

záručné obchody realizované so skupinou malých a stredných

reﬁnančných úverov, ktorý dosiahol výšku 5 889 379 tis. Sk

podnikateľských subjektov. Medzi najviac využívané záručné

(z toho formou eskontu bankových zmeniek bolo poskytnu-

obchody patrili rôzne formy neplatobných záruk ako záruky

tých 72 647 tis. Sk), neprekročil stanovený limit 6 100 000 tis.

za ponuku, záruky za akontáciu, za dobré prevedenie kon-

Sk. Na základe trojstranných zmlúv EXIMBANKA SR spolupra-

traktu, ale aj platobné záruky, napr. za predexportné ﬁnanco-

covala s nasledovnými 10 komerčnými bankami a pobočkami

vanie alebo ﬁnancovanie nákupu technológií. Vystavovanie

zahraničných bánk v Slovenskej republike: Tatrabanka, a.s.;

záruk a protizáruk pomáha slovenským exportérom etablovať

ING Bank N.V.; ČSOB, a.s.; VÚB, a.s.; UniCreditbank, a.s.; OTP

sa v nových teritóriách a vytvára dobré predpoklady spolu

Bank, a.s.; Istrobanka, a.s.; Citibank, a.s.; Slovenská sporiteľ-

s ďalšími formami ﬁnancovania a poisťovania uspieť v konku-

ňa, a.s. a Dexia banka, a.s.

renčnom prostredí.

V nadchádzajúcich rokoch predpokladá EXIMBANKA SR vo
vyššom objeme využívať priame formy ﬁnancovania vývozcov na úkor postupného znižovania reﬁnančných úverov. Aj
napriek tomu ale reﬁnančné úvery naďalej zostanú jednou
z najvýznamnejších zložiek podpory exportérov v spolupráci
s komerčnými bankami.
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s cieľom celkového zvýšenia poistených klientov. V roku 2007

11. 1 Celkové výsledky

viac ako ¾ z celkového počtu klientov využilo poistenie krátAj v oblasti poisťovacích aktivít zaznamenala EXIMBANKA

kodobých pohľadávok so splatnosťou od 30 až 360 dní. Podiel

SR v roku 2007 pozitívne výsledky. Bol zaznamenaný nárast

malých a stredných podnikateľov na podpore exportu sa

celkovej poistnej angažovanosti o 8,5 %. Aj keď výnosy

v roku 2007 v porovnaní so skutočnosťou v roku 2006 zvýšil

z predpisu poistného z poistenia obchodovateľných a neob-

o 9,4 % a na predpise poistného o 11,1 %.

chodovateľných rizík boli oproti roku 2006 o polovicu nižšie,
podpora exportu poisťovacími činnosťami vzrástla o 4,8 %

11. 2 Poistná angažovanosť

a dosiahla objem 29 141 mil. Sk.
Pokles predpisu poistného (o 107 431 tis. Sk) bol zaznamena-

Celková poistná angažovanosť ako súhrn aktuálnej výšky po-

ný najmä v dôsledku zmien teritoriálneho smerovania a pla-

istného rizika z platných poistných zmlúv a zmlúv o prísľube

tobných podmienok pri poisťovaní vývozu, pričom celkový po-

poistenia má rastúci trend. K ultimu roka 2007 vzrástla cel-

čet klientov, ktorým EXIMBANKA SR v roku 2007 fakturovala

ková poistná angažovanosť v EXIMBANKE SR o takmer 9 %

poistné, je na úrovni predchádzajúcich období.

a dosiahla výšku 18 190 mil. Sk. U krátkodobého rizika bol
zaznamenaný nárast až o 18,3 %, pričom takmer 78,5 % upí-

Podobne ako pri úverových aktivitách, aj v poistení export-

saných krátkodobých rizík predstavovali krajiny EÚ s najnižšou

ných úverov EXIMBANKA SR dlhodobo venuje zvýšenú po-

mierou rizika. U strednodobého a dlhodobého poistného rizika

zornosť exportérom z radov malých a stredných podnikateľov

(8 573 tis. Sk) došlo k miernemu poklesu oproti roku 2006.

POROVNANIE CELKOVEJ POISTNEJ ANGAŽOVANOSTI ZA ROKY 2005 – 2007
rok 2005
7,5
7,8
15,3

Krátkodobé riziká
Strednodobé a dlhodobé riziká
Spolu

20

v mld. Sk
18,2
16,7
15,3

15

9,6

10
7,5

7,8

8,1

8,6

8,6

2006

2007

5

0
2005

krátkodobé riziká
strednodobé a dlhodobé riziká
spolu
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rok 2006
8,1
8,6
16,7

v mld. Sk
rok 2007
9,6
8,6
18,2
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11. 3 Podpora exportu z poisťovacích činností

objem 29 141 mil. Sk. Pri obchodovateľnom riziku bol dosiahnutý nárast podpory exportu o 9,0 %, pri neobchodovateľ-

Z celkových poisťovacích aktivít zaznamenala EXIMBANKA

nom riziku došlo k celkovému zníženiu podpory.

SR v roku 2007 nárast v podpore exportu o 4,8 % a dosiahla

ŠTRUKTÚRA PODPORY EXPORTU
Z POISŤOVACÍCH ČINNOSTÍ
Produkt

rok 2006

rok 2007

23 942
3 854
27 796

26 093
3 048
29 141

v mil. Sk
rok 2007
(podiel na podpore vývozu)

Poistenie obchodovateľných rizík
Poistenie neobchodovateľných rizík
Spolu

Štruktúra podpory exportu
z poisťovacích činností

Poistenie obchodovateľných rizík 89,5 %
Poistenie neobchodovateľných rizík 10,5 %

89,5 %
10,5 %
100,0 %
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11. 3. 1 Podpora exportu z poisťovacích činností
z pohľadu teritórií
V roku 2007 poistila EXIMBANKA SR obchodné pohľadávky
z exportných a tuzemských úverov celkovo do 57 krajín.
VÝVOJ ŠTRUKTÚRY PODPORY EXPORTU Z POISŤOVACÍCH ČINNOSTÍ ZA ROKY 2005 – 2007
ZA JEDNOTLIVÉ KRAJINY
2005
Taliansko

2006

10,1 % Slovenská republika

Nemecko

9,6 % Nemecko

Ruská federácia

8,9 % Turecko

2007

13,7 % Slovenská republika

17,0 %

11,5 % Nemecko

11,3 %

8,8 % Taliansko

7,2 %

Belgicko

7,6 % Taliansko

8,1 % Česká republika

7,0 %

Poľsko

7,3 % Poľsko

6,0 % Poľsko

6,5 %

Ukrajina

7,2 % Ukrajina

5,9 % Švajčiarsko

5,8 %

Česká republika

5,4 % Česká republika

5,7 % Turecko

5,3 %

Slovenská republika

4,7 % Švédsko

3,8 % Holandsko

4,5 %

Maďarsko

4,0 % Belgicko

3,7 % Ukrajina

3,6 %

Švajčiarsko

3,7 % Holandsko

3,7 % Švédsko

3,4 %

Ostatné krajiny (47)
CELKOM

31,5 % Ostatné krajiny (44)
19,2 mld. Sk
CELKOM
(100 %)

29,1 % Ostatné krajiny (44)
27,8 mld. Sk
CELKOM
(100 %)

28,4 %
29,1 mld. Sk
(100 %)

TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA PODPORY EXPORTU POISŤOVACÍMI ČINNOSŤAMI
Teritórium
Európska únia
Ostatné krajiny OECD
Krajiny EZVO
Krajiny SNŠ
Juhovýchodná Ázia
Blízky a Stredný východ
Ostatné krajiny
Spolu
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Objem v mil. Sk
21 930
2 103
2 047
1 890
257
66
848
29 141

Podiel na podpore vývozu v %
75,3
7,2
7,0
6,5
0,9
0,2
2,9
100,0

VÝSLEDKY OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2007
– POISŤOVACIE AKTIVITY

11. 3. 2 Podpora exportu z poisťovacích činností
z pohľadu komodít
Prehľad podpory exportu z poisťovacích činností zo
zdrojov EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 podľa SITC

Komodita
Trhové výrobky
Stroje a zariadenia
Chemikálie
Priemyselné výrobky
Potraviny
Nerastné palivá a mazivá
Ostatné komodity
Spolu

Objem v mil. Sk
19 321
5 159
2 311
1 634
322
157
237
29 141

Teritoriálna štruktúra podpory exportu
poisťovacími činnosťami

Podiel na podpore vývozu %
66,3
17,7
7,9
5,6
1,1
0,6
0,8
100,0

Prehľad podpory exportu z poisťovacích činností zo zdrojov
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007 podľa SITC

Európska únia 75,3 %

Trhové výrobky 66,3 %

Ostatné krajiny OECD 7,2 %

Stroje a zariadenia 17,7 %

Krajiny EZVO 7,0 %

Chemikálie 7,9 %

Krajiny SNŠ 6,5 %

Priemyselné výrobky 5,6 %

Juhovýchodná Ázia 0,9 %

Potraviny 1,1 %

Blízky a Stredný východ 0,2 %

Nerastné palivá a mazivá 0,6 %

Ostatné krajiny 2,9 %

Ostatné komodity 0,8 %
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pohľadávok proti riziku nezaplatenia dlžníkmi nielen do krajín

11. 4 Poistenie obchodovateľných rizík

Európskej únie, ale aj do rizikovejších teritórií. V roku 2007
EXIMBANKA SR v segmente obchodovateľného rizika poisťuje slovenským podnikateľom pohľadávky proti komerčným,
kombinovaným a politickým rizikám pri dodávkach tovarov

bola v oblasti poistenia obchodovateľných rizík dosiahnutá
podpora exportu v hodnote 26 093 mil. Sk, čo predstavuje
nárast o 9,0 % oproti roku 2006.

a služieb súkromnému podnikateľskému sektoru v zahraničí
a tuzemské pohľadávky vývozcu súvisiace s vývozom proti
komerčným rizikám. Rast slovenského vývozu, najmä do krajín
Európskej únie, sa v roku 2007 pozitívne prejavil aj na objeme
poistených dodávok, zvýšila sa podpora exportu poistením

Od polovice roka 2005 začala EXIMBANKA SR pri obchodovateľnom riziku poskytovať aj poistenie tuzemských pohľadávok,
ktoré zaznamenalo významný nárast. Tento druh poistenia
poskytuje EXIMBANKA SR svojim stálym klientom.

PODPORA EXPORTU U OBCHODOVATEĽNÉHO RIZIKA

Vývozné pohľadávky
Tuzemské pohľadávky
Spolu

rok 2005
16,2
0,9
17,1

Marketingová a akvizičná činnosť EXIMBANKY SR sa dlho-

rok 2006
20,1
3,8
23,9

v mld. Sk
rok 2007
21,1
5,0
26,1

11. 5 Poistenie neobchodovateľných rizík

dobo orientuje na stabilizáciu a nárast poistených klientov,
nakoľko môže svoje špeciﬁcké poistné služby poskytovať

Podpora exportu pri poistení neobchodovateľných rizík, kto-

výhradne exportérom. Pri malých a stredných podnikateľoch

ré je tvorené z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík

sú dôležité najmä komplexné služby, ktoré im EXIMBANKA

a krátkodobého neobchodovateľného rizika, zaznamenala

SR poskytuje poradenstvom v zahranično-obchodnej činnosti

v roku 2007 pokles o takmer 806 mil. Sk a dosiahla objem

a ponukou poistenia a ﬁnancovania ich vývozných kontraktov.

3 048 mil. Sk.

Spoločnosti patriace do segmentu veľkých klientov priebežne
pracujú so svojimi pohľadávkami a využívajú najrôznejšie
formy ich zabezpečenia, vrátane poistenia rizika nezaplatenia
odberateľom. Preto je im venovaná individuálna starostlivosť
pri akvizícii i v správe poistenia, v dôsledku čoho je tento segment portfólia klientov pomerne stabilný a vyrovnaný.
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11. 5. 1 Poistenie strednodobých
a dlhodobých rizík

V priebehu roku 2007 bolo viacero projektov rozpracovaných
a ich realizácia sa predpokladá v roku 2008. Ide o projekty do
Ruskej federácie, Kazachstanu, Arménska a na Ukrajinu.

V oblasti poistenia strednodobých a dlhodobých neobchodovateľných rizík bol v roku 2007 podporený vývoz v objeme

11. 5. 2 Poistenie krátkodobých rizík

1 904 mil. Sk. Uzatvorené boli poistné zmluvy s tuzemskými
a zahraničnými komerčnými bankami pre poistenie stred-

V oblasti poistenia krátkodobých neobchodovateľných rizík

nodobých a dlhodobých vývozných odberateľských úverov

bol v roku 2007 podporený vývoz v celkovej hodnote 1 144

na preﬁnancovanie vývozov, ako aj viacero poistných zmlúv

mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti minulému roku o viac

s exportérmi pre poistenie strednodobých dodávateľských

ako 100 %. Uvedený nárast je potvrdením globálneho trendu

úverov.

Vývoz bol v prevažnej miere podporený poistením vývozných

prechodu na kratšie platobné podmienky. Podpora exportu

odberateľských úverov, u ktorých došlo k výraznému nárastu

bola realizovaná krátkodobým poistením komerčného a po-

počtu uzatvorených poistných zmlúv, čo pozitívne vplýva na

litického rizika a poistením výrobného rizika. Z teritoriálneho

diverziﬁkáciu upísaného rizika. Najväčšie objemy podpore-

hľadiska smeroval poistený vývoz predovšetkým do krajín

ného vývozu smerovali do krajín Turecko, Ruská federácia

ako Alžírsko, Turecko, Kuba, Argentína, Kazachstan a Čína.

a Bielorusko. Z hľadiska komoditnej štruktúry išlo prevažne

Z hľadiska komoditného členenia išlo o dodávky strojov, hut-

o vývozy energetických zariadení, kogeneračných jednotiek,

níckeho materiálu, žiaruvzdorných materiálov, kogeneračných

zariadení pre gumárenský a potravinársky priemysel.

jednotiek, leteckých simulátorov a pod.

Záujem exportérov o poistenie strednodobých a dlhodobých vývozných dodávateľských úverov bol smerovaný do
Švajčiarska, na Ukrajinu a do Ruskej federácie. Išlo prevažne
o vývozy energetických zariadení a plynových infražiaričov.
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VÝSLEDKY OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2007
– POISŤOVACIE AKTIVITY

11. 6 Likvidácia škôd a vymáhanie pohľadávok

11. 8 Nové produkty v poisťovacej činnosti

V priebehu roku 2007 boli EXIMBANKE SR oznámené poistné

V priebehu roka 2007 došlo v produktovom portfóliu poistenia

udalosti s celkovou výškou škôd krytých poistením v hodnote

neobchodovateľných rizík na základe požiadaviek exportérov

30,7 mil. Sk, z čoho podiel krátkodobých obchodovateľných

a komerčných bánk k rozšíreniu produktovej škály. Ide o ob-

rizík predstavoval 93,8 %, zvyšných 6,2 % predstavoval po-

novenie používania produktu Poistenie úveru na ﬁnancovanie

diel krátkodobých neobchodovateľných rizík. Z uvedeného

výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru v dôsledku

objemu pohľadávok po lehote splatnosti bolo počas šetrenia

neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu.

poistných udalostí vymožených spolu 20,6 mil. Sk (67,1 %).

Ďalej boli uvedené nové Podmienky pre poistenie bankovej

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o oveľa vyšší podiel

záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo

vymožených pohľadávok pred poistným plnením, ktorý bol

plnenia vývozného kontraktu, ktorými sa rozšírilo poistenie aj

dosiahnutý na základe účinnejšej spolupráce s renomovanými

na oprávnené použitie záruky a aktualizované Podmienky pre

vymáhateľskými agentúrami, dlžníkmi a tiež priamo s klient-

poistenie potvrdeného neodvolateľného dokumentárneho ak-

mi EXIMBANKY SR. Na celkovom objeme oznámených škôd

reditívu. Sú to produkty štandardne poskytované exportnými

predstavovala platobná neschopnosť 25,8 % a platobná

úverovými poisťovňami.

nevôľa 74,2 %. Z teritoriálneho hľadiska sa najväčšie objemy
škôd z poistných udalostí týkali dlžníkov v Taliansku, Nemecku,
Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku a Grécku, z hospodárskych
odvetví medzi najrizikovejšie patrili drevársky, oceliarsky a potravinársky priemysel.

11. 7 Zaistenie
Zabezpečenie rizík formou obligatórneho proporcionálneho
zaistenia uplatňuje EXIMBANKA SR v poistení krátkodobých
vývozných a tuzemských pohľadávok dlhodobou spoluprácou
s renomovanými zahraničnými zaisťovňami. Ani v roku 2007
nebola táto kontinuita porušená a uzatvorené zaisťovateľské
zmluvy poskytovali vhodné podmienky pre zabezpečenie krátkodobých rizík, a to aj do rizikovejších teritórií.
Na rozšírenie škály poistiteľných teritórií slúžilo v roku 2007
tiež fakultatívne zaistenie, ktoré vhodným spôsobom podporilo a doplnilo rozsah poistenia a umožnilo EXIMBANKE SR
ponúknuť klientom komplexnejšie poistné krytie ich obchodných pohľadávok.
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ETICKÉ KÓDEXY

EXIMBANKA SR ako člen Asociácie bánk, s ktorou aktívne

Zamestnanci EXIMBANKY SR sú povinní vyhýbať sa všetkým

spolupracuje na zásadných otázkach rozvoja aktivít týkajúcich

činnostiam, ktoré vyvolávajú konﬂikty ich záujmov so záujma-

sa bezpečnosti podnikania, poskytovania služieb a bezpeč-

mi EXIMBANKY SR, osobne nepodnikajú a tiež nevykonávajú

nosti bánk a ich klientov, dňom 1. 1. 2001 osobitným prehlá-

činnosť v obchodných spoločnostiach, ktorých činnosť je

sením vyjadrila súhlas, ktorým sa zaviazala dodržiavať a riadiť

alebo môže byť do budúcnosti v rozpore so záujmami banky.

sa vo svojej činnosti zásadami Kódexu bankovej etiky.

Zamestnanci EXIMBANKY SR nezneužívajú a nepodnikajú
s informáciami a výhodami, ktoré získajú v EXIMBANKE SR,

Kódex bankovej etiky deﬁnuje základné etické princípy, normy

poskytujú klientom úplné, neskreslené, pravdivé a zrozu-

a pravidlá správania sa bánk a zamestnancov, ktoré banky

miteľné informácie týkajúce sa obchodného vzťahu klienta

uplatňujú pri podnikaní a vo vzájomných vzťahoch so svojimi

k EXIMBANKE SR.

partnermi.
EXIMBANKA SR rešpektuje zásadu dôvernosti obchodných
Cieľom kódexu bankovej etiky je posilniť vedomie existencie

a ﬁnančných vzťahov k bývalým aj terajším klientom. V ob-

princípov a potreby ich rešpektovania v každodennej činnosti,

lasti publicity, v akvizičnej, ako aj v propagačnej a reklamnej

upevniť systém vnútropodnikových etických hodnôt, noriem

činnosti prezentuje EXIMBANKA SR svoje služby vždy zod-

a foriem im zodpovedajúceho profesijného správania sa.

povedne, seriózne, pravdivo a bez zavádzajúcich informácií

V kódexe sú kodiﬁkované etické princípy a pravidlá správania

o službách poskytovaných klientom, všetko pri vysokej profe-

sa, ktoré upravujú v EXIMBANKE SR pracovné postupy v ob-

sionálnej úrovni a kvalite poskytovaných služieb.

lasti vzťahov a komunikácie v nasledovných oblastiach:
- Všeobecné zásady správania sa EXIMBANKY SR
- Vzťahy EXIMBANKY SR a vzťahy bánk navzájom
- Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa v EXIMBANKE SR
- Vzájomný vzťah zamestnancov
- Vzťahy zamestnancov ku klientele
EXIMBANKA SR dôsledne plní záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy a dohôd, uzavretých so zástupcami odborovej
organizácie, slúžiacich na ochranu záujmov svojich zamestnancov za účelom zabezpečovania hmotných, kultúrnych, sociálnych potrieb a rastu odbornej kvaliﬁkácie zamestnancov.
Zamestnanci EXIMBANKY SR zachovávajú bankové tajomstvo, dodržiavajú prísnu mlčanlivosť o záležitostiach banky
a o informáciách o klientoch, technologických informáciách
a postupoch.
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PERSONÁLNA POLITIKA

K 31. 12. 2007 EXIMBANKA SR zamestnávala 91 zamestnancov vo vekovej štruktúre od 24 rokov do 59 rokov.
Z celkového počtu zamestnancov predstavovali ženy podiel
56 %. Stav dosiahnutého vzdelania zamestnancov EXIMBANKY
SR k 31. 12. 2007 je nasledovný:
Vysokoškolské vzdelanie

75

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

14

Stredoškolské vzdelanie bez maturity

2

Stav dosiahnutého vzdelania zamestnancov
EXIMBANKY SR k 31. 12. 2007

Vysokoškolské vzdelanie 75
Stredoškolské vzdelanie s maturitou 14
Stredoškolské vzdelanie bez maturity 2
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EXIMBANKY SR

Rada banky

Dozorná rada

Útvar kontroly
a vnútorného audítora

Zbor poradcov

Odbor kancelárie
generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ

Námestník generálneho
riaditeľa bankovej divízie

Námestník generálneho
riaditeľa poisťovacej divízie

Sekretariát

Sekretariát

Odbor veľkých klientov *1

Odbor malých
a stredných klientov *1
Odbor zmenkových
obchodov

Referát likvidácie
poistných udalostí

Odbor *2
stratégie

Odbor *2
komunikácie

Odbor právny
a vymáhanie
Odbor
informačných technológií

Námestník generálneho riaditeľa
ﬁnančno-ekonomickej divízie

Sekretariát

Odbor rozpočtu
a platobného styku

Odbor správy
majetku

Odbor poistenia
obchodovateľného rizika

Odbor dealingu

Odbor riadenia
rizík

Odbor poistenia
neobchodovateľného rizika

Odbor účtovníctva
a daní

Odbor personálny
a miezd

Odbor schvaľovania a analýz
zahraničného rizika

*1 od 1. 4. 2008 zlúčenie do odboru „Odbor úverov a záruk”
*2 od 1. 4. 2008 zlúčenie do odboru „Odbor stratégie a komunikácie”
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ZÁMERY ĎALŠIEHO
ROZVOJA EXIMBANKY SR
Hlavným cieľom EXIMBANKY SR v oblasti obchodnej politiky
pre rok 2008 bude pokračovanie v realizácii obchodných aktivít v prospech podpory vývozu slovenských producentov. Ich
celkový rozsah bude nadväzovať na rozpracované obchodné
prípady z roku 2007 a z predchádzajúcich rokov, pričom už
v roku 2008 sa čiastočne predpokladá realizácia zámerov
Proexportnej politiky Slovenskej republiky na roky 2007
– 2013 schválené vládou SR začiatkom roka 2007. Tento
vládny dokument po nástupe nového vedenia v máji 2007 bol
podkladom pre vypracovanie strednodobej stratégie teritoriálnej a komoditnej orientácie podpory exportu EXIMBANKY SR
na najbližšie roky.
Strednodobá stratégia, ktorej celý názov je „Aktualizácia teritoriálnej a komoditnej orientácie podpory exportu, možnosti
vyššieho využitia poisťovacej kapacity a optimalizácie podielu
cudzích zdrojov na ﬁnancovaní Exportno-importnej banky SR“
deﬁnuje smerovanie a ciele EXIMBANKY SR v strednodobom
horizonte rokov 2007 až 2013. Špeciﬁkuje nástroje podpory
exportu pri súčasnej snahe v čo najväčšej miere zohľadňovať
potreby klientov, ako aj zámery hospodárskej politiky vlády SR
v oblasti zahraničného obchodu.
Hlavné zámery obsiahnuté v strednodobej stratégii predstavujú
- rozšírenie ponuky poisťovacích služieb a exportných úverov
do teritórií a krajín s vysokým potenciálom rastu a s vyšším
stupňom rizika,
- vytvorenie podmienok pre priame ﬁnancovanie vývozu so
štátnou podporou využívaním strednodobých a dlhodobých zdrojov ﬁnancovania,
- zvýšenie podielu poistenia neobchodovateľných rizík,
- rozšírenie portfólia produktov zameraných na produkciu
malých a stredných podnikov,
- rozšírenie podpory exportu produkcie s vysokou pridanou
hodnotou a podpory služieb.
Pre rok 2008 EXIMBANKA SR predpokladá zachovať tendenciu medziročného rastu podpory slovenského exportu
na celkovom exporte Slovenskej republiky. V podmienkach
dynamického rastu exportu výrobkov, hlavne automobilového
a elektronického priemyslu, pri ﬁnancovaní ktorých nemá
EXIMBANKA SR výrazný priestor, to predstavuje celkový nárast podpory exportu za úverové a poisťovacie aktivity v porovnaní s rokom 2007.
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V oblasti bankových činností EXIMBANKA SR svoje súčasné
zdrojové obmedzenia predpokladá riešiť intenzívnejším využívaním úverových liniek na zdynamizovanie priameho ﬁnancovania podpory exportu s postupným nárastom ﬁnancovania
v cudzích menách s dlhšou lehotou splatnosti. Výraznejší nárast priameho ﬁnancovania sa predpokladá u skupiny malých
a stredných podnikateľov formou zmenkových úverov a odkupovania pohľadávok vývozcov. Reﬁnančné úvery zostanú
aj v roku 2008 z pohľadu objemu najvýznamnejšou formou
podpory exportu. Celkový objem reﬁnančných úverov sa ale
nepredpokladá zvyšovať. Významným nástrojom podpory
exportu bude aj v roku 2008 predstavovať vystavovanie širokého portfólia platobných i neplatobných záruk.
V poisťovacích aktivitách sa predpokladá zvýšenie obchodov
v oblasti poistenia neobchodovateľných rizík modiﬁkáciou
poistných a bankových produktov v závislosti od požiadaviek
klientov.
Z teritoriálneho pohľadu bude podpora exportu kopírovať
štruktúru celkového exportu Slovenskej republiky, teda krajiny Európskej únie a krajiny Európskeho združenia voľného
obchodu. Vo vyššom objeme sa predpokladá v roku 2008
teritoriálna reorientácia EXIMBANKY SR v podpore exportu
na trhy krajín s potenciálom vysokého rastu a s vyšším stupňom rizika, ako sú krajiny Spoločenstva nezávislých štátov,
napríklad Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan,
krajiny juhovýchodnej Ázie a Južnej Ameriky. V prípade poistenia neobchodovateľného rizika sa v roku 2008 Eximbanka
SR zameria na poistenie politických rizík slovenských vývozcov na krajiny juhovýchodnej Ázie, Južnej Ameriky a niektorých krajín Spoločenstva nezávislých štátov (Bielorusko,
Kazachstan). Krajiny ako Ruská federácia, Ukrajina, ku ktorým
pribudli aj Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora, bude
EXIMBANKA SR poisťovať s využitím kvótového a fakultatívneho zaistenia na základe spolupráce s etablovanými úverovými poisťovňami v týchto teritóriách.
Z hľadiska odvetvového členenia bude podpora exportu
orientovaná na chemický, strojársky, drevospracujúci, hutnícky
a elektrotechnický priemysel, pričom ﬁnancovanie sa bude
týkať hlavne trhových výrobkov, chemikálií, priemyselných
výrobkov, strojov a zariadení. Vo väčšej miere sa predpokladá
podpora vývozu služieb. Štruktúra ﬁnancovania sa však môže
meniť vzhľadom na záujem klientov a vývozcov.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2007
PRIPRAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV
FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA V ZNENÍ PRIJATOM EURÓPSKOU ÚNIOU
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRIPRAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV
FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA V ZNENÍ PRIJATOM EURÓPSKOU ÚNIOU
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31. DECEMBRA 2007

Súvaha k 31. decembru 2007
Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Preplatok na dani z príjmov
Ostatný majetok
Náklady a príjmy budúcich období

poznámky
7
8
9
11
11
12
13
14
15

2007
tis. Sk
702 428
5 966 793
1 752 606
7 525
72 076
47 769
135 814
8 699
884
2 220

2006
tis. Sk
562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
148 850
7 530
9 326
15 184
2 033

8 696 814

8 595 514

1 283 945
8 526
543 636
3 528
120 941
2 901
311 599
2 660

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

2 277 736

2 250 463

3 000 000
3 295 483
40
123 555

3 000 000
3 234 483
260
110 308

6 419 078

6 345 051

8 696 814

8 595 514

2 701 870

1 987 853

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

16
11
11
17
18
19

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Rezervné fondy z precenenia cenných papierov
Nerozdelený zisk

Podsúvahové položky

20
21
22

23

Účtovná závierka, ktorej súčasťou sú poznámky na stranách 39 až 91, bola odsúhlasená v mene Rady banky dňa 31. marca
2008 a podpísaná:

Ing. Igor Lichnovský
generálny riaditeľ

Ing. Marián Šedo
námestník generálneho riaditeľa

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRIPRAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV
FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA V ZNENÍ PRIJATOM EURÓPSKOU ÚNIOU
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31. DECEMBRA 2007

Výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2007
poznámky

2007
tis. Sk
211 432
(42 818)

2006
tis. Sk
189 979
(23 684)

168 614

166 295

129 356
(37 937)

107 845
(37 440)

Čisté zaslúžené poistné

91 419

70 405

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

19 510
4 757
12 888
-

19 427
20 834
11 524
(9)

297 188

288 476

Čisté náklady na poistenie po zaistení
26
Tvorba technických rezerv na nedostatočnosť poistného
26
Rozpustenie technických rezerv na poistné plnenie po zaistení 26
Všeobecné prevádzkové náklady
27
Odpisy
13,14

(6 729)
(15 208)
34 520
(147 289)
(19 094)

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

Prevádzkové náklady

(153 800)

(112 862)

143 388

175 614

(38 742)
(6 544)

(4 043)
(88 724)

98 102

82 847

(23 855)

(21 820)

74 247

61 027

Úrokové výnosy
Úrokové náklady

24
25

Čisté úrokové výnosy
Hrubé zaslúžené poistné
Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom

26
26

Prevádzkové výnosy

Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty a rezervami
Zníženie hodnoty
Rezervy

10
19

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

28

Zisk po zdanení

Poznámky na stranách 39 až 91 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Výkaz o pohybe vlastného imania za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2007

Základné
imanie
tis. Sk

Kapitálové
fondy
tis. Sk

Rezervné fondy
z precenenia
cenných
papierov
tis. Sk

3 000 000

3 234 483

1 538

49 281

6 285 302

Čistá strata z majetku určeného na predaj

-

-

(1 278)

-

(1 278)

Zisk v roku 2006

-

-

-

61 027

61 027

3 000 000

3 234 483

260

110 308

6 345 051

Presuny do kapitálových fondov

-

61 000

-

(61 000)

-

Čistá strata z majetku určeného na predaj

-

-

(220)

-

(220)

Zisk v roku 2007

-

-

-

74 247

74 247

3 000 000

3 295 483

40

123 555

6 419 078

K 1. januáru 2006

K 31. decembru 2006

K 31. decembru 2007

Poznámky na stranách 39 až 91 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Nerozdelený
zisk
minulých
rokov
tis. Sk

Spolu
tis. Sk
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Výkaz o peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2007
poznámky

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

121 439
271 688
(474 977)
120 716
1 789
2 290
(187)
1 048
(279 114)
321
(11 628)

243 659
(903 225)
(429 774)
(106 099)
(1 948)
(2 173)
677
(1 597)
218 186
(223)
(27 193)

(246 615)

(1 009 710)

Peňažné toky z investičných činností
Nákup investičných cenných papierov
Predaj investičných cenných papierov
Nákup hmotného majetku
Nákup nehmotného majetku

(2 084)
2 208
(2 538)
(4 722)

(2 143)
28 208
(328)
-

Čisté peňažné toky na/z investičných činností

(7 136)

25 737

4 324 920
(3 929 023)
(2 062)

2 574 345
(2 053 758)
(5 575)

393 835
140 084
562 344
702 428

515 012
(468 961)
1 031 305
562 344

Peňažné toky z prevádzkových činností
Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok voči bankám
Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok z poistenia
Zníženie/(zvýšenie) stavu majetku zo zaistenia
Zníženie/(zvýšenie) stavu ostatného majetku
(Zvýšenie)/zníženie nákladov a príjmov budúcich období
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov zo zaistenia
(Zníženie)/zvýšenie stavu ostatných záväzkov
Zvýšenie/(zníženie) výnosov a výdavkov budúcich období
Daň z príjmov zaplatená

29

Čisté peňažné toky na prevádzkové činnosti

Peňažné toky z ﬁnančných aktivít
Prijaté úvery od bánk
Splatenie záväzkov voči bankám
Čerpanie fondov
Čisté peňažné toky z ﬁnančných činností
Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka
7

Poznámky uvedené na stranách 39 až 91 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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.
Zoznam členov Rady banky:
Ing. Igor Lichnovský
Ing. Štefan Veselovský
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.
Ing. Marián Šedo
Ing. Dagmar Repčeková
Ing. Miroslav Šmál
Ing. Peter Žiga

od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16.5.2007 do 13. 12. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007

JUDr. Roman Bužek
RNDr. Jozef Horváth
Mgr. Petr Papanek
Ing. Martin Petríček, CSc.
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.
Ing. Peter Vlkolinský

do 15. 3. 2007
do 16. 5. 2007
do 31. 1. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007

Zoznam členov Dozornej rady:
Ing. Jaroslav Mikla
Ing. Marián Podolák
Ing. Katarína Kaszasová
Ing. Janka Černá, CSc.
Ing. Tatiana Šilhánková
Ing. Mária Kováčová
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Ing. Karol Melocík
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007
od 16. 5. 2007

Ing. Ján Marušinec
Ing. Tibor Katocs
Mgr. Liliana Bolemant
Mgr. Erika Csíziová
JUDr. Boris Balog
Ing. Günter Furin

do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007
do 16. 5. 2007

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 ﬁnančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
(„IFRS”) za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2006, bola odsúhlasená v mene Rady banky dňa 30. marca 2007 a schválená
Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej republiky dňa 22. mája 2007.
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2. ZÁKLAD PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
(a) Vyhlásenie o súlade
Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardami ﬁnančného výkazníctva v znení prijatom Európskou
úniou.
Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe paragrafu 17 (a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
(b) Základ pre oceňovanie
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.
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 až 6 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.
Eximbanka poskytuje exportérom nasledovné poistné produkty:
-

poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerčným rizikám,
poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám,
poistenie strednodobého a dlhodobého vývozného dodávateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám,
poistenie vývozného odberateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám,
poistenie výrobného rizika,
poistenie úveru na ﬁnancovanie výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru v dôsledku neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu,
- poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku zamedzenia prevodu úhrad z investície, vyvlastnenia
alebo politicky motivovaného násilného poškodenia,
- poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku nesplatenia úveru,
- poistenie potvrdeného neodvolateľného vývozného dokumentárneho akreditívu,
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- poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu súvisiacich s vývozom vzniknutých v Slovenskej republike proti komerčným
rizikám,
- poistenie bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia vývozného kontraktu.
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 a obsahujú ﬁnančné riziko, sú klasiﬁkované ako investičné zmluvy.
Zmluvy, ktoré neobsahujú poistné ani ﬁnančné riziko, sú považované za takzvané zmluvy o poskytovaní služieb.
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 Eximbanke zvýšených príslušnou úrokovou mierou). Ak sa
zmluva raz klasiﬁkuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
Eximbanka v prípade ﬁnančných záruk neuplatňuje IFRS 4, keďže takéto zmluvy nepovažuje a v minulosti nepovažovala za
poistné zmluvy. Finančné záruky sú účtované a ohodnocované v súlade s IAS 39 a vykazované v súlade s IFRS 7.
(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.
(a) Transakcie v cudzej mene
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 čistý zisk z obchodovania.
(b) Úrokové výnosy a náklady
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.
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(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.
Zaistená provízia je vykazovaná konzistentne so spôsobom vykazovania predpísaného poistného postúpeného zaisťovateľovi.
Zisková provízia zo zaistných zmlúv sa vykazuje v súlade s akruálnym princípom.
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.
(f) Daň z príjmu
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.
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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. Obsahuje externé náklady súvisiace s likvidáciou. 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 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.
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách sa vykazuje v majetku.
Zmeny stavu UPR sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát v položke zaslúžené alebo nezaslúžené poistné. Zmeny stavu IBNR, RBNS
sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v položke rozpustenie alebo tvorba technických rezerv na poistné plnenie po zaistení.
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, 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.
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(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.
(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.
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
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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.
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú vykazované v súvahe v umorovanej hodnote.
(j) Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania
Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania 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.
Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania 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.
(k) Úvery a preddavky
Úvery a preddavky 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 úverov a preddavkov.
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.
Úvery a preddavky 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 sú vykázané ako výnosy. Uvedené hodnoty neznižujú výšku
záväzku voči poisteným, nakoľko povinnosť Eximbanky plniť poisteným v plnej výške týmto nie je dotknutá.
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(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 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.
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.
(m) Majetok a vybavenie
(i) Vykazovanie a oceňovanie
Zložky majetku a vybavenia sú oceňované v obstarávacích nákladoch znížených o oprávky a straty zo znehodnotenia.
Obstarávacia cena zahŕňa 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

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

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
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(n) Nehmotný majetok
Softvér
Softvér sa uvádza v obstarávacej cene zníženej o kumulované umorovanie a straty zo zníženia hodnoty. Umorovanie sa vykazuje
na rovnomernej báze počas dvoj- až štvorročnej odhadovanej doby použiteľnosti softvéru.
(o) 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.
(p) 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.
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.
Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, podľa toho či existuje náznak zníženia straty, alebo toho, či 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.
(q) Poistné
Poistné je vykázané bez ohľadu na dátum prijatia. Hrubá hodnota poistného zahŕňa celkové poistné prijaté počas obdobia
zahrňujúc 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.
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(r) Majetok 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.
Podiel zaisťovateľa na technických rezervách je oceňovaný na rovnakom základe ako rezervy tvorené pre príslušné poistné
zmluvy.
Majetok vyplývajúci zo zaistenia obsahuje aj odškodnenia od zaisťovateľov z dôvodu vyplatených poistných plnení. Tieto sú
zahrnuté v aktívach zo zaistenia.
Majetok vyplývajúci zo zaistenia je posudzovaný z hľadiska zníženia hodnoty ku dňu účtovnej závierky. Hodnota majetku 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.
(s) 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.
(t) 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.
(u) 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.
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(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.
(iv) Iné dlhodobé požitky
Záväzky Eximbanky z dôvodu iných dlhodobých požitkov, teda iných ako penzijné plány, predstavuje odhad súčasnej hodnoty
požitkov, ktoré boli zamestnancom poskytnuté ako odplata za ich služby v súčasnom období a v minulosti. Iné zamestnanecké
požitky sú požitky pri odchode do dôchodku podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce).
Hodnota záväzku je vypočítaná metódou projektovanej jednotky kreditu pre každého zamestnanca a je oddiskontovaná na
súčasnú hodnotu. Sadzba použitá na diskontovanie pri kalkulácií súčasnej hodnoty záväzku je odvodená od výnosovej krivky
štátnych dlhopisov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(v) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nie sú účinné a neboli aplikované
Viaceré nedávno vydané štandardy, dodatky k štandardom a interpretácie ešte nie sú účinné k 31. decembru 2007 a neboli
aplikované pri zostavení tejto účtovnej závierky:
• IFRS 8 Operating Segments (Prevádzkové segmenty), štandard bude vyžadovať zverejnenie informácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti, ktoré vedenie sleduje pri prevádzkových rozhodnutiach. Prevádzkové segmenty sú časti spoločnosti,
o ktorých sú k dispozícii ﬁnančné informácie, ktoré pravidelne vyhodnocujú osoby s rozhodovacou kompetenciou pri rozhodovaní o rozdelení zdrojov a pri určovaní výkonnosti. IFRS 8 bude povinný od 1. januára 2009 a Eximbanka neočakáva, že
nový štandard bude relevantný pre jej aktivity.
• Novelizovaný IAS 23 Borrowing Costs (Náklady na požičiavanie). Novelizovaný štandard bude vyžadovať kapitalizovanie
nákladov na požičiavanie, ktoré súvisia s majetkom, ktorý vyžaduje dlhší čas na zaradenie do užívania alebo predaj. Novelizovaný IAS 23 bude platný od 1. januára 2009 a nie je relevantný pre aktivity Eximbanky, pretože Eximbanka nemá žiadny
majetok, na ktorý by bolo možné kapitalizovať náklady na požičiavanie.
• Novelizovaný IAS 1 Presentation of Financial Statements (Prezentácia účtovnej závierky) bude vyžadovať zoskupenie informácií v účtovnej závierke podľa spoločných charakteristík a zavedenie výkazu súhrnného výsledku hospodárenia. Položky
výnosov a nákladov a zložky ostatného súhrnného výsledku hospodárenia môžu byť prezentované buď v jednom výkaze
súhrnného výsledku hospodárenia s medzisúčtami, alebo v dvoch samostatných výkazoch (samostatný výkaz ziskov a strát
nasledovaný výkazom súhrnného výsledku hospodárenia). Novelizovaný IAS 1 bude povinný od 1. januára 2009. Eximbanka
v súčasnosti posudzuje vplyv daného štandardu.
• IFRIC 11 IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions (Vnútroskupinové transakcie a transakcie s vlastnými akciami) bude
vyžadovať 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. Interpretácia
bude účinná pre účtovnú závierku Eximbanky za rok 2008, ale neočakáva sa, že bude mať na ňu vplyv.
• IFRIC 12 Service Concession Arrangements (Zmluvy o právach na poskytovanie služieb). Interpretácia poskytuje usmernenie
spoločnostiam zo súkromného sektora v oblasti vykazovania a oceňovania, ktoré vznikajú pri účtovaní poskytovania služieb
medzi súkromným a verejným sektorom. IFRIC 12 bude povinný od 1. januára 2008 a v súčasnosti nie je relevantný pre aktivity Eximbanky, pretože žiadna z bankových spoločností neuzavrela zmluvu o právach na poskytovanie služieb.
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• IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (Vernostné programy pre zákazníkov). Interpretácia vysvetľuje, ako majú spoločnosti,
ktoré poskytujú vernostné odmeny pre zákazníkov, ktorí nakupujú niektoré tovary alebo služby, zaúčtovať svoju povinnosť
poskytnúť zadarmo alebo za zvýhodnenú cenu tovary alebo služby (“odmeny”) zákazníkom, ktorí čerpajú svoje vernostné
odmeny. Takéto spoločnosti sú povinné prideliť časť prostriedkov z pôvodného predaja k vernostným odmenám a vykázať
tieto prostriedky ako výnosy vtedy, ak sú splnené ich povinnosti. Interpretácia bude platná od 1. júla 2008 a Eximbanka neočakáva, že interpretácia bude mať vplyv na ﬁnančné výkazy.
• IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Deﬁned Beneﬁt Asset, Minimum Funding Requirements and their interactions (Obmedzenie
hornej hranice hodnoty majetku z deﬁnovaných úžitkov, minimálne požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi) bude
platný pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2008 alebo neskôr. Eximbanka nemá majetok z deﬁnovaných úžitkov,
a preto táto interpretácia by nemala mať vplyv na jej účtovnú závierku.

4. POUŽITIE ODHADOV A ÚSUDKOV
Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu ﬁnančného rizika.
Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch
Opravné položky
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 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 vrátane zabezpečenia, 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.
Významné úvahy pri aplikovaní účtovných postupov Eximbanky
Klasiﬁkácia 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.
Klasiﬁkácia 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
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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. RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK
(a) Úvod
Eximbanka je vystavená nasledovným rizikám z dôvodu používania ﬁnančných nástrojov:
•
•
•
•

Úverové riziko
Riziko likvidity
Trhové riziko
Operačné riziko

Informácie o angažovanosti voči jednotlivým rizikám, ciele, prístup a procesy na meranie a riadenie rizika a riadenie kapitálu
Eximbanky sú stanovené nižšie.
Systém riadenia rizika
Rada banky má celkovú zodpovednosť za zavedenie a dohľad nad systémom riadenia rizika Eximbanky. Rada založila Komisiu
pre riadenie aktív a pasív (ALCO), ktorá je zodpovedná za vývoj a sledovanie politiky riadenia rizika Eximbanky vo vybraných
oblastiach.
Politika riadenia rizika Eximbanky je určená na identiﬁkáciu a analýzu rizík, na stanovenie primeraných limitov a kontrol, na
sledovanie rizika a dodržiavanie limitov. Politika riadenia rizika a systémy sú pravidelne preverované, aby zohľadňovali zmeny
podmienok na trhu v jednotlivých produktoch a ponúkaných službách. Eximbanka sa zameriava na vývoj organizovaného
a konštruktívneho kontrolného prostredia, v ktorom všetci zamestnanci poznajú svoje úlohy a povinnosti.
Dozorná rada je zodpovedná za monitoring a dodržiavanie prístupov a postupov riadenia rizika a za kontrolu primeranosti
systému riadenia rizika vo vzťahu k rizikám, ktorým je Eximbanka vystavená. Dozornej rade pomáha v týchto funkciách interný
audit. Interný audit pravidelne informuje Radu banky a Dozornú radu o postupoch a zisteniach v oblasti riadenie rizík.
(b) Úverové riziko
Úverové riziko predstavuje riziko nezaplatenia záväzkov dlžníka Eximbanke včas a v plnej výške, v dôsledku čoho môže Eximbanke vzniknúť strata. Pre účely vykazovania riadenia rizika Eximbanka berie do úvahy všetky zložky úverovej angažovanosti.
Koordináciu riadenia úverového rizika zabezpečuje odbor riadenia rizík, ktorý tiež zodpovedá za vyhodnocovanie úrovne a kvality riadenia rizika.
Odbor riadenia rizík informuje Radu banky a Dozornú radu a je zodpovedný za zhodnotenie úverového rizika, vrátane:
• formulovania úverových postupov a požiadaviek na zabezpečenie úverov a záruk, hodnotenia úveru, stupňov rizika a vykazovania postupov v súlade s požiadavkami regulátora a štatutára,
• ustanovenia schvaľovacej štruktúry na schvaľovanie a obnovu úverových rámcov. Všetky úverové rámce a jednotlivé úvery sú
prerokované Obchodnou komisiou a následne schválené podľa kompetenčného poriadku Eximbanky,

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31. DECEMBRA 2007

• preskúmania a zhodnotenia úverového rizika. Obchodné miesto hodnotí všetky úverové angažovanosti v súlade so schválenými
limitmi a podmienkami pred poskytnutím úverov klientom. Obnova a zhodnotenie úveru je predmetom toho istého hodnotiaceho procesu,
• navrhnutia limitov pre koncentráciu úverovej angažovanosti voči protistranám, geograﬁckým celkom a priemyselným odvetviam,
• vývoja a sledovania stupňov rizika v záujme kategorizácie angažovaností podľa stupňa rizika ﬁnančnej straty a zamerania riadenia na príslušné riziko. Systém stupňov rizika sa používa pri stanovení opravnej položky, ktorá je požadovaná voči predmetnej
úverovej angažovanosti. Súčasné rizikové stupne pohľadávok pozostávajú z troch stupňov, ktoré reﬂektujú rôzne úrovne rizika
v závislosti od prijatého zabezpečenia alebo iných spôsobov zmiernenia úverového rizika,
• zodpovednosti za stanovenie rizikových stupňov a celkové zhodnotenie rizika,
• poskytovania poradenstva a odborných schopností v záujme efektívneho riadenia úverového rizika,
• poskytovania informácií o kvalite úverového portfólia obchodnej komisii, v prípade potreby sa navrhujú a realizujú potrebné
úpravy a opatrenia na minimalizovanie možných strát.
Eximbanka pripravuje sústavu výkazov, ktoré slúžia na sledovanie úverového rizika. Ide predovšetkým o sledovanie majetkovej
angažovanosti, delikvencií a strát z jednotlivých obchodov, vyhodnocovanie efektívnosti vymáhania problémových pohľadávok,
sledovania vybraných ukazovateľov u vybraných klientov v priebehu trvania úverového vzťahu, sledovanie vývoja nepovolených
debetov, atď.
Eximbanka sleduje koncentráciu úverového rizika podľa sektora a geograﬁckej lokality. Analýza koncentrácie úverového rizika je
uvedená nižšie:
Pohľadávky
voči klientom
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk
Koncentrácia podľa sektora
Vláda
Podniky
Banky

Investičné
cenné papiere
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk

1 752 606
-

1 303 483
-

5 966 793

6 238 481

47 769
-

48 113
-

1 752 606

1 303 483

5 966 793

6 238 481

47 769

48 113

Pohľadávky
voči klientom
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk
Koncentrácia podľa lokalizácie
Slovenská republika

Pohľadávky
voči bankám
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk

1 752 606

1 303 483

Pohľadávky
voči bankám
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk
5 966 793

6 238 481

Investičné
cenné papiere
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk
47 769

48 113

Úverové riziko je priamo voči klientom EXIMBANKY SR.
Záruky poskytnuté klientom v sume 2 424 mil. Sk (2006: 1 905 mil. Sk) boli poskytnuté korporátnym klientom so sídlom v Slovenskej republike.
Koncentrácia podľa geograﬁckej lokality je meraná na základe geograﬁckej polohy subjektu držiaceho aktíva, ktorý má vysokú koreláciu s lokalitou dlžníka. Koncentrácia podľa lokality pre investície je meraná na základe lokalizácie emitenta cenných papierov.
Zatriedenie pohľadávok
Jednotlivé pohľadávky sú posudzované výhradne individuálne a Eximbanka ich zatrieďuje na základe vykázaných znakov znehodnotenia do tried:
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• neznehodnotené - omeškanie v intervale 0-90 dní a nevykazujúce znehodnotenie,
• znehodnotené - omeškanie v intervale 0-90 dní a znehodnotenie (stratu) nie viac ako 50 %,
• zlyhané pohľadávky - omeškanie nad 90 dní alebo znehodnotenie nad 50 %.

Pohľadávky
voči klientom
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk
Individuálne znehodnotené
Stupeň 2: znehodnotené
Stupeň 3: zlyhané
Z toho: reštrukturalizované úvery
Účtovná hodnota
Opravná položka
Čistá účtovná hodnota
Štandardné
Stupeň 1: štandardné
Z toho: reštrukturalizované úvery
Účtovná hodnota
Čistá účtovná hodnota celkom

Pohľadávky
voči bankám
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk

Investičné
cenné papiere
2007
2006
tis. Sk
tis. Sk

338 718
48 720
7 399
387 438
(121 043)
266 395

448 084
79 220
17 591
527 304
(95 189)
432 115

-

-

-

-

1 486 211
24 361
1 486 211
1 752 606

871 368
5 964
871 368
1 303 483

5 966 793
5 966 793
5 966 793

6 238 481
6 238 481
6 238 481

47 769
47 769
47 769

48 113
48 113
48 113

Neznehodnotené úvery a cenné papiere
Úvery a cenné papiere sú s istinou a úrokmi v omeškaní, ale Eximbanka nepovažuje za primerané hodnotiť ich ako znehodnotené
úvery a cenné papiere na základe prijatého zabezpečenia alebo stavu splatenia dlžnej sumy. Tieto úvery a cenné papiere sú zahrnuté do stupňa 1 v systéme interného hodnotenia. V roku 2007 objem týchto úverov dosiahol výšku 504 tis. Sk (rok 2006: 0 Sk).
Znehodnotené úvery a cenné papiere
Znehodnotené úvery a cenné papiere sú tie, pri ktorých Eximbanka neočakáva splatenie istiny a úrokov podľa zmluvných podmienok úveru/cenného papiera alebo očakáva iba čiastočné splatenie istiny a úrokov podľa zmluvných podmienok úveru/cenného
papiera. Tieto úvery a cenné papiere sú zahrnuté do stupňa 3 a 2 v systéme interného hodnotenia.
Reštrukturalizované úvery a vydané bankové záruky
Reštrukturalizované úvery a záruky sú úvery a záruky s prepracovanými podmienkami v nadväznosti na zhoršenie ﬁnančnej situácie
dlžníka, kde Eximbanka súhlasila s ústupkom v prospech dlžníka, o ktorom by za štandardných okolností neuvažovala. Ak sú úver
alebo záruka reštrukturalizované, ostáva v tejto skupine bez ohľadu na uspokojivé výsledky po reštrukturalizácii.
Opravné položky
Eximbanka tvorí opravné položky na straty zo zníženia hodnoty, ktoré sú kvaliﬁkovaným odhadom na krytie existujúcich strát
v úverovom portfóliu. Hlavnou časťou opravných položiek sú opravné položky pre individuálne vykázané významné úvery. Metodológia tvorby opravných položiek je upravená v rámci interných predpisov.
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam vychádza z Medzinárodných štandardov ﬁnančného výkazníctva. Opravná položka
predstavuje stratu zo znehodnotenej pohľadávky vo výške rozdielu medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a aktuálnou hodnotou
odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou pri zohľadnení peňažných
tokov z realizácie zabezpečovacích prostriedkov.
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Postup pri odpise pohľadávok
Eximbanka odpíše pohľadávky z úverov a cenných papierov (vrátane súvisiacej opravnej položky) keď zistí, že danú pohľadávku
nie je možné vymôcť. Pre toto rozhodnutie posudzuje informácie o významných zmenách vo ﬁnančnej situácii dlžníka/emitenta,
neschopnosti splácať záväzky, alebo o výťažku z prijatého zabezpečenia, ak nebude možné splatiť celkovú výšku pohľadávky. Rozhodnutie o odpise pre menšie zostatky štandardizovaných úverov je vo všeobecnosti založené na počte dní omeškania špeciﬁckých
pre daný produkt.
Dolu je uvedená analýza brutto a netto hodnoty znehodnoteného majetku podľa stupňa rizika (po odpočítaní opravných položiek).
Pohľadávky
voči klientom
brutto
netto
tis. Sk
tis. Sk
31. december 2007
Stupeň 2: znehodnotené
Stupeň 3: zlyhané

31. december 2006
Stupeň 2: znehodnotené
Stupeň 3: zlyhané

Pohľadávky
voči bankám
brutto
netto
tis. Sk
tis. Sk

Investičné
cenné papiere
brutto
netto
tis. Sk
tis. Sk

338 718
48 720
387 438

258 992
7 403
266 395

-

-

-

-

448 084
79 220
527 304

424 844
7 271
432 115

-

-

-

-

Rezervy na vydané záruky sú tvorené vtedy, keď v súčasnosti existuje záväzok a zároveň je pravdepodobný odliv ekonomických
úžitkov spojený s vysporiadaním tohto záväzku.

Záruky vydané klientom - znehodnotené
Záruky vydané klientom - neznehodnotené
Rezerva na záruky vydané klientom

2007
tis. Sk
1 527 091
896 692
2 423 783
164 180

2006
tis. Sk
1 400 737
504 623
1 905 360
173 704

Eximbanka disponuje zabezpečením za pohľadávky voči klientom vo forme záložného práva na majetok, inej forme založenia
majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych hodnôt sú založené na hodnote zabezpečenia vypracovanej v čase pôžičky, ktoré sú
priebežne aktualizované. Vo všeobecnosti pohľadávky voči bankám nie sú zabezpečené, okrem cenných papierov, ktoré sú predmetom obrátených repo obchodov a výpožičiek cenných papierov.
Hodnota zabezpečenia úveru
Eximbanka zvyčajne vyžaduje zabezpečenie pohľadávok pri ﬁremných úveroch dlžníkov pred poskytnutím úveru. Používa štandardné typy zabezpečenia ako :
• Hotovosť
• Štátne záruky
• Záruky bánk a iných peňažných ústavov
• Záruky iných osôb
• Nehnuteľný majetok
• Hnuteľný majetok – stroje, prístroje, zariadenia
• Zásoby
• Pohľadávky
• Cenné papiere
• Zmenky
• Vinkulácia poistenia
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Pri stanovení realizovateľnej hodnoty zabezpečenia Eximbanka vychádza z nezávislých znaleckých posudkov, ktoré sú korigované
bankovými špecialistami, alebo z vnútorných hodnotení pripravených Eximbankou.
Odhad reálnej hodnoty zabezpečenia a inej formy zabezpečenia pohľadávok voči klientom je uvedený nižšie:

Prijaté za individuálne znehodnotené úvery
Záložné právo na nehnuteľnosť
Záložné právo na hnuteľný majetok
Záložné právo na pohľadávky
Záložné právo na zásoby
Prijaté za úvery v omeškaní bez individuálneho znehodnotenia
Záložné právo na pohľadávky
Záložné právo na nehnuteľnosť
Prijaté za úvery bez omeškania a bez identiﬁkovaného znehodnotenia
Založené účty a termínované vklady
Záložné právo na pohľadávky
Záložné právo na hnuteľný majetok
Záložné právo na nehnuteľnosť
Záložné právo na zásoby

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

216 849
23 791
-

82 067
164 167
-

509
-

-

1 500
436 235
200 383
610 371
55 150
1 544 788

169 818
51 674
489 068
52 058
1 008 852

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

159 514
15 634
97 681

128 305
125 648
38 140

431 431
252 068
469 824
114 701
1 540 853

424 966
113 731
516 649
56 416
1 403 855

Odhad reálnej hodnoty zabezpečenia za záruky vydané klientom je uvedený nižšie:

Prijaté za záruky vydané klientom – znehodnotené
Záložné právo na nehnuteľnosť
Záložné právo na hnuteľný majetok
Záložné právo na zásoby
Prijaté za záruky vydané klientom – neznehodnotené
Záložné právo na nehnuteľnosť
Záložné právo na pohľadávky
Záložné právo na hnuteľný majetok
Záložné právo na zásoby
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Hodnota pohľadávok podľa jednotlivých odvetví je nasledovná:
31. december 2007

Korporátni klienti:
Veľkí klienti
Malí klienti

31. december 2006

účtovná
hodnota
tis. Sk

opravná
položka
tis. Sk

čistá
účtovná
hodnota
tis. Sk

1 013 259
860 390
1 873 649

100 861
20 182
121 043

912 398
840 208
1 752 606

účtovná
hodnota
tis. Sk

opravná
položka
tis. Sk

čistá
účtovná
hodnota
tis. Sk

901 491
497 181
1 398 672

44 381
50 808
95 189

857 110
446 373
1 303 483

Do skupiny veľkých klientov patria klienti s ročným dosiahnutým obratom nad 600 miliónov Sk, do skupiny malých klientov patria
klienti s ročným dosiahnutým obratom do 600 miliónov Sk.
Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov
Eximbanka rieši a spravuje pohľadávky, návratnosť ktorých je ohrozená. Odbor právny a vymáhania vykonáva právne kroky za
účelom dosiahnutia maximálnej návratnosti zlyhaných pohľadávok, vrátane realizácie zabezpečenia a zastupuje Eximbanku vo
výboroch veriteľov v prípade konkurzov uvalených na dlžníkov.
Zaistenie
Eximbanka v roku 2007 zaisťovala krátkodobé riziká obligatórnym proporcionálnym (quota share) spôsobom. Ako hlavný zaisťovateľ v tomto zaistení pôsobil SWISS RE, Švajčiarsko.
Exportné úvery smerujúce do krajín s vyššou mierou rizika (Ruská federácia, Ukrajina) boli zaistené fakultatívne.
Dobrá dlhodobá spolupráca so zaisťovateľskými partnermi pri úhrade nákladov na poistné plnenia, rating zaisťovateľov (Eximbanka ročne sleduje ich rating medzinárodnými agentúrami) a ich aktivity v oblasti zábrannej činnosti sú predpokladom pre návratnosť
aktív vyplývajúcich zo zaisťovacej činnosti.
Rating zaisťovateľov je uvedený v nasledovnej tabuľke:
tis. Sk
31. december 2007
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistené plnenie nahlásené,
ale nevybavené
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistné plnenie vzniknuté, ale
nenahlásené
tis. Sk
31. december 2006
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistené plnenie nahlásené,
ale nevybavené
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistné plnenie vzniknuté, ale
nenahlásené
členenie podľa agentúry AM Best
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A+

A

BB

BB a nižšie

Nehodnotené

Spolu

3 055

954

-

184

120

4 313

15 081

4 574

-

-

516

20 171

A+

A

BB

BB a nižšie

Nehodnotené

Spolu

1 084

265

-

-

225

1 574

53 640

11 884

-

-

9 431

74 955
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Riziko vyrovnania
Aktivity Eximbanky môžu mať za následok vznik rizika v čase vyrovnania transakcií a obchodov. Riziko vyrovnania je riziko straty
z dôvodu nesplnenia povinností spoločnosti včas uhradiť hotovosť, dodať cenné papiere alebo iné aktíva tak, ako bolo zmluvne
dohodnuté.
Pre určité druhy transakcií Eximbanka zmierňuje toto riziko vyrovnávaním obchodov cez clearingových agentov s cieľom zaistiť,
že obchod bude vyrovnaný len vtedy, keď si splnili obe protistrany svoje zmluvné povinnosti. Limity na vyrovnanie tvoria časť
procesu schvaľovania úverov/monitorovania limitov. Akceptovanie rizika vyrovnania vyplývajúceho z obchodov s voľným vyrovnaním vyžaduje osobitné povolenie pre transakciu alebo protistranu od odboru riadenia rizík.
(c) Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, ak by Eximbanka nebola schopná plniť svoje splatné záväzky. Súvisí so schopnosťou Eximbanky získať
hotovosť alebo jej ekvivalenty rýchlo a pri efektívnych nákladoch.
Riziko likvidity vzniká z typu ﬁnancovania aktivít Eximbanky a riadenia jej pozícií. Zahŕňa tak riziko schopnosti ﬁnancovať
aktíva Eximbanky nástrojmi s vhodnou splatnosťou, ako aj schopnosť Eximbanky likvidovať/predať aktíva za prijateľnú cenu
v prijateľnom časovom horizonte.
Riadenie rizika likvidity
Eximbanka riadi riziko likvidity s cieľom zaistiť dostatok voľných prostriedkov pre plnenie splatných záväzkov za bežných, ako
aj nepriaznivých podmienok (nízka likvidita trhu s ﬁnančnými nástrojmi, trvalý rast úrokových sadzieb počas dlhšie trvajúceho
obdobia, a pod.) bez toho, aby utrpela vysoké straty alebo riskovala poškodenie reputácie.
Odbor dealingu dostáva informácie o proﬁle likvidity ﬁnančných aktív a pasív a získava od príslušných odborov prehľad
očakávaných peňažných tokov plynúcich z budúcich obchodných vzťahov, ktoré sú následne využívané pri riadení likvidity
Eximbanky.
Pozícia týkajúca sa likvidity je monitorovaná a riadená na dennej báze. Procesy a postupy týkajúce sa likvidity sú predmetom
rokovania komisie pre riadenie aktív a pasív. Správy o stave likvidity sú predkladané na rokovanie komisie pre riadenie aktív
a pasív.
Miera rizika likvidity
Miera rizika likvidity je posudzovaná a riadená v rámci procesu riadenia aktív a pasív Eximbanky a vnútorne stanovené postupy
obsahujú pravidelné sledovanie splatnosti aktív a pasív v rámci deﬁnovaných časových pásiem a interných ukazovateľov likvidity.
Denné riadenie likvidity Eximbanky zabezpečuje odbor dealingu a následne je likvidita posudzovaná na rokovaniach ALCO.
Jedným zo základných ukazovateľov, ktoré Eximbanka používa pre riadenie likvidity je pomer aktív a pasív splatných do 7 dní.
Podrobnosti o vykazovanom ukazovateli likvidity Eximbanky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a počas obdobia,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, sú nasledovné:

Koniec obdobia
Priemer za obdobie
Maximum za obdobie
Minimum za obdobie

31. december
2007
mesačná
1,71
4,97
8,57
1,71

31. december
2006
mesačná
7,97
7,72
13,85
4,51
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Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2007 mala nasledovnú štruktúru:

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Ostatný majetok
Náklady a príjmy budúcich období

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

Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Bez
špeciﬁkácie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

702 428
5 946 598
1 353 038
7 525
2 435
1 570
258
2 182
8 016 034

20 195
399 568
46 199
38
466 000

-

69 641
135 814
8 699
626
214 780

702 428
5 966 793
1 752 606
7 525
72 076
47 769
135 814
8 699
884
2 220
8 696 814

1 257 443
8 526
590
120 941
2 901
2 660
1 393 061

26 502
2 938
29 440

-

543 636
311 599
855 235

1 283 945
8 526
543 636
3 528
120 941
2 901
311 599
2 660
2 277 736

Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2006 mala nasledovnú štruktúru:

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Preplatok na dani z príjmov
Ostatný majetok
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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Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Bez
špeciﬁkácie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

562 344
6 238 481
1 165 488
128 280
1 570
9 326
14 522
2 029
8 122 040

137 995
46 543
4
184 542

-

131 890
148 850
7 530
662
288 932

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
148 850
7 530
9 326
15 184
2 033
8 595 514

888 048
7 478
3 750
400 011
2 339
1 301 626

1 840
1 840

-

636 918
310 079
946 997

888 048
7 478
636 918
5 590
400 011
310 079
2 339
2 250 463
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Zostatková doba splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2007 mala nasledovnú štruktúru:

Podsúvaha
Garancie poskytnuté za klientov
Neodvolateľné úverové linky

Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Bez
špeciﬁkácie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

1 104 709
278 087
1 382 796

1 097 832
1 097 832

33 794
33 794

187 448
187 448

2 423 783
278 087
2 701 870

Zostatková doba splatnosti podsúvahových položiek k 31. decembru 2006 mala nasledovnú štruktúru:

Podsúvaha
Garancie poskytnuté za klientov
Neodvolateľné úverové linky

Menej ako
1 rok
tis. Sk

1-5
rokov
tis. Sk

Viac ako
5 rokov
tis. Sk

Bez
špeciﬁkácie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

851 293
82 493
933 786

1 020 852
1 020 852

-

33 215
33 215

1 905 360
82 493
1 987 853

(d) Trhové riziko
Riadenie trhových rizík
Eximbanka riadi trhové riziko, ktoré identiﬁkuje ako riziko úrokovej miery a devízové riziko.
Eximbanka využíva rôzne ﬁnančné nástroje na riadenie trhového rizika, medzi ktoré patria forwardy, swapy a opcie. Počas roka
2007 Eximbanka uzatvorila menový swap.
Primárnym cieľom riadenia trhového rizika je dodržiavanie limitov stanovených vo vnútorných smerniciach Eximbanky. Trhové
riziko je riziko, že zmeny trhových cien, ako sú úrokové miery, ceny akcií, devízové kurzy a úverové marže (nevzťahujúce sa
k zmenám úverovej klasiﬁkácie dlžníka/emitenta), ovplyvnia výnosy Eximbanky alebo hodnotu jej aktív.
Eximbanka odhadla dopad zmien významných trhových premenných na jej technické rezervy (rezerva na nedostatočnosť poistného vyplývajúca z testu dostatočnosti rezerv bola vykonaná pre UPR - viď bod 11(e)).
Vplyv zmeny (citlivosť) menových kurzov (zmena centrálneho kurzu pri konverzií na euro) by bol nasledovný:
tis. Sk
Predpokladaný kurz 33,000 SKK/EUR
Predpokladaný kurz 32,500 SKK/EUR

Zvýšenie/(zníženie) zisku za obdobie
(7 449)
(8 974)

Riadenie a meranie zahraničného trhového rizika z poistných udalostí je popísané v bode 6.
Riziko úrokovej miery
Riziko úrokovej miery má potenciálny dopad na hodnotu ﬁnančného majetku a záväzkov z dôvodu zmeny trhových úrokových
mier.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31. DECEMBRA 2007

Riziko úrokovej miery je pravidelne monitorované odborom dealingu. Používané ﬁnančné nástroje majú prevažne krátkodobý
charakter a ﬁxné úrokové miery.
Hlavným zdrojom úrokového rizika je riziko, ktoré vyplýva z prehodnotenia úrokových sadzieb (ﬁxných a variabilných), ku
ktorému dochádza z dôvodu časového nesúladu v splatnostiach majetku a záväzkov a podsúvahových položiek.
Riadenie úrokového rizika
Limity, ukazovatele a metódy pre riadenie úrokového rizika sú deﬁnované vo vnútornom predpise Eximbanky. Úrokové riziko je
priebežne vyhodnocované a sledované odborom dealingu. Pre sledovanie úrokového rizika sa využíva GAP-ová analýza. Vplyv
úrokového rizika je meraný kategorizáciou aktív a pasív podľa doby ich splatnosti a hodnotením vplyvu možnej alebo očakávanej
zmeny úrokovej sadzby.
Stanovovanie základných úrokových mier pre produkty Eximbanky je v kompetencii Rady banky Eximbanky.
Popri sledovaní stanovených ukazovateľov likvidity je sledovanie rizika úrokovej miery doplnené sledovaním citlivosti bankových
ﬁnančných aktív a pasív na zmenu úrokových sadzieb. Zmena čistého úrokového príjmu je počítaná na mesačnej báze pre celoročnú zmenu výšky čistého úrokového príjmu pre zmenu úrokovej sadzby 1, 10, 20, 50, 100 a 200 bázických bodov. V nasledovnom
prehľade je uvedená možná zmena čistého úrokového príjmu pri zmene úrokovej sadzby o 50 a 100 bázických bodov:
100 bb
Paralelný posun
zvýšenie výnosov
tis. Sk

50 bb
Paralelný posun
zvýšenie výnosov
tis. Sk

2007
K 31. decembru
Priemer za obdobie
Maximum za obdobie
Minimum za obdobie

25 785
35 975
42 295
25 785

12 893
17 988
21 148
12 893

2006
K 31. decembru
Priemer za obdobie
Maximum za obdobie
Minimum za obdobie

29 741
35 850
40 270
29 741

14 871
17 925
20 135
14 871

Priemerné efektívne úrokové sadzby k 31. decembru 2007 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky vydané v slovenských korunách, boli nasledovné:
Efektívna
úroková sadzba
%

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
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3,90
1,80
3,88
4,42

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

674 247
1 088 753
125 319
1 888 319

4 788 653
301 296
1 570
5 091 519

20 195
108 532
46 199
174 926

-

674 247
5 897 601
535 147
47 769
7 154 764

1 888 319

5 091 519

174 926

-

7 154 764

1 888 319

6 979 838

7 154 764

7 154 764

-
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Priemerné efektívne úrokové sadzby k 31. decembru 2007 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky vydané v euro, boli nasledovné:
Efektívna
úroková sadzba
%

Úročený majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom

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

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

3,06
0,60
6,11

27 967
62 998
379 125
470 090

422 330
422 330

291 036
291 036

-

27 967
62 998
1 092 491
1 183 456

4,82

435 150
34 940

699 527
(277 197)

26 502
264 534

-

1 161 179
22 277

34 940

(242 257)

22 277

22 277

-

Priemerné efektívne úrokové sadzby k 31. decembru 2006 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky vydané v slovenských korunách, boli nasledovné:
Efektívna
úroková sadzba
%

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

4,37
1,71
4,05
4,23

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

531 860
803 248
144 645
1 479 753

5 065 518
282 397
1 570
5 349 485

19 918
46 543
66 461

-

531 860
5 868 766
446 960
48 113
6 895 699

1 479 753

5 349 485

66 461

-

6 895 699

1 479 753

6 829 238

6 895 699

6 895 699

-
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Priemerné efektívne úrokové sadzby k 31. decembru 2006 a obdobia, na základe ktorých je preceňovaný úročený majetok a záväzky vydané v euro, boli nasledovné:
Efektívna
úroková sadzba
%

Úročený majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom

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

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

1,10
0,60
5,45

30 284
362 668
526 452
919 404

198 449
198 449

119 351
119 351

-

30 284
362 668
844 252
1 237 204

3,81

849 775
69 629

26 068
172 381

119 351

-

875 843
361 361

69 629

242 010

361 361

361 361

-

Devízové riziko
Devízové riziko vzniká ako následok zmeny hodnoty ﬁnančných aktív a pasív držaných v jednotlivých cudzích menách.
Hlavný zdroj devízového rizika predstavuje poskytovanie devízových úverov, pričom Eximbanka získava potrebné zdroje v cudzích
menách na medzibankovom trhu prostredníctvom ﬁnančných nástrojov peňažného trhu. Eximbanka udržiava veľkosť nezabezpečených devízových pozícií v jednotlivých menách v rámci stanovených limitov pre jednotlivé meny, čím limituje výšku devízového
rizika. Eximbanka udržuje devízové riziko primerane svojej veľkosti a obchodným aktivitám na akceptovateľnej úrovni. Medzi
hlavné meny okrem Sk, v ktorých Eximbanka drží pozície, patrí euro.
Pre výpočet devízového rizika z nezabezpečených devízových pozícií používa Eximbanka metódu „Value at Risk“ (VAR). Eximbanka
používa k výpočtu VAR lineárny parametrický model, ktorý popisuje vzájomné závislosti medzi rizikovými faktormi pomocou kovariančnej matice. V podmienkach Eximbanky sa počíta VAR na jeden deň vopred pri úrovni spoľahlivosti 99 % s použitím 2-ročnej
histórie dát. Hodnota rizika pri vyššie uvedených parametroch dosiahla k 31. decembru 2007 hodnotu 497 tis. Sk, čo predstavuje
0,83 % z hodnoty otvorenej devízovej pozície.
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Eximbanka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2007:

euro
tis. Sk

česká
koruna
tis. Sk

britská
libra
tis. Sk

ostatné
tis. Sk

slovenská
koruna
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
27 967
Pohľadávky voči bankám
62 998
Pohľadávky voči klientom
1 092 491
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
103
Investičné cenné papiere
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Ostatný majetok
Náklady a príjmy budúcich období
1 183 559

12
5
50 031
4
50 052

54 378
54 378

202
6 189
20 559
2 332
19
29 301

674 247
5 897 601
535 147
7 525
69 641
47 769
135 814
8 699
861
2 220
7 379 524

702 428
5 966 793
1 752 606
7 525
72 076
47 769
135 814
8 699
884
2 220
8 696 814

48 201
1 622
1 286
51 109

54 347
54 347

20 218
8 008
5 725
3 542
49
37 542

543 636
3 528
30 930
2 901
147 418
2 544
730 957

1 283 945
8 526
543 636
3 528
120 941
2 901
311 599
2 660
2 277 736

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

1 161 179
518
82 664
159 353
67
1 403 781

Majetková angažovanosť v slovenských korunách zahŕňa reﬁnančné úvery poskytnuté bankám ﬁnancované z vlastných zdrojov
Eximbanky.
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Eximbanka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2006:

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Preplatok na dani z príjmov
Ostatný majetok
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

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
1 345 561

169
6 585
12 271
540
19 565

31
462
4 101
4
4 598

531 860
5 868 766
446 960
21 399
127 666
48 113
148 850
7 530
9 326
13 287
2 033
7 225 790

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113
148 850
7 530
9 326
15 184
2 033
8 595 514

875 843
655
356 602
166 199
94
1 399 393

12 205
6 425
1 894
20 524

6 823
458
5 611
12 892

636 918
5 590
36 526
136 375
2 245
817 654

888 048
7 478
636 918
5 590
400 011
310 079
2 339
2 250 463

Majetková angažovanosť v slovenských korunách zahŕňa reﬁnančné úvery poskytnuté bankám ﬁnancované z vlastných zdrojov
Eximbanky.
(e) Operačné riziko
Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej zo širokého radu príčin spojených s procesmi, pracovníkmi,
technológiou a infraštruktúrou Eximbanky a z externých faktorov iných ako úverové, trhové riziko a riziko likvidity ako napr.
riziká vyplývajúce z právnych a regulatorných požiadaviek a všeobecne akceptovaných štandardov ﬁremného správania.
Cieľom Eximbanky je riadiť operačné riziko a dosiahnuť rovnováhu medzi vyhýbaním sa ﬁnančným stratám a poškodeniu
reputácie Eximbanky a celkovou nákladovou efektívnosťou a vyhnutím sa kontrolným procedúram zabraňujúcim iniciatíve
a kreativite.
Základným cieľom riadenia operačného rizika je zmierňovať, resp. obmedziť vznik strát z titulu operačného rizika.
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Prvotná zodpovednosť za vývoj a implementáciu kontrol pre riadenie operačného rizika je pridelená vyššiemu vedeniu každej
divízie. Táto zodpovednosť je podporovaná vývojom základných štandardov Eximbanky pre riadenie operačného rizika v nasledovných oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

požiadavky pre odsúhlasenie a monitorovanie transakcií,
súlad s regulatórnými a ostatnými právnymi požiadavkami,
dokumentácia kontrol a procedúr,
požiadavky na periodické prehodnocovanie operačných rizík a na adekvátne kontroly a procedúry pre minimalizovanie identiﬁkovaných rizík,
požiadavky pre vykazovanie operačných strát a navrhnuté nápravné opatrenia,
vývoj krízových plánov,
tréning a odborný vývoj,
etické a podnikateľské štandardy,
zmierňovanie rizík, vrátane poistenia, kde je efektívne.

Súlad so štandardmi Eximbanky je podporený programom periodických previerok uskutočňovaných Interným auditom. Výsledky
previerok interného auditu sú prediskutované s manažmentom útvaru, ku ktorému sa vzťahujú a sumárne správy sú predložené
Dozornej rade a vyššiemu manažmentu Eximbanky.
(f) Riadenie kapitálu
Ministerstvo ﬁnancií SR („MF SR“) určilo pravidlá obozretného podnikania Eximbanky.
Pri implementácii súčasných kapitálových požiadaviek MF SR požaduje od Eximbanky dodržiavanie predpísaného pomeru celkového kapitálu k celkovým rizikovo váženým aktívam. Eximbanka počíta požiadavky na základe vnútorného predpisu o primeranosti vlastných zdrojov.
Vlastné zdroje sú deﬁnované ako rozdiel položiek vytvárajúcich ich hodnotu a položiek znižujúcich ich hodnotu:
• Položky vytvárajúce hodnotu vlastných zdrojov Eximbanky sú základné imanie, rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo
zisku (okrem fondov, ktoré majú povahu záväzku), kapitálové fondy, nerozdelený zisk minulých rokov.
• Položky znižujúce hodnotu vlastných zdrojov Eximbanky sú neuhradená strata z minulých rokov, výsledok hospodárenia
v schvaľovaní, ak je ním strata, strata bežného účtovného obdobia, časť predpokladanej straty z majetku, o ktorú nebolo upravené jeho ocenenie a časť predpokladanej straty z podsúvahových položiek, na ktorú neboli vytvorené rezervy, prostriedky
vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky, čistá účtovná hodnota programového vybavenia.
Eximbanka a jej individuálne regulované operácie boli počas obdobia v súlade so všetkými externe vyžadovanými kapitálovými
požiadavkami.
Počas obdobia nenastali žiadne významné zmeny v riadení kapitálu Eximbanky.
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Pozícia regulatórneho kapitálu Eximbanky je nasledovná:
2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

Vlastné zdroje
Úroveň kapitálu 1
Základné imanie (bod 20 poznámok)
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (bod 21 poznámok)
Ostatné kapitálové fondy (bod 21 poznámok)
Nerozdelený zisk minulých rokov (bod 22 poznámok)
Mínus: nehmotný majetok

3 000 000
1 601 247
1 694 236
49 308
(8 699)

3 000 000
1 540 247
1 694 236
49 281
(7 530)

Spolu

6 336 092

6 276 234

-

-

6 336 092

6 276 234

1 343 048
895 986

1 378 787
745 208

2 507 633

1 932 077

7 464

10 525

Celkové RVA obsahujú aj podsúvahové položky

4 754 131

4 066 597

Kapitálové ukazovatele
Vlastné zdroje spolu ako percento z rizikovo vážených aktív spolu

133,28 %

154,34 %

Úroveň kapitálu 2
Podriadený dlh
Ostatné rezervné fondy
Spolu
Rizikovo vážené aktíva (RVA)
RVA - váha 20 %
RVA - váha 50 %
RVA - váha 100 % (pohľadávky voči klientom, pohľadávky
z poistenia, majetok zo zaistenia, hmotný majetok,
ostatný majetok, platobné záruky)
Ostatné rizikovo vážené aktíva

6. POISTNÉ RIZIKO
Primárne poistné aktivity Eximbanky súvisia s poistením úverov, t. j. subjektom úverových zmlúv je riziko straty vyplývajúce z úverového rizika. Ako také je vystavené nestálosti dátumov, frekvencie a závažnosti škôd pokrytých patričnými zmluvami. Eximbanka
používa mnoho metód (zahrnutých do jej postupov pri upisovaní rizík a zaistení) riadenia poistného rizika, ktoré sú určené a popísané v:
– Pravidlách obozretného podnikania určeného Ministerstvom ﬁnancií SR v roku 2004,
– Interných predpisoch Eximbanky (upravujúcich zásady riadenia rizík súvisiacich s poistením, poistnou kapacitou a podobne).
(a) Koncentrácia poistného rizika
Krátkodobé riziká
Poistná angažovanosť Eximbanky z poistenia krátkodobých exportných a tuzemských rizík dosiahla k 31. decembru 2007 hodnotu
9,62 mld. Sk (2006: 8,13 mld. Sk). Z toho 5 najväčších poistených klientov predstavovalo podiel 60,1 % z celkového portfólia
krátkodobých rizík.
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Štruktúra poistnej angažovanosti podľa kategórií miery rizika *

kategória 0
kategória I
kategória II
kategória III
kategória IV
kategória V
kategória VI
kategória VII
Spolu

K 31. decembru
2007
55,2 %
15,5 %
9,2 %
9,1 %
1,9 %
6,9 %
0,0 %
2,2 %

K 31. decembru
2006
58,6 %
14,2 %
11,5 %
1,0 %
4,8 %
1,6 %
5,0 %
3,3 %

100,0 %

100,0 %

* členenie krajín podľa OECD, kde kategória 0 predstavuje najnižšiu a kategória VII najvyššiu mieru rizika
Väčšina upísaných krátkodobých rizík k 31. decembru 2007 smerovala do krajín s najnižšou mierou rizika (EÚ: 78,4 %, OECD:
80,9 %).
Z celkovej hodnoty krátkodobých rizík bolo 93,2 % rizík zaistených kvótovo alebo fakultatívne a zvyšných 6,8 % pripadlo na
krátkodobé neobchodovateľné (nezaistené) riziká.
Strednodobé a dlhodobé riziká
K 31. decembru 2007 evidovala Eximbanka poistnú angažovanosť z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík vo výške 8,57
mld. Sk (2006: 8,63 mld. Sk).
Riziko sa v roku 2007 pravidelne mesačne prehodnocovalo na základe realizovaných splátok (istina plus úrok) a ku koncu daného
roka nebola evidovaná žiadna poistná udalosť z predmetného segmentu poistenia.
(b) Odhady vzťahujúce sa k poistným aktivitám
Predpoklady použité pri odhadoch aktív a pasív týkajúcich sa poistných zmlúv sa volia tak, aby rezervy vytvorené na ich základe
boli dostatočné na krytie 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, používajú sa obozretné predpoklady.
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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;
• Suma individuálnej škodovosti;
• Časový nesúlad medzi vznikom a nahlásením poistnej udalosti.
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.
Z dôvodu nízkej početnosti hlásených poistných udalostí a ich veľkej významnosti, ako aj relatívne krátkej škodovej histórie Eximbanky, štatistické metódy neposkytujú spoľahlivé výsledky. Preto bola rezerva IBNR určená na základe kvaliﬁkovaného odhadu.
Eximbanka očakáva, že v roku 2008 bude mať väčšie množstvo údajov pre použitie poistno-matematických metód na prehodnotenie IBNR prostredníctvom dokonalejšej metódy.
IBNR rezervy a RBNS rezervy sú 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.

7. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A ICH EKVIVALENTY

Pohľadávky voči bankám s dohodnutou zmluvnou
dobou splatnosti do 3 mesiacov (bod 8 poznámok)
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2006
tis. Sk

702 428
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8. POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM

Splatné na požiadanie
Ostatné úvery a pohľadávky voči bankám podľa zostatkovej splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka
Prijaté peňažné záruky (bod 18 poznámok)

Mínus pohľadávky s dohodnutou zmluvnou dobou splatnosti
do 3 mesiacov (bod 7 poznámok)

2007
tis. Sk
15 947

2006
tis. Sk
72 694

1 770 570
4 807 324
75 380
6 669 221

1 292 897
5 059 305
375 929
6 800 825

(702 428)
5 966 793

(562 344)
6 238 481

Pohľadávky voči bankám zahŕňajú sumu vo výške 5 889 739 tisíc Sk (2006: 5 829 707 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 (bod 18 poznámok).

9. POHĽADÁVKY VOČI KLIENTOM

Splatné na požiadanie
Ostatné úvery a pohľadávky voči klientom podľa zostatkovej splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka
- od 1 roka do 5 rokov

Opravné položky (bod 10 poznámok)

2007
tis. Sk
48 291

2006
tis. Sk
61 630

580 087
775 385
469 886
1 873 649

655 430
543 617
137 995
1 398 672

(121 043)
1 752 606

(95 189)
1 303 483
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10. OPRAVNÉ POLOŽKY
Zmeny stavu na účtoch opravných položiek na zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom boli nasledovné:

K 1. januáru 2006
Prírastok za rok
Zmeny kurzu
K 31. decembru 2006

Pohľadávky voči
klientom
(bod 9
poznámok)
tis. Sk
93 539
3 951
(2 301)
95 189

K 1. januáru 2007
Prírastok za rok
Zmeny kurzu
Rozpustenie opravných položiek z odpísaných
pohľadávok z poistenia
K 31. decembru 2007

Pohľadávky voči
z poistenia
(bod 11
poznámok)
tis. Sk
1 956
92
2 048

Ostatný
majetok
(bod 15
poznámok)
tis. Sk
92
92

Spolu
tis. Sk
95 587
4 043
(2 301)
97 329

95 189
26 644
(790)

2 048
39
-

92
12 010
-

97 329
38 693
(790)

121 043

(311)
1 776

12 102

(311)
134 921

Opravné položky – prírastok za rok 2007
Odpis pohľadávok, ku ktorým neboli vytvorené opravné položky
Opravné položky

38 693
49
38 742

11. POISTNÉ AKTIVITY
a) Pohľadávky z poistenia

Pohľadávky z poistenia
Ostatné pohľadávky z poistenia
Znehodnotené pohľadávky z poistenia

Opravné položky (bod 10 poznámok)

2007
tis. Sk
7 437
88
1 776
9 301

2006
tis. Sk
114 513
13 767
2 048
130 328

(1 776)
7 525

(2 048)
128 280

2007
tis. Sk
2 433
3
69 640
72 076

2006
tis. Sk
4 221
3
127 666
131 890

b) Majetok zo zaistenia

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

Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, zaisťovala Eximbanka v roku 2007 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.
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c) Analýza pohybu technických rezerv
Pohyby na účte technických rezerv boli nasledovné:
Rezerva na poistné udalosti nahlásené, ale nevybavené

Stav k 1. januáru
Poistné plnenia splatné
v priebehu bežného účtovného obdobia
Tvorba rezervy na poistnú udalosť
Ostatné zmeny
Stav k 31. decembru

Hrubá
výška
tis. Sk
3 392

2007
Výška
zaistenia
tis. Sk
1 574

Čistá
výška
tis. Sk
1 818

Hrubá
výška
tis. Sk
41 954

2006
Výška
zaistenia
tis. Sk
5 924

Čistá
výška
tis. Sk
36 030

(2 513)
19 861
(14 124)

(1 327)
12 508
(8 442)

(1 186)
7 353
(5 682)

(9 676)
17 812
(46 698)

(6 386)
11 342
(9 306)

(3 290)
6 470
(37 392)

6 616

4 313

2 303

3 392

1 574

1 818

Hrubá
výška
tis. Sk
198 251

2007
Výška
zaistenia
tis. Sk
74 955

Čistá
výška
tis. Sk
123 296

Hrubá
výška
tis. Sk
242 553

2006
Výška
zaistenia
tis. Sk
104 294

Čistá
výška
tis. Sk
138 259

(19 150)
60 000
(130 639)

(12 267)
16 500
(59 017)

(6 883)
43 500
(71 622)

(14 302)
30 000
(60 000)

(9 439)
16 500
(36 400)

(4 863)
13 500
(23 600)

108 462

20 171

88 291

198 251

74 955

123 296

Rezerva na poistné udalosti vzniknuté, ale nenahlásené

Stav k 1. januáru
Poistné plnenia splatné v priebehu
bežného účtovného obdobia
Tvorba rezervy na poistnú udalosť
Ostatné zmeny
Stav k 31. decembru
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Nezaslúžené poistné

Hrubá
výška
tis. Sk
435 275

2007
Výška
zaistenia
tis. Sk
51 137

Čistá
výška
tis. Sk
384 138

Hrubá
výška
tis. Sk
325 191

2006
Výška
zaistenia
tis. Sk
57 210

Čistá
výška
tis. Sk
267 981

Stav k 1. januáru
Predpísané poistné bežného
účtovného obdobia
Zaslúžené poistné bežného
účtovného obdobia
Ostatné zmeny

107 431

31 956

75 475

217 929

31 367

186 562

(52 352)
(77 004)

(31 838)
(6 099)

(20 514)
(70 905)

(57 052)
(50 793)

(31 314)
(6 126)

(25 738)
(44 667)

Stav k 31. decembru

413 350

45 156

368 194

435 275

51 137

384 138

Hrubá
výška
tis. Sk
-

2007
Výška
zaistenia
tis. Sk
-

Čistá
výška
tis. Sk
-

Hrubá
výška
tis. Sk
-

2006
Výška
zaistenia
tis. Sk
-

Čistá
výška
tis. Sk
-

15 208

-

15 208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 208

-

15 208

-

-

-

Nedostatočnosť poistného

Stav k 1. januáru
Tvorba počas bežného
účtovného obdobia
Čerpanie počas bežného
účtovného obdobia
Ostatné zmeny
Stav k 31. decembru
d) Záväzky zo zaistenia

Záväzky zo zaistenia
Ostatné záväzky zo zaistenia
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tis. Sk
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e) Technické rezervy na poistenie
Počas roka 2007 boli na účte technických rezerv na poistenie nasledujúce pohyby:

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

K 1.
januáru
2007
tis. Sk
435 275
-

Zvýšenie
počas roka
2007
tis. Sk
55 079
15 208

Zníženie
počas roka
2007
tis. Sk
(77 004)
-

K 31.
decembru
2007
tis. Sk
413 350
15 208

198 251

60 000

(149 789)

108 462

3 392
636 918

19 861
150 148

(16 637)
(243 430)

6 616
543 636

Počas roka 2006 boli na účte technických rezerv na poistenie 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
325 191

Zvýšenie
počas roka
2006
tis. Sk
160 876

Zníženie
počas roka
2006
tis. Sk
(50 792)

K 31.
decembru
2006
tis. Sk
435 275

242 553

30 000

(74 302)

198 251

41 954
609 698

17 812
208 688

(56 374)
(181 468)

3 392
636 918

Eximbanka vykonala k 31. decembru 2007 test dostatočnosti rezerv na krytie rizík vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Tento test
bol spracovaný osobitne pre krátkodobé a osobitne pre strednodobé a dlhodobé riziká na základe dvoch kritérií:
a) od začiatku činnosti Eximbanky nebola nikdy vykázaná strata z poisťovacích činností, 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,
b) na základe vývoja škodovosti, výplat poistných plnení, tvorby a použitia rezerv na poistné plnenia bol spracovaný „run off test“
k 31. decembru 2007 za posledných 7 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 2007
Krátkodobé riziká
Rok upísania rizika

0
1
2
3
4
5
6
Odhad kumulovaných škôd
Kumulované výplaty poistných plnení
Hrubá výška rezerv
na poistné udalosti k 31.12.2007
Výsledky „run off“

2001
tis. Sk
18 320
47 909
49 091
49 091
47 484
47 484
47 484

2002
tis. Sk
53 130
87 487
87 487
69 930
36 649
36 249

2003
tis. Sk
76 767
73 569
73 569
18 569
12 569

2004
tis. Sk
75 502
68 835
64 176
6 484

2005
tis. Sk
72 265
63 239
26 257

2006
tis. Sk
25 309
14 784

2007
tis. Sk
27 548

Spolu *
tis. Sk

47 484

36 249

12 569

6 484

26 257

14 784

27 548

(47 161)

(36 249)

(12 569)

(2 370)

(18 257)

(4 691)

-

323

-

-

4 114

8 000

10 093

27 548

(29 164)

16 881

64 198

69 018

46 008

10 525

-

50 078

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 115 078 tis. Sk (zahŕňa RBNS v sume 6 616 tis. Sk a IBNR v sume
108 462 tis. Sk) predstavuje rezervu na strednodobé a dlhodobé riziká vo výške 65 000 tis. Sk popísanú nižšie v tomto bode.

74 / 75

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 EXIMBANKA SR

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31. DECEMBRA 2007

Analýza vývoja poistných udalostí – podiel zaisťovateľov k 31. decembru 2007
Krátkodobé riziká
Rok upísania rizika

0
1
2
3
4
5
6
Odhad kumulovaných škôd
Kumulované výplaty poistných plnení
Podiel zaisťovateľov na rezervách
na poistné udalosti k 31.12.2007
Výsledky „run off“

2001
tis. Sk
12 124
32 837
33 664
33 664
33 239
33 239
33 239

2002
tis. Sk
34 089
34 089
34 089
28 049
24 649
24 649

2003
tis. Sk
46 706
44 596
44 596
11 596
8 296

2004
tis. Sk
44 551
40 151
39 926
3 619

2005
tis. Sk
41 095
35 138
15 350

2006
tis. Sk
12 990
6 786

2007
tis. Sk
14 882

Spolu *
tis. Sk

33 239

24 649

8 296

3 619

15 350

6 786

14 882

(33 013)

(24 649)

(8 296)

(1 565)

(12 050)

(2 764)

-

226

-

-

2 054

3 300

4 022

14 882

(21 115)

9 440

38 410

40 932

25 745

6 204

-

24 484

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.
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Výsledkom testu primeranosti UPR je tvorba rezervy na nedostatočnosť vo výške 15 208 tisíc Sk. Táto suma sa vzťahuje na
stredno/dlhodobé poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté v súlade s poistnými podmienkami platnými pri ich podpise. Keďže však
došlo ku ťažkostiam pri splácaní poistených pohľadávok a zároveň k významným pohybom výmenných kurzov relevantných
cudzích mien, rezerva UPR nie je dostatočná na krytie vznikajúcich budúcich rizík. Ako následok Eximbanka vytvorila rezervu na
nedostatočnosť poistného v spomenutej výške.
Strednodobé a dlhodobé riziká
K 31. decembru 2007 evidovala Eximbanka pre strednodobé a dlhodobé riziká rezervu na poistné plnenia vzniknuté a nenahlásené v objeme 65 000 tis. Sk (2006: 65 000 tis. Sk).

Tvorba v roku 2007
Rozpustenie v roku 2007

Tvorba v roku 2006
Rozpustenie v roku 2006

Rezerva na poistné
budúcich období
2007
tis. Sk
55 079
(77 004)
(21 925)

Podiel zaisťovateľov na
rezervách na poistné
budúcich období
2007
tis. Sk
118
(6 099)
(5 981)

Rezerva na poistné
budúcich období
2006
tis. Sk
160 876
(50 792)
110 084

Podiel zaisťovateľov na
rezervách na poistné
budúcich období
2006
tis. Sk
52
(6 125)
(6 073)

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

47 769

48 113

12. Investičné cenné papiere

Cenné papiere určené na predaj
Slovenské štátne cenné papiere

Všetky investičné cenné papiere sú zaradené do portfólia cenné papiere určené na predaj.
Zmeny stavu cenných papierov určených na predaj počas roka boli nasledovné:

K 1. januáru
Prírastky
Úbytky
Straty zo zmeny reálnych hodnôt
K 31. decembru
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2007
tis. Sk
48 113
2 084
(2 208)
(220)
47 769

2006
tis. Sk
75 456
2 143
(28 208)
(1 278)
48 113
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13. HMOTNÝ MAJETOK

Pozemky
a budovy
tis. Sk

Zariadenie
a vybavenie
tis. Sk

Motorové
vozidlá
tis. Sk

Obstaranie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

202 018

89 200

14 381

5 440

311 039

91
-

5 677
(8 669)

-

328
(5 768)
-

328
(8 669)

K 31. decembru 2006

202 109

86 208

14 381

-

302 698

K 1. januáru 2007
Prírastky
Presuny
Úbytky

202 109
77
-

86 208
285
(3 775)

14 381
2 176
(594)

2 538
(2 538)
-

302 698
2 538
(4 369)

K 31. decembru 2007

202 186

82 718

15 963

-

300 867

K 1. januáru 2006
Odpisy za rok
Úbytky

55 437
9 606
-

79 097
5 757
(8 669)

11 509
1 111
-

-

146 043
16 474
(8 669)

K 31. decembru 2006

65 043

76 185

12 620

-

153 848

K 1. januáru 2007
Odpisy za rok
Úbytky

65 043
9 609
-

76 185
4 313
(3 742)

12 620
1 619
(594)

-

153 848
15 541
(4 336)

K 31. decembru 2007

74 652

76 756

13 645

-

165 053

K 31. decembru 2007

127 534

5 962

2 318

-

135 814

K 31. decembru 2006

137 066

10 023

1 761

-

148 850

Obstarávacia cena
K 1. januáru 2006
Prírastky
Presuny
Úbytky

Oprávky

Zostatková hodnota

Stroje, prístroje a zariadenia sú poistené proti krádeži a prírodným katastrofám do výšky 320 miliónov Sk (2006: 320 miliónov Sk).
K 31. decembru 2006 a 2007 nebol žiaden majetok obstaraný formou ﬁnančného prenájmu. Majetok Eximbanky nie je založený v prospech iného subjektu.
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14. NEHMOTNÝ MAJETOK
Software
tis. Sk

Obstaranie
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

K 1. januáru 2006
Presuny
Úbytky

161 070
5 151
(425)

5 151
(5 151)
-

166 221
(425)

K 31. decembru 2006

165 796

-

165 796

K 1. januáru 2007
Prírastky
Presuny

165 796
4 722

4 722
(4 722)

165 796
4 722
-

K 31. decembru 2007

170 518

-

170 518

K 1. januáru 2006
Odpisy za rok
Úbytky

152 204
6 487
(425)

-

152 204
6 487
(425)

K 31. decembru 2006

158 266

-

158 266

K 1. januáru 2007

158 266

-

158 266

3 553

-

3 553

161 819

-

161 819

K 31. decembru 2007

8 699

-

8 699

K 31. decembru 2006

7 530

-

7 530

Obstarávacia cena

Oprávky

Odpisy za rok
K 31. decembru 2007
Zostatková hodnota
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15. OSTATNÝ MAJETOK

Pohľadávky
Iné

Opravná položka (bod 10 poznámok)

2007
tis. Sk
12 326
660
12 986

2006
tis. Sk
13 309
1 967
15 276

(12 102)
884

(92)
15 184

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

557 916
699 527
26 502
1 283 945

561 624
326 424
888 048

16. ZÁVÄZKY VOČI BANKÁM

Prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti:
- do 3 mesiacov
- od 3 mesiacov do 1 roka
- 1 až 5 rokov

Záväzky voči bankám zahŕňajú dlhodobý úver prijatý od ING Bank v celkovej hodnote 30 950 tisíc EUR ku koncu roka (2006:
22 441 tisíc EUR), ktorý bol čerpaný vo viacerých tranžiach. Tieto tranže boli čerpané ako súčasť úverového rámca vo výške
35 000 tisíc 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 alebo
príslušnou trhovou úrokovou sadzbou plus 0,20 % p.a

17. ZÁVÄZKOVÉ FONDY

Fond na vyrovnávanie úrokových rozdielov z operácií na ﬁnančných trhoch:

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

K 1. januáru

5 590

11 165

(2 062)

(5 575)

3 528

5 590

Čerpanie
K 31. decembru

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 bol vytvorený z rozdelenia hospodárskeho výsledku po preskúmaní Dozornou radou a schválení Ministerstvom ﬁnancií
Slovenskej republiky. Po úplnom vyčerpaní bude fond zrušený.
K 31. decembru 2007 čerpanie fondu v mene vývozcov predstavovalo hodnotu vo výške 2 062 tisíc Sk (2006: 5 575 tisíc Sk).
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18. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Prijaté peňažné záruky (bod 8 poznámok)
Ostatné záväzky voči klientom z titulu preplatkov úverov
Sociálny fond, odmeny a iné záväzky voči zamestnancom
Ostatné záväzky

2007
tis. Sk
75 380
21 233
15 177
9 151
120 941

2006
tis. Sk
375 929
3 621
10 508
9 953
400 011

2007
tis. Sk
795
1 599
(1 420)

2006
tis. Sk
668
1 370
(1 243)

974

795

Rozdiel
zo zmeny
kurzu
tis. Sk
(5 024)
(5 024)

K 31.
decembru
2007
tis. Sk
164 180
147 419
311 599

Pohyby v sociálnom fonde boli počas roka nasledovné:

K 1. januáru
Tvorba
Čerpanie
K 31. decembru

19. REZERVY

Rezervy na záväzky zo záruk
Rezervy na súdne spory

K 1.
januáru
2007
tis. Sk
173 704
136 375
310 079

Tvorba/
(rozpustenie)
počas roka
tis. Sk
(4 500)
11 044
6 544

20. ZÁKLADNÉ IMANIE
K 31. decembru 2007 bola výška základného imania Eximbanky, 100 % vlastnenej štátom, 3 000 miliónov Sk (2006: 3 000
miliónov Sk).
Počas roka nenastali v základnom imaní žiadne pohyby.
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21. KAPITÁLOVÉ FONDY

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

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

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

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

K 1.
januáru
2007
tis. Sk
540 910
587 736
391 601
500 000
1 194 236
20 000
3 234 483

K 1.
januáru
2006
tis. Sk
540 910
587 736
391 601
500 000
1 194 236
20 000
3 234 483

Presuny
tis. Sk
20 000
41 000
61 000

K 31.
decembru
2007
tis. Sk
540 910
587 736
411 601
500 000
1 194 236
61 000
3 295 483

Presuny
tis. Sk
-

K 31.
decembru
2006
tis. Sk
540 910
587 736
391 601
500 000
1 194 236
20 000
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) Fond na ﬁnancovanie vývozných úverov sa používa na ﬁnancovanie vývozných úverov v súlade s úverovými podmienkami
schválenými Radou banky.
Fond sa tvorí z účelových zdrojov štátu.
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(e) Fond na krytie neobchodovateľných rizík sa používa na krytie neobchodovateľných politických a iných krátkodobých rizík
a strednodobých a dlhodobých rizík v súlade s podmienkami úverového poistenia schválenými Radou banky.
Fond sa tvorí z účelových zdrojov štátu.
(f) 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.

22. NEROZDELENÝ ZISK

K 1. januáru
Presun do fondu na krytie obchodovateľných rizík
Presun do fondu na krytie neobchodovateľných
strednodobých a dlhodobých rizík
Zisk za rok

2007
tis. Sk
110 308
(20 000)

2006
tis. Sk
49 281
-

(41 000)
74 247

61 027

K 31. decembru

123 555

110 308

Rada banky navrhne rozdelenie zisku za rok, ktorý sa končí 31. decembra 2007, nasledovne:
tis. Sk
32 000
42 000
247
74 247

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

23. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Podmienené záväzky
Vydané záruky
Neodvolateľné úverové linky
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tis. Sk

2006
tis. Sk

2 423 783
278 087
2 701 870

1 905 360
82 493
1 987 853
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24. ÚROKOVÉ VÝNOSY

Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Dlhové cenné papiere

2007
tis. Sk
128 884
80 464
2 084
211 432

2006
tis. Sk
129 455
58 381
2 143
189 979

V jednotlivých položkách úrokových výnosov je zahrnuté časové rozlíšenie na znehodnotené úvery vo výške 14 574 tis. Sk za
obdobie končiace sa 31. decembra 2007 (2006: 7 048 tis. Sk).
Úrokové výnosy z investičných cenných papierov k 31. decembru 2007 zahŕňajú úrokové výnosy z dlhových cenných papierov
k dispozícii na predaj vo výške 2 084 tis. Sk (2006: 2 143 tis. Sk).

25. ÚROKOVÉ NÁKLADY

Záväzky voči bankám

2007
tis. Sk
42 818

2006
tis. Sk
23 684

2007
tis. Sk
107 431
21 925
129 356

2006
tis. Sk
217 929
(110 084)
107 845

2007
tis. Sk
31 956

2006
tis. Sk
31 367

5 981
37 937

6 073
37 440

26. VÝNOSY A NÁKLADY SPOJENÉ S POISTNÝMI AKTIVITAM
a) Hrubé zaslúžené poistné

Predpísané poistné
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období (bod 11 poznámok)

b)

Podiel zaisťovateľov na hrubom zaslúženom poistnom

Podiel zaisťovateľov na predpísanom poistnom
Podiel zaisťovateľov na zmene stavu rezervy na
poistné budúcich období (bod 11 poznámok)
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c) Náklady na poistenie, očistené o zaistenie

Náklady na poistné plnenie
Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie
Ostatné náklady súvisiace s poistením
Ostatné náklady súvisiace so zaistením

2007
tis. Sk
(2 513)
1 327

2006
tis. Sk
(9 676)
6 386

(5 605)
62
(6 729)

(5 328)
66
(8 552)

2007
tis. Sk
15 208

2006
tis. Sk
-

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

(60 000)

(30 000)

(19 861)
(79 861)

(17 812)
(47 812)

16 500

16 500

12 508
29 008

11 342
27 842

149 789

74 302

16 637
166 426

56 374
130 676

(71 284)

(45 839)

(9 769)
(81 053)
34 520

(15 692)
(61 531)
49 175

d) Tvorba technických rezerv na nedostatočnosť poistného

Tvorba rezervy na nedostatočnosť poistného (bod 11 poznámok)
e) Rozpustenie/tvorba technických rezerv na poistné plnenie

Tvorba rezervy na vzniknuté a nenahlásené poistné
plnenia (bod 11 (e) poznámok)
Tvorba rezervy na nahlásené a nevybavené poistné
plnenia (bod 11 (e) poznámok)
Tvorba technických rezerv na poistné plnenie počas roka
Podiel zaisťovateľov na tvorbe rezervy na vzniknuté
a nenahlásené poistné plnenia (bod 11 (c) poznámok)
Podiel zaisťovateľov na tvorbe rezervy na nahlásené
a nevybavené poistné plnenia (bod 11 (c) poznámok)
Znížené o podiel zaisťovateľov
Rozpustenie rezervy na vzniknuté a nenahlásené poistné
plnenia (bod 11 (e) poznámok)
Rozpustenie rezervy na nahlásené a nevybavené poistné
plnenia (bod 11 (e) poznámok)
Rozpustenie technických rezerv na poistné plnenia počas roka
Podiel zaisťovateľov na rozpustení rezervy na vzniknuté
a nenahlásené poistné plnenia (bod 11 (c) poznámok)
Podiel zaisťovateľov na rozpustení rezervy na nahlásené
a nevybavené poistné plnenia (bod 11 (c) poznámok)
Znížené o podiel zaisťovateľov
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27. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

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

Ostatné prevádzkové náklady

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

49 543
15 121
17 962
82 626

44 944
13 736
15 445
74 125

64 663
147 289

56 399
130 524

Priemerný počet zamestnancov počas roka bol 84 (v roku 2006: 82), z toho 4 zamestnanci tvoria vedenie.

28. DAŇ Z PRÍJMOV

Daň z príjmov právnických osôb
Bežný rok
Odložená daň

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

23 855
23 855

21 820
21 820

2007
tis. Sk
98 102

2006
tis. Sk
82 847

12 018
12 010
9 737

26 951
61 773
6 021
10 454

(4 500)
(400)
(974)
(438)

(7 109)
(44 769)
(21 326)

125 555

114 842

23 855

21 820

Nakoľko neexistovali žiadne dočasné rozdiely, nebola vykázaná odložená daň.
Účtovný zisk pred zdanením je odsúhlasený na zisk vypočítaný pre daňové účely takto:

Zisk pred zdanením
Daňovo neuznateľné náklady:
Tvorba rezerv na vydané záruky
Tvorba rezerv na súdne spory
Tvorba opravných položiek k ostatnému majetku
Tvorba opravných položiek k bankovým činnostiam
Ostatné daňovo neuznateľné náklady
Nedaňové výnosy:
Rozpustenie rezerv na vydané záruky
Rozpustenie technických rezerv
Rozpustenie opravných položiek k bankovým činnostiam
Rozpustenie rezerv na súdne spory
Ostatné nedaňové výnosy
Základ dane
Daň 19 % (v roku 2006: 19 %)
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29. ZISK PRED ZMENAMI V PREVÁDZKOVOM MAJETKU A ZÁVÄZKOCH

Zisk pred zdanením
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy
Zníženie hodnoty
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období
Podiel zaisťovateľov na zmene stavu rezervy na poistné budúcich období
Rozpustenie technických rezerv na poistné plnenie, netto
Tvorba technických rezerv na nedostatočnosť poistného
Tvorba rezerv
Strata z vyradenia hmotného majetku
Odpis preddavkov
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny kurzu opravných položiek a rezerv

Čisté peňažné toky (v)/z prevádzkových činností zahŕňajú nasledujúce peňažné toky:
Úroky prijaté
Úroky zaplatené
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2007
tis. Sk
98 102

2006
tis. Sk
82 847

19 094
38 742
(21 925)
5 981
(34 520)
15 208
6 544
33
(6)
(5 814)
121 439

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

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

217 028
(36 189)
180 839

175 853
(18 424)
157 429
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30. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI
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.
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:
2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

47 769
6 600
7

48 113
13

Záväzky
Rezervy

-

-

Podsúvaha
Vystavené záruky

-

-

3 402

4 314

Majetok
Investičné cenné papiere
Pohľadávky voči klientom
Opravné položky
Pohľadávky z poistenia

Transakcie počas roka:
Prijaté úroky a pohľadávky z úrokov
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(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.

(d) Kompenzácie členom orgánov Eximbanky
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

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

16 903
275
17 178

14 175
204
14 379

922
18 100

406
14 785

Okrem miezd Eximbanka poskytuje nepeňažné beneﬁty členom vedenia a prispieva do plánu doplnkového dôchodkového
sporenia (bod 31 poznámok).
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31. PLÁN DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
Eximbanka participuje na pláne doplnkového dôchodkového sporenia pre svojich zamestnancov od roku 2000. Plán doplnkového dôchodkového sporenia je dobrovoľný a je založený na zmluvnom základe medzi zamestnancom, zamestnávateľom
a plánom doplnkového dôchodkového sporenia.
Príspevky od zamestnanca a Eximbanky sú ﬁxné a sú dané v pláne požitkov.
Za rok končiaci 31. decembra 2007 Eximbanka v rámci tohto plánu prispela 1 477 tisíc Sk (2006: 1 256 tisíc Sk) a zamestnanci
1 136 tisíc Sk (2006: 996 tisíc Sk).
V roku 2008 dosahujú 2 zamestnanci dôchodkový vek, a tým sa potenciálne vyplatí odchodné vo výške 191 tis. Sk.

32. REÁLNE HODNOTY
Reálna hodnota je 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
2007
tis. Sk

Reálna
hodnota
2007
tis. Sk

Účtovná
hodnota
2006
tis. Sk

Reálna
hodnota
2006
tis. Sk

702 428
5 966 793
1 752 606
7 525
72 076
47 769

702 428
5 897 087
1 764 422
7 525
72 076
47 769

562 344
6 238 481
1 303 483
128 280
131 890
48 113

562 344
6 163 903
1 292 580
128 280
131 890
48 113

1 283 945
8 526

1 284 962
8 526

888 048
7 478

888 019
7 478

Finančný majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z poistenia
Majetok zo zaistenia
Investičné cenné papiere
Finančné záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky zo zaistenia
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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.
Majetok zo zaistenia
Keďže majetok zo zaistenia je svojím charakterom krátkodobý, jeho reálna hodnota sa približne rovná účtovnej.
Pohľadávky z poistenia
Keďže pohľadávky z poistenia sú krátkodobého charakteru, ich reálna hodnota sa približne rovná účtovnej.
Investičné cenné papiere
Dlhové cenné papiere na predaj sú ocenené kótovanými trhovými cenami.
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 svojim charakterom krátkodobé, ich reálne hodnoty sa približne rovnajú účtovným.
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33. UDALOSTI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Zákon o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov
Podľa zákona o dani z príjmov platného do 31. decembra 2007 boli všetky opravné položky k pohľadávkam z úverov vykázané
v súlade s IFRS považované za daňovo uznané. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2008 zavádza nové kritériá, ktoré musia opravné položky spĺňať, aby boli považované za daňovo uznané. Uvedené kritériá sa vzťahujú aj na opravné
položky existujúce k 31. decembru 2007.
Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2008 vyžaduje zahrnutie technických rezerv na poistné plnenia z poistných
udalostí vzniknutých, ale nenahlásených k 31. decembru 2007 do základu dane v nasledujúcich dvoch rokoch.
Manažment odhaduje, že v dôsledku novely zákona o dani z príjmov sa zvýši jej splatná daňová povinnosť v budúcich rokoch
o 34 079 tis. Sk.

Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:

Ing. Želmíra Príkazská
riaditeľka odboru účtovníctva a daní

Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:

Ing. Milota Kocmundová
odbor účtovníctva a daní
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