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Tatra banka
             pí�e novú históriu

11. januára 1999 Tatra banka uviedla do prevádzky svoju v poradí u� 37. poboèku na území
Slovenska v Banskej Bystrici. Po prvý raz vo svojej histórii ponúka nová regionálna poboèka kompletné
bankové slu�by v zre�taurovaných  historických priestoroch pôvodnej Tatra banky. V snahe potvrdi�
svoj zámer nadviaza� na bohaté tradície svojej predchodkyne bola v priestoroch poboèky in�talovaná
pilotná výstava historických dokumentov pôvodnej Tatra banky, ktorá bola otvorená dòom
slávnostného otvorenia regionálnej poboèky.

Mno�stvo vystavovaných pôvodných materiálov poèínajúc architektonickými skvostmi budov
Tatra banky projektovanými významným slovenským stavite¾om Michalom M. Harmincom, úèastiny,
vkladné kni�ky, kalendáre, úètovné knihy, úètovné doklady, zmenky, pokladnièky, fotodokumentácie
atï. predstavujú vzácne dobové bankové dokumenty a sú svedectvom bohatej tradície slovenského
bankovníctva, ktoré je späté s menom Tatra banka.

Regionálna poboèka v Banskej Bystrici je doteraz najväè�ou regionálnou poboèkou a bude ma�
zriadenú tzv. samoobslu�nú zónu, ktorá bude k dispozícii pre klientov nepretr�ite 24 hodín denne.
Poboèka je vybavená vlastným �koliacim strediskom a sie�ovým EDP centrom. Samotná poboèka sa
skladá z dvoch èastí, kde prvú èas� tvorí tzv. rýchla prevádzka, aby sa tak maximálne vy�lo v ústrety
klientele.
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Akcionárom a obchodným partnerom

Tatra banka zavà�ila v roku 1998 svoju osemroènú èinnos� na slovenskom bankovom trhu a s pote-
�ením predkladá Výroènú správu za rok 1998.

Pretrvávajúce s�a�ené ekonomické pomery v krajine v minulom roku sa výraznej�ie zhor�ili devalváciou
slovenskej koruny 1. októbra 1998, èo  negatívne ovplyvnilo i oblas� bankového sektora.  Minulý rok
mo�no tie� nazva� rokom volieb na Slovensku, èo malo dopad aj na fiskálnu a menovú politku. Zdá sa,
�e nová vláda si uvedomuje vá�nos� rie�enia problému obchodného a fiskálneho deficitu a je otvo-
renej�ia k priamym zahranièným investíciám ako nutnej podmienky na re�trukturalizáciu podnikov.

Napriek existujúcim nepriaznivým pomerom Tatra banka dosiahla i v roku 1998 vynikajúce výsledky.
Zaznamenala nárast vo v�etkých svojich obchodných aktivitách posilòujúc si svoje postavenie ako
najväè�ia súkromná banka na Slovensku. Sie� poboèiek sa roz�írila na 36 po celom Slovensku. Tieto
naïalej poskytujú vysokokvalitné bankové slu�by rastúcemu poètu klientov.  Spojenie inovácie v tech-
nológii s vy�koleným personálom je najlep�ím predpokladom na splnenie rastúcich po�iadaviek zo
strany klientely banky. Banke stále patrí prvenstvo v oblasti automatizovaného spracovania dát, viac
ako 40 % odosielaných platieb bolo od klientov prijatých v elektronickej forme.

Bilanèná suma v minulom roku presahovala 46 mld. Sk, vklady predstavovali viac ako 28 mld. Sk
a úverové portfólio v roku 1998 presahovalo 22 mld. Sk. Banka si naïalej zachovala vynikajúcu
kapitálovú primeranos� a likviditu. Èistý zisk po zdanení dosiahol koncom minulého roka 1,3 mld. Sk,
vlastný kapitál dosahuje u� 3,7 mld. Sk.

Úroveò bankového servisu pre ve¾kých, stredných i malých klientov, univerzálna schopnos� banky
poskytujúca vysokosofistikované slu�by, jej úverová �truktúra, ïal�ie kartové produkty a be�né retailové
operácie boli rozhodujúcimi kritériami na získanie ocenenia od Euromoney ako �Najlep�ia banka
na Slovensku� u� �tvrtý rok po sebe.

Dynamika rastu banky a jej finanèná sila boli k¾úèovým meradlom pre jej ocenenie zo strany vá�eného
tý�denníka Trend, ktorý vyhlásil Tatra banku za Banku roka. Èitate¾ská anketa popredného periodika
Business Central Europe vyniesla Tatra banku na poprednú pozíciu ako Najlep�iu banku na
Slovensku.

Av�ak vynikajúce výsledky banky v minulom roku nebolo mo�né dosiahnu� bez podpory jej akcionárov
a obchodných partnerov, ako aj vynikajúceho know-how zamestnancov. V�etkým patrí úprimná vïaka
za ich dôveru.

Dkfm. Rainer Franz
generálny riadite¾

Príhovor
         generálneho riadite¾a
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Sk (mil.)

*USD (mil.)

1994 1995 1996 1997 1998

Vlastný kapitál  630,1 1 025,6 1 268,9 1 660,6 2 461,7

20,1 34,7 39,8 47,7 66,7

V�eob. rezerva na rizikové aktíva  74,4  86,2  187,4  514,6 1 095,7

2,4 2,9 5,9 14,8 29,7

Èistý zisk (po zdanení)  263,8  346,0  471,5  906,6 1 276,3

8,4 11,7 14,8 26,1 34,6

Podriadený dlh � �  512,9  485,0  552,0

� � 16,1 13,9 14,9

SPOLU  968,4 1 457,8 2 440,6 3 566,7 5 385,8

31,0 49,3 76,5 102,6 145,9

% zmena 28,6 50,5 67,4 46,1 51,0

36,6 59,2 55,2 34,0 42,3

Kapitálová primeranos� (%) 10,8 12,9 12,4 12,9 14,7

Aktíva spolu 11 476,5 20 590,6 32 439,6 39 668,4 45 758,1

366,9 696,4 1 017,1 1 140,5 1 239,6

% zmena 59,0 79,4 57,5 22,3 15,3

68,9 89,8 46,1 12,1 8,7

Primárne vklady 7 386,1 13 919,0 23 537,9 26 536,0 28 685,3

236,1 470,7 738,0 762,9 792,6

Úvery 6 161,7 9 901,0 15 024,2 16 018,3 21 745,0

197,0 334,8 471,0 460,5 600,8

Primárne vklady/Úvery (%) 119,9 140,6 156,7 165,7 131,9

119,9 140,6 156,7 165,7 131,9

Èistý zisk (po zdanení)  263,8  346,0  471,5  906,6 1 276,3

8,4 11,7 14,8 26,1 34,6

% zmena 199,0 31,1 36,2 92,3 40,8

217,5 38,7 26,3 76,3 32,7

Èistý zisk/vlastný kapitál (%) 29,5 25,2 27,1 35,3 34,1

29,5 25,2 27,1 35,3 34,1

Èistý zisk/aktíva spolu (%) 2,3 1,7 1,5 2,3 2,8

2,3 1,7 1,5 2,3 2,8

*Kurz 1 USD/Sk 31,277 29,569 31,895 34,782 36,913

Zamestnanci 342 460 593 748 1 062

Poboèky 9 14 22 28 36

Najväè�í akcionári
1998

Raiffeisen Banking Group 76,1 %
Tatra Holding 10,3 %
Ostatní 13,6 %

Základné údaje

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*
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*
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Rast HDP stále vysoký,
ale so stúpajúcou
nezamestnanos�ou

Slovenská ekonomika stále vykazuje vysoký rast,
ktorý sa zní�il o menej ako 1 percento na 5,8 %
v tre�om �tvr�roku. Hybnou silou rastu boli slu�by
a priemyselná produkcia, zo strany dopytu hral
hlavnú úlohu domáci dopyt. Aj napriek dlhému
obdobiu vysokého rastu HDP od roku 1994,
nezamestnanos� dosiahla koncom roka 15,6 %,
èo je najvy��ia úroveò od vzniku Slovenskej
republiky.

Rok 1998 � rok volieb

Rok 1998 bol volebným rokom, èo ovplyvnilo
fiskálnu, aj menovú politiku. Deficit �tátneho roz-
poètu prekroèil plánovanú úroveò 5 miliárd Sk u�
v júli a skonèil s deficitom 19,2 miliardy Sk v de-
cembri. Fiskálny deficit k HDP dosiahol 4,8 % a na
rozdiel od prís¾ubov bývalej vlády bol dokonca
väè�í ako v roku 1997, èo spôsobilo pokraèo-
vanie vytláèania privátnych investícií verejnými.
Takýto ve¾ký fiskálny deficit napomohol zhor�o-
va� obchodnú bilanciu tým, �e sa zväè�il priestor
medzi celkovou spotrebou a celkovou výrobou
a táto medzera musela by� vyplnená dovozmi.
Navy�e Národná banka Slovenska pokraèovala
v expanzívnej�ej politike po tom, ako vláda zís-
kala zahranièné prostriedky v májovej emisii Eu-
robondov a táto politika stlaèila mesaèné úro-
kové miery a� na úroveò 10 � 11 % v júli.  Takáto
úroveò v�ak nebola udr�ate¾ná, nako¾ko Sloven-
sko, ktoré malo fixný výmenný kurz, vykazovalo
deficit be�ného úètu k HDP vo vý�ke 10 % u�
tretí rok za sebou. Zahranièný dlh k HDP sa pri-
blí�il k 60 % a tým, �e sa Slovenská republika
dostala do �pekulaèného pásma hodnotením zo
strany najvýznamnej�ích agentúr Moody�s,
Standard&Poor�s, a Fitch IBCA, sa vá�ne ohrozil
prebytok na kapitálovom úète v po�adovaných
ve¾kostiach. Oèakávame, �e rok 1998 bol prvým
rokom SR, keï platobná bilancia skonèila v mí-
nuse.

Obchodný deficit �
stále znepokojujúci
Ako u� bolo spomenuté, najväè�ím problémom
Slovenska zostáva vonkaj�ia nerovnováha. Po-
treba financovania be�ného úètu zdvojnásobila
zahranièný dlh krajiny za posledné 2 roky a v no-
vembri dlh zaznamenal úroveò 11,9 miliárd USD.
Obchodný deficit dosiahol 80,8 miliárd Sk v roku
1998, najvy��ie èíslo od roku 1993. Zavedenie
7% dovoznej prirá�ky v roku 1997 malo len do-
èasný vplyv a dovozy zaèali rás� u� v januári. Níz-
ky prílev priamych zahranièných investícií zna-
menal, �e základná bilancia (t. j. tá èas� be�né-
ho úètu, ktorá nie je financovaná priamymi za-
hraniènými investíciami) zaznamenala v novembri
znepokojujúcich 9,5 % .

Plávajúca koruna � dôle�itá
zmena v menovej politike
Augustová kríza v Rusku zmenila celosvetový po-
h¾ad na rozvíjajúce sa trhy. Nerezidenti zaèali
uzatvára� svoje korunové pozície aj napriek zväè-
�ujúcemu sa úrokovému rozdielu. Neudr�ate¾nos�
tejto situácie bola e�te prehåbená formovaním
devalvaèných oèakávaní verejnosti a podniko-
vého sektora v súvislosti s parlamentnými vo¾ba-
mi a neistotou budúceho vývoja, èo viedlo ku
konverzii vo¾ných finanèných prostriedkov do de-
víz. Národná banka Slovenska pre�la na pláva-
júci kurz koruny. Tento prechod jej umo�nuje vy-
konáva� aktívnej�iu menovú politiku v budúcnosti.

Inflácia � stále pozitívna èrta
hospodárstva
Spotrebite¾ská inflácia zaznamenala 5,6% nárast
v decembri, zatia¾ èo inflácia producentov do-
siahla 1,6 %, èo radí SR medzi krajiny s najni��ou
mierou inflácie v regióne. Nízke komoditné ceny,
fixný výmenný kurz, absencia cenových deregu-
lácií, ako aj zní�enie dovoznej prirá�ky zo 7 %
na 0 % malo priaznivý vplyv na infláciu v roku
1998.

Slovenská ekonomika
     v roku 1998
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Vládny program
Nová vláda pripravuje balíèek ekonomických
opatrení práve s cie¾om zní�i� rozpoètový i ob-
chodný deficit. Pozitívnou èrtou balíèka je dô-
raz, ktorý sa kladie na priame zahranièné inves-
tície ako nutnej podmienky na re�trukturalizáciu
podnikov. Súdiac pod¾a pretrvávajúceho poklesu
dodatoènej prémie na slovenských Eurobondoch,
zahranièie zatia¾ prejavuje dôveru v politiku novej
vlády.
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Vlastné: 88 %

EBRD: 2 %

EIB: 2 %

Phare: 2 %

EXIM: 6 %

Firemné bankovníctvo
Úverové obchody v minulom roku boli pozna-
èené zhor�ujúcou sa hospodárskou situáciou,
ktorú ovplyvnili nasledujúce faktory:

l silné devalvaèné oèakávania,
l nedôvera v slovenskú ekonomiku zo strany

medzinárodného finanèného trhu, ktorá po vy-
tvorení novej vlády ustúpila pozitívnej�ím vý-
h¾adom,

l nestabilný peòa�ný trh so silným kolísaním úro-
kovej miery,

l pokraèujúca liberalizácia devízového zákona,
ktorá umo�nila vedenie úètov právnických
osôb v cudzej mene,

l urèitý rozpad úverového trhu s následným pro-
blémom likvidity ve¾kého mno�stva spoloènos-
tí, hlavne napojených na �tátny rozpoèet.

Tatra banka reagovala na tento vývoj poskyto-
vaním úverového financovania spoloènostiam
najni��ej rizikovej kategórie. Dokázala vyu�i� svo-
je výhody priaznivej depozitnej základne, èím zís-
kala mnohých nových, preva�ne zahranièných
klientov, ktorí potrebovali stabilné finanèné zá-
zemie. Tento fakt mal mimoriadne pozitívny vplyv
na príjmy z poplatkov z nerizikových obchodov,
hlavne v oblasti platobného styku. Banka bola
tak schopná dosahova� neoèakávane výhodné
úrokové mar�e pri úveroch, ako aj príjmy z po-
platkov, napríklad zo syndikovaných obchodov.
Kvalita úverového portfólia v roku 1998 bola viac
ako uspokojivá. Banka si zároveò zvolila ve¾mi
konzervatívny prístup v oblasti tvorby opravných
polo�iek vytvorením nových rezerv k úverom
v znaènom objeme, a to aj napriek vysokej miere
úspe�nosti pri vymáhaní existujúcich klasifikova-
ných úverov.
Na konci minulého roku úverové portfólio banky
dosiahlo vèítane zmeniek 21,7 mld. Sk v porov-
naní so 16 mld. Sk v roku 1997.

Vývoj úverového portfólia pod¾a rokov
(vrátane zmeniek)

6,2 mld. Sk k 31. 12. 1994
9,9 mld. Sk k 31. 12. 1995

15,0 mld. Sk k 31. 12. 1996
16,0 mld. Sk k 31. 12. 1997
21,7 mld. Sk k 31. 12. 1998

Správa o èinnosti banky
za rok 1998

Úverové portfólio pod¾a èerpaných
zdrojov v %
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�truktúra úverov (v mil. Sk)

1994 1995 1996 1997 1998

Kontokorentné 2 030 1 366 3 303 5 700 4 067

Krátkodobé 1 949 3 439 3 774 4 113 9 079

Strednodobé 1 589 3 322 5 446 3 528 4 046

Dlhodobé 101 800 1 202 1 871 4 022

Tatra banka pokraèovala vo svojich aktivitách
v oblasti syndikovaných úverov aj v roku 1998.
V spolupráci s Raiffeisen Zentralbank Österreich
úspe�ne zorganizovala syndikované úvery pre
dve slovenské spoloènosti. Vo februári 1998 bol
dokonèený syndikovaný úver vo vý�ke 20 mil.
USD pre Stredoslovenské energetické závody,
�. p., �ilina, najväè�í distribuèný podnik elektric-
kej energie na Slovensku. Tento úver bol pre SSE
prvou syndikovanou transakciou a predstavoval
dôle�itý krok v pokraèujúcom procese integrácie
medzi slovenským a európskym trhom v oblasti
energetiky.  Tatra banka taktie� participovala na
�truktúrovanom úvere vo vý�ke 42 mil. USD, ktorý
zorganizovala pre spoloènos� Nafta, a. s., v spo-

lupráci s Raiffeisen Zentralbank Österreich a iný-
mi bankami. V auguste 1998 Raiffeisen Zentral-
bank Österreich v spolupráci s Tatra bankou ako
lokálnym agentom ukonèili prekleòovací úver vo
forme eskontu vlastných zmeniek pre �eleznice
Slovenskej republiky, �. p., v celkovej vý�ke 33,5
milióna USD, zorganizovanie ktorého mô�e by�
vzh¾adom na èasový faktor transakcie pova�o-
vané za ve¾mi úspe�né.

Retailové bankové slu�by
V priebehu minulého roka Tatra banka otvorila
8 nových poboèiek po celom Slovensku. Ku kon-
cu roka poskytovalo slu�by klientom spolu 36
poboèiek. Objem primárnych vkladov ku koncu
roka 1998 dosiahol vý�ku 28,7 mld. Sk oproti
26,5 mld. Sk v predchádzajúcom roku. Poèet
klientských úètov rapídne narástol a� o 56 % v po-
rovnaní  s rokom 1997.
Vyu�ívaním najnov�ej  technológie banka naïalej
plní svoj zámer poskytova� vysokokvalitné mo-
derné bankové slu�by rastúcemu poètu klientov.
Slu�ba prostredníctvom Internetu bola rozvinutá
o mo�nos� získava� okam�itý stav na úète, infor-
mácie o pohyboch na úète a o mo�nos� zadáva�
prevodné príkazy z úètu.
Existujúce bankové slu�by sa inovovali a do pra-
xe sa zaviedli nové slu�by a produkty. V máji mi-
nulého roku zaèali poboèky Tatra banky spolu-
pracova� pri predaji a spätnom nákupe podie-
lových listov spravovaných dcérskou spoloènos-
�ou Tatra Asset Management, èo opä� roz�írilo
paletu poskytovaných slu�ieb a tie� investièné
mo�nosti klientov banky.
Tatra banka bola pripravená na euro menu e�te
pred termínom jej oficiálneho zavedenia 1. ja-
nuára 1999, a to otváraním euro úètov vopred,
èím klienti Tatra banky mohli vèas oznámi� svojim
obchodným partnerom èíslo úètu v euro mene.

Kartový obchod sa v minulom roku rozrástol
v poète vydávaných kariet i v oblasti akceptácie
platobných kariet u obchodníkov. �iroká �kála
domácich a zahranièných platobných kariet bola
doplnená o medzinárodnú platobnú kartu VISA
ELECTRON. Sie� bankomatov bola roz�írená
hlavne o miesta atraktívne pre klientov. Banka
významnou mierou prispela k presadzovaniu bez-
hotovostnej platby za tovar a slu�by platobnými
kartami v èoraz viac sa roz�irujúcej sieti obcho-
dov a zariadení slu�ieb. Tatra banka je jednou
z najúspe�nej�ích bánk v poète nain�talovaných
platobných terminálov u obchodných partnerov
a má poprednú pozíciu v obrate realizovanom
na týchto platobných termináloch.
Poèet transferov slu�bou Western Union sa viac
ne� zdvojnásobil, èo potvrdzuje jej popularitu.
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Banka zaujíma popredné miesto v oblasti auto-
matizácie dát u� od svojho poèiatku. V minulom
roku sa urobili podstatné kroky na podporu elek-
tronického spracovania dát. To zahàòalo okrem
iného aj vývoj systému na podporu elektronic-
kého bankovníctva cez Internet.

Treasury a investièné
bankovníctvo

Slovenský devízový trh sa rýchlo prispôsobil  no-
vým podmienkam po uvo¾není tlaku na slovenskú
korunu zo strany Národnej banky Slovenska. Zru-
�ením fluktuaèného pásma +/- 7 % dòa 1. ok-
tóbra 1998 sa so slovenskou korunou na deví-
zovom trhu obchodovalo plávajúcim kurzom.
Tatra banka je tretím najaktívnej�ím úèastníkom
na slovenskom peòa�nom trhu s 15% podielom
a s 10% podielom na devízovom trhu.
Slovenský kapitálový trh stále nespåòa svoju hlav-
nú úlohu � zabezpeèi� dlhodobý kapitál. Sekun-
dárny  trh dlhopisov bol negatívne ovplyvnený
èastými zmenami v podmienkach zdaòovania
a nejednoznaènos�ou daòových zákonov. Primár-
ny akciový trh pri súèasnom biednom stave se-
kundárneho trhu sa nevyu�íva. Zahranièní inves-
tori v prvom polroku obchádzali Slovensko kvôli
devalvaèným oèakávaniam a kvôli nedôveryhod-
ným opatreniam vtedaj�ej vlády.
Napriek týmto nepriaznivým podmienkam, Tatra
banka dosiahla v minulom roku výraznú zisko-
vos�. Obrat banky v obchodoch s cennými pa-
piermi dosiahol 34,2 mld. Sk, i�lo predov�etkým
o obchodovanie s dlhopismi. Tu dosiahla banka
vý�ku 30,8 mld. Sk, èo predstavuje 6% podiel
na trhu. Obrat banky v obchodovaní s akciami
predstavoval 3,4 mld. Sk, èi�e 5% podiel na trhu.
Medzi základné slu�by ponúkané v minulom roku
patrili sprostredkovanie nákupu a predaja cen-
ných papierov, sprostredkovanie emisií  cenných
papierov na primárnom trhu, repo obchody,
spravovanie portfólií, analýzy trhov a emitentov
a slu�ba safe custody. Tatra banka ako jedna
z prvých bánk na Slovensku zaèala sprostredkú-
va� nákup a predaj cenných papierov na zahra-
nièných kapitálových trhoch.

Personál

K 31. decembru 1998 mala banka 1 062 za-
mestnancov, èo znamená nárast o 314 zamest-
nancov v porovnaní s rokom 1997. K¾úèovú úlohu
stále zohráva investícia do vzdelanostnej úrovne
a profesionálneho rastu. Tomu sú prispôsobené

�koliace kurzy, aby sa tak splnil zámer banky po-
skytova� vysokokvalitné profesionálne bankové
slu�by.
Na�a vïaka patrí v�etkým zamestnancom, ktorí
svojím úsilím prispeli k úspe�nému roku 1998.

Zámery na rok 2000

Na základe makroekonomických ukazovate¾ov
sa oèakáva len mierny rast v oblasti ekonomiky,
èo sa prejaví tie� v nevýraznom náraste a v zhor-
�ujúcej sa kvalite úverového portfólia v rámci
celého bankového sektora. Pri zní�ení úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu ako aj v oblasti
kapitálového trhu sa nepredpokladá ïal�í nárast
hospodárskeho výsledku banky v roku 2000.
Tatra banka bude naïalej pokraèova� v roz�iro-
vaní svojej poboèkovej siete. V roku 2000 sa
predpokladá poboèkový nárast na cca 50 po-
boèiek po celom Slovensku.
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Úètovná závierka
k 31. decembru 1998

Súvaha k 31. decembru 1998 a 1997

AKTÍVA (v tis. Sk) 1998 1997

Pokladnièný stav, �eky a poh¾adávky voèi NBS

a) pokladnièné hodnoty  470 051  518 645

b) úèty v emisnej banke 1 816 448 2 387 937

c) be�né úèty ostatných bánk 597 735 2 884 234 255 061

Poh¾adávky voèi bankám

Termínované vklady 12  313 042 7 244 886

Poh¾adávky voèi klientom

Úvery 20 235 631 15 120 076

Obchodné poh¾adávky 1 509 324 21 744 955  898 269

�tátne pokladnièné pouká�ky   0 6 450 000

�tátne dlhopisy a iné pevne úroèené CP 5 986 875 5 573 188

Akcie a iné CP s premenlivým výnosom  10 848  6 491

Aktíva predané s právom následnej kúpy (REPO) 1 104 050   0

Úèasti  200 961  144 642

Nehmotný investièný majetok  57 170  49 146

Hmotný investièný majetok

a)pozemky a stavby  405 512  376 697

b) ostatné  341 307  746 819  220 097

Ostatné aktíva  303 639  110 444

Èasové rozlí�enie  405 512  312 804

AKTÍVA SPOLU 45 758 105 39 668 383
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(údaje v tisícoch Sk)

1998 1997

Poskytnuté:

� záruky 3 919 256 3 857 772

� klasifikované záruky 282 596 �

� akreditívy 437 342 273 170

Prijaté:

� záruky 3 803 893 2 944 721

� akreditívy � �

Vybrané polo�ky podsúvahy k 31. decembru 1998 a 1997

PASÍVA (v tis. Sk) 1998 1997

Záväzky voèi bankám

Úvery a vklady od emisnej banky 2 164 763  491 500

Úvery a vklady od ostatných bánk, 8 725 148

  z toho a) be�né úèty  104 668 1 070 279

b) termínované vklady 8 620 480 6 568 021

Podriadený dlh  552 025  484 950

Záväzky voèi klientom

Úsporné vklady 3 672 401 4 544 033

Ostatné 25 012 918 28 685 319 21 991 950

Ostatné pasíva  326 070  336 554

Èasové rozlí�enie  471 022 1 099 318

Záväzky spolu 40 924 347 36 586 605

Rezerva na v�eobecné riziká 1 095 718  514 575

Vlastný kapitál

Základný kapitál  522 160  522 160

Á�iový fond  107 575  103 335

Rezervy

Zákonný rezervný fond  104 432  99 657

Úèelový rezervný fond  47 613  47 613

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 679 933 1 831 978  887 847

Nerozdelený zisk be�ného roka 1 276 327  906 591

Vlastný kapitál spolu 3 738 040 2 567 203

PASÍVA SPOLU 45 758 105 39 668 383
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Polo�ka ( v tis. Sk) 1998 1997

Výnosové úroky 4 746 185 3 974 770

Nákladové úroky -3 345 612 -2 610 095

Èisté výnosové úroky 1 400 573 1 364 675

Èisté poplatky a provízie 276 102 192 318

Èisté výnosy z obchodovania s cennými papiermi 1 256 839  310 985

Èisté výnosy  z devízových operácií 1 046 922 774 529

Ostatné prevádzkové výnosy 5 605 17 747

Ostatné výnosy 2 585 468 1 295 579

Mzdy a sociálne dávky -351 520 -233 105

Administratívne náklady -451 638 -349 288

Odpisy a amortizácia -224 382 -131 423

Ostatné opravné polo�ky a amortizácia -111 909 -59 035

Ostatné náklady -1 139 449 -772 851

Hospodársky výsledok pred vytvorením rezervy a zdanením 2 846 592 1 887 403

Rezervy a opravné polo�ky k úverom -1 081 044 -660 290

Opravné polo�ky na investièné cenné papiere -48 007 -64 914

Opravné polo�ky na obchodovate¾né cenné papiere -42 843 2 749

Ostatné opravné polo�ky -5 706 -1 100

Rezervy  a opravné polo�ky -1 177 600 - 723 555

Hospodársky výsledok pred zdanením 1 668 992 1 163 848

Daò z príjmov � be�ná -392 665 -256 019

Daò z príjmov � dodatoèná za rok 1997 � -1 238

Hospodársky výsledok be�ného roka 1 276 327 906 591

Výkaz ziskov a strát
za roky konèiace 31. decembrom 1998 a 1997
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Výkaz o peòa�ných tokoch
za rok konèiaci 31. decembrom 1998 a 1997

(údaje v tisícoch Sk)

1998 1997

Prevádzková èinnos�

Hospodársky výsledok pred zdanením a dividendami 1 668 992 1 151 755

Rezervy a opravné polo�ky 1 177 600 723 555

Ostatné rezervy 66 113 �

Odpisy a amortizácia 224 382 131 423

Zmena v èasovo rozlí�ených výnosových úrokoch -48 217 -108 850

Zmena v èasovo rozlí�ených nákladových úrokoch -129 370 340 320

Peòa�né toky z prev. èinnosti pred zmenou

v prevádz. aktívach 2 959 500 2 238 203

Úvery a preddavky iným bankám -5 073 862 1 794 560

Úvery klientom -6 292 624 -1 327 188

�tátne pokladnièné pouká�ky 4 988 476 -2 850 000

Obchodovate¾né cenné papiere 1 000 637 -4 590 364

Aktíva predané s právom následnej kúpy (REPO) -1 104 050 �

Ostatné aktíva a preddavky -237 686 -89 004

Záväzky voèi bankám a podriadený dlh 2 827 185 2 458 809

Záväzky voèi klientom 2 149 336 2 998 087

Ostatné pasíva -509 409 427 556

Peòa�né toky z prevádzkových èinností pred daòou zo zisku 707 503 1 060 659

Daò zo zisku -392 665 -257 257

Peòa�né toky z prevádzkových èinností 314 838 803 402

Investièná èinnos�

Investièné cenné papiere -104 326 -119 902

Prijaté dividendy 4 249 12 093

Nákup investièného majetku -382 431 -253 987

Peòa�né toky pou�ité z investiènej èinnosti -482 508 -361 796

Finanèná èinnos�

Emisia akciového kapitálu � 22 905

Vydané dlhopisy � -150 000

Vyplatené dividendy -109 739 -102 681

Peòa�né toky z finanènej èinnosti -109 739 -229 776

Prírastky/úbytky  peòa�ných tokov za rok -277 409 211 830

Peniaze a peòa�né ekvivalenty na zaèiatku roka 3 161 643 2 949 813

Peniaze a peòa�né ekvivalenty na konci roka 2 884 234 3 161 643

Zmeny v stave peòazí a peòa�ných ekvivalentov -277 409 211 830
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Príloha k úètovnej závierke
      k 31. decembru 1998 a 31. decembru 1997

(údaje v tisícoch Sk)

(1) Predmet èinnosti

Tatra banka Bratislava (ïalej len banka) je akciová spoloènos� so sídlom v Bratislave  Vajanského nábre�ie
è. 5. Banka bola zalo�ená dòa 17. septembra 1990 a zaregistrovaná do obchodného registra dòa 1.
novembra 1990. Banka má v�eobecnú bankovú licenciu vydanú Národnou bankou Slovenska.

Hlavným predmetom èinnosti banky pod¾a obchodného registra je:
l prijímanie vkladov;
l poskytovanie úverov;
l investovanie do cenných papierov na vlastný úèet;
l finanèný prenájom;
l platobný styk a zúètovanie;
l vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet a cestovných �ekov;
l poskytovanie záruk;
l otváranie akreditívov;
l obstarávanie inkasa;
l obchodovanie na vlastný úèet alebo na úèet klienta:

1. s devízovými hodnotami,
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures)  a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov,
3. s prevodite¾nými cennými papiermi,
4. so zlatými a striebornými mincami,

l úèas� na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich slu�ieb;
l finanèné maklérstvo;
l poskytovanie poradenských slu�ieb vo veciach podnikania;
l obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho úèet vrátane poradenstva � portfólio management;
l ulo�enie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt;
l výkon funkcie depozitára  pod¾a osobitného predpisu;
l zmenárenská èinnos� � nákup devízových prostriedkov;
l poskytovanie bankových informácií;
l prenájom bezpeènostných schránok.

Èlenovia �tatutárnych a dozorných orgánov k  31. decembru 1998 boli:

Dozorná rada Predseda: Ing. Milan Vr�kový
Podpredseda: Dr. Herbert Stepic
Èlenovia: Prof. Ing. Peter Balá�, CSc.

Dr. Reinhard Böck
Mag. Renate Kattinger
Ing. Milan Fi¾o
Ing. Ján Neubauer
Mag. Walter Grün
Ing. ¼ubo� Vra�da

Predstavenstvo Predseda: Dkfm. Rainer Franz
Podpredseda: Ing. Miroslav Ulièný
Èlenovia: H. Ir. Philippe Marc Moreels

Ing. Igor Vida
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(2) Úètovné postupy

Úètovná závierka banky  pozostávajúca zo súvahy k 31. decembru 1998 a 1997, výkazu ziskov a strát,
výkazu cashflow a prílohy k úètovnej závierke, bola pripravená v súlade s postupmi úètovania pre banky
platnými v Slovenskej republike pre rok 1998.

a) Peniaze a peòa�né ekvivalenty
Peniaze a peòa�né ekvivalenty pozostávajú najmä z aktívnych stavov nostro a loro úètov. Ïalej zahàòajú
povinnú minimálnu rezervu v Národnej banke Slovenska.

Povinná minimálna rezerva v Národnej banke Slovenska
Banka tvorila povinné minimálne rezervy stanovené opatrením Národnej banky Slovenska.

b) Úvery a preddavky
Úvery klientom a iným bankám sú zobrazené pod¾a nesplatenej èiastky istiny po odpoèítaní opravných
polo�iek na prípadné straty. Opravné polo�ky sa zva�ujú na základe stavu splácania úveru, hospodárskych
výsledkov a finanènej situácie dl�níka so zoh¾adnením hodnoty zálohy alebo záruky tretej strany. Úrok z po-
chybných úverov sa èasovo rozli�uje, prièom sa na tieto èiastky vytvára opravná polo�ka alebo rezerva.

V�eobecná rezerva na straty z úverov je zahrnutá v polo�ke �Rezervy na rizikové aktíva� na strane pasív
bilancie aktív a pasív.
Celková suma vytvorených a zaúètovaných opravných polo�iek a rezerv v priebehu be�ného úètovného
obdobia sa po odpoèítaní rozpustenia opravných polo�iek, vz�ahujúcich sa k úverom, úètuje do hospodár-
skeho výsledku be�ného obdobia.

Banka odpisuje poh¾adávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo predstavenstva banky o upus-
tení od jej vymáhania. Odpísané poh¾adávky sú evidované v podsúvahe.

c) Akcie a cenné papiere s premenlivým výnosom
Akcie a cenné papiere s premenlivým výnosom nakúpené za úèelom obchodovania sa úètujú v cene obsta-
rania alebo trhovej cene pod¾a toho, ktorá z nich je ni��ia. V prípade absencie likvidného trhu s cennými
papiermi je trhová hodnota urèená predstavenstvom.

Akcie a cenné papiere s premenlivým výnosom, ktoré banka vlastní ako investíciu, sa úètujú v cene obsta-
rania, ktorá je zní�ená o opravnú polo�ku vytvorenú v prípade zní�enia hodnoty cenných papierov.

d) Cenné papiere s pevným výnosom
Pokladnièné pouká�ky sa úètujú v nominálnej hodnote, prièom nakúpený diskont je zahrnutý v polo�ke
�ostatné pasíva�. Diskonty a prémie sa odpisujú rovnomerným spôsobom cez úèet ziskov a strát poèas
obdobia, keï je cenný papier vo vlastníctve banky.

Ostatné investièné cenné papiere s pevným výnosom sa úètujú v cenách obstarania, ktoré sa v prípade
zní�enia hodnoty upravujú o vytvorenú opravnú polo�ku. Akéko¾vek prirá�ky alebo diskonty súvisiace s ob-
staraním týchto cenných papierov sa rovnomerne odpisujú poèas celého obdobia do doby splatnosti, prièom
amortizácia sa úètuje súbe�ne s úètovaním výnosových úrokov.

e) Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji (REPO)
Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji banka vyu�íva ako prvok riadenia treasury a obchodnej èinnosti.

Ak je banka pod¾a zmluvy o predaji a opätovnom nákupe postupníkom operácie, majetok, ktorý je predme-
tom operácie, nie je zahrnutý v súvahe banky, ale zaplatená cena nakúpeného predmetu je v súvahe zobra-
zená v oblasti úverov. Hodnota cenných papierov prijatých ako zabezpeèenie úveru je uvedená v podsúvahe.
Pri zmluvách o predaji a opätovnom nákupe, kde banka je postupcom, je predmet operácie zahrnutý v súvahe
banky a jeho predajná cena je zobrazená v pasívach banky.

f) Deriváty
Na obchodné a riadiace úèely banka v rámci svojej be�nej èinnosti pou�íva finanèné deriváty. K 31. decem-
bru 1998 mala banka otvorené zmluvné forwardy a swapy, ktoré sa via�u na príslu�né zmluvy na cudziu
menu a úrokové miery.

Zmluvné poh¾adávky nesplatené ku koncu roka boli ocenené ich nominálnymi hodnotami a nerealizovaný
zisk alebo strata bola zaúètovaná do úètu ziskov a strát pod¾a povahy jednotlivej zmluvy (výnosové úroky,
nákladové úroky, kurzový zisk, alebo strata).
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g) Investièné cenné papiere
Investièné cenné papiere predstavujú dlhodobú majetkovú úèas� a podiely banky v pridru�ených a dcér-
skych podnikoch. Strategické investície sú ocenené v cene obstarania, ktorá je zní�ená o opravnú polo�ku
vytvorenú v prípade zní�enia ich hodnoty.

h) Hmotný investièný majetok
Hmotný investièný majetok sa úètuje v obstarávacích cenách, ku ktorým sa miera opotrebenia vyjadruje
formou oprávok.

Náklady na roz�írenie,  modernizáciu a rekon�trukciu vedúce k zvý�eniu výkonnosti  kapacity alebo úèinnos-
ti, resp. k predå�eniu �ivotnosti, zvy�ujú obstarávaciu cenu hmotného investièného majetku. Náklady na
prevádzku, údr�bu a opravy sa úètujú do obdobia, do ktorého sa vz�ahujú.
Drobný hmotný investièný majetok do vý�ky 10 tisíc Sk je zaúètovaný do nákladov banky v roku jeho ob-
starania.

Odpisy hmotného investièného majetku prebiehajú metódou zrýchleného odpisovania na základe pred-
pokladanej doby �ivotnosti majetku. Aktíva zahrnuté do nedokonèených investícií a pozemkov sa neod-
pisujú.

Predpokladaná doba �ivotnosti majetku je nasledovná:

Kategória Predpokladaná �ivotnos� v rokoch

Budovy a stavby 40

Dopravné prostriedky 4

Inventár a kancelárske vybavenie 4 a� 8

Prenajatý majetok

Banka úètuje prenajatý majetok v podobe operatívneho prenájmu a finanèného leasingu. Operatívny prenájom
sa úètuje priamo do nákladov. Finanèný leasing je úètovaný v nákladoch èasove rozli�ovaný a zúètovaný
rovnomerne, prièom èasové splátky nájmu sú splácané pod¾a dohodnutého splátkového kalendára a po
zániku zmluvy o prenájme sa prenajímaný majetok aktivuje v reprodukènej cene.

i) Nehmotný investièný majetok
Nehmotný investièný majetok sa aktivuje na základe obstarávacích nákladov, ktoré sú zní�ené o oprávky.

Drobný nehmotný investièný majetok do vý�ky 20 tisíc Sk je zaúètovaný do nákladov banky v roku jeho
obstarania.

Odpisy nehmotného investièného majetku prebiehajú zrýchlene na základe predpokladanej doby �ivotnosti
majetku.

Predpokladaná doba �ivotnosti majetku je nasledovná:

Kategória majetku Predpokladaná �ivotnos� v rokoch

Software 4

j) Záväzky
Záväzky voèi klientom a iným bankám predstavujú v�etky be�né úèty, termínované vklady a úsporné vklady.
Úroky zo v�etkých vkladov sa èasovo rozli�ujú.

k) Operácie v cudzej mene
Operácie uskutoènené v cudzej mene sa úètujú v slovenských korunách (Sk) na základe oficiálneho kurzu
banky platného k dátumu uskutoènenia úètovného prípadu. Peòa�né aktíva a záväzky v cudzej mene sa
v súlade s ustanoveniami zákona o úètovníctve prepoèítavajú kurzom Národnej banky Slovenska platným
ku dòu zostavenia úètovnej závierky. Zisky alebo straty z be�ných operácií uskutoènených v cudzej mene sa
úètujú ako kurzové straty alebo zisky na �archu alebo v prospech hospodárskeho výsledku.
Otvorené pohotové � spotové  operácie v cudzej mene sa prepoèítajú na slovenské koruny pod¾a pohoto-
vého � spotového  kurzu Národnej banky Slovenska platného ku dòu zostavenia bilancie aktív a pasív.
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Otvorené termínované � forwardové  operácie v cudzej mene sa prepoèítajú na slovenské koruny �tandard-
ným matematickým vzorcom, ktorý zoh¾adòuje spotový kurz NBS a úrokové sadzby platné ku dòu zostavenia
úètovnej závierky.

l) Úroky, poplatky a provízie
Úroky, poplatky a provízie sa úètujú do obdobia, s ktorým èasovo súvisia.

m) Zdaòovanie
Daòová povinnos� banky je pod¾a platného daòového zákona vypoèítaná z úètovného hospodárskeho výsledku
za be�né obdobie, zostaveného pod¾a postupov úètovania platných v Slovenskej republike, po úprave pre
daòové úèely.
Odlo�ená daòová povinnos� z titulu rozdielu medzi úètovnými a daòovými odpismi nevznikla.

n) Regulaèné po�iadavky
Banka sa riadi reguláciami Národnej banky Slovenska. Oblas�ami regulácie sú najmä kapitálová primeranos�,
likvidita, úverová anga�ovanos� a devízová pozícia. Národná banka Slovenska taktie� limituje objem úverov
poskytnutých klientom. Najvýznamnej�ie obmedzenia sú nasledovné:
l kapitálová primeranos� má by� najmenej 8 %,
l úverový limit pre jedného klienta nemô�e presiahnu� 25 % kapitálu banky,
l úverový limit pre jednu banku nemô�e presiahnu� 80 % kapitálu banky,
l úverový limit pre pridru�enú stranu nemô�e presiahnu� 25 % vlastného imania banky,
l celková otvorená pozícia v zahraniènej mene nesmie prekroèi� 25 % kapitálu banky,
l pomer aktív k pasívam v cudzej mene by mal dosiahnu� minimálne 0.80.
Kapitál banky pre úèely uvedených obmedzení zahàòa najmä vlastné imanie banky (okrem hospodárskeho
výsledku be�ného roka), podriadený dlh a v�eobecnú rezervu na rizikové aktíva.

o) Úètovanie výnosov a nákladov
Banka úètuje náklady a výnosy èasovo rozlí�ené t. j. do obdobia,  s ktorým èasovo a vecne súvisia.
V súlade so zásadou opatrnosti banka ku koncu roka úètuje len zrealizované výnosy  okrem nerealizovaných
kurzových ziskov, kým do nákladov úètuje v�etky oèakávané dohadné polo�ky a straty, vrátane pravde-
podobných strát bezodkladne po tom, èo sa o nich dozvedela.

p) Sociálne a dôchodkové poistenie
Spoloènos� odvádza príspevky do zdravotnej pois�ovne  na dôchodkové zabezpeèenie a zabezpeèenie v ne-
zamestnanosti vo vý�ke zákonných sadzieb platných poèas roka, ktoré sa vypoèítajú zo základu z hrubej
mzdy. Náklady na sociálne zabezpeèenie sú zaúètované do obdobia, v ktorom sú zúètované príslu�né mzdy.
Spoloènos� nie je povinná prispieva� na sociálne a dôchodkové zabezpeèenie nad zákonom stanovený limit,
ani plati� príspevky na základe individuálnych � súkromných  schém.

(3) Èisté výnosové úroky

Èisté výnosové úroky sa skladajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Výnosové úroky:

� z úverov poskytnutých klientom 2 826 375 2 192 408

� z úètov a vkladov v iných bankách 1 360 895 805 279

� zo �tátnych pokladnièných pouká�ok 558 915 977 083

Nákladové úroky:

� z be�ných a termínovaných klientských úètov -1 886 900 -1 784 638

� z úètov a vkladov v iných bankách -1 458 712 -825 457

Èisté výnosové úroky 1 400 573 1 364 675
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(4) Èisté výnosy z obchodovania s cennými papiermi

Èisté výnosy z obchodovania s cennými papiermi sa skladajú z nasledovných polo�iek
(v tisícoch Sk)

1998 1997

Výnosy z cenných papierov:

Cenné papiere s pevným výnosom 1 292 046 342 645

Akcie a cenné papiere s premenlivým výnosom 11 787 12 093

Náklady na cenné papiere:

Vydané dlhopisy � -10 911

Cenné papiere -46 994 -32 842

Èistý výnos z cenných papierov 1 256 839 310 985

(5) Ostatné výnosy

Ostatné výnosy sa skladajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Ostatné prevádzkové výnosy 2 041 3 039

Výnosy z predaja inv. majetku 347 327

Mimoriadne výnosy 3 217 14 381

Ostatné prevádzkové výnosy 5 605 17 747

(6) Náklady na zamestnancov

�truktúra nákladov na zamestnancov je nasledovná  (v tisícoch Sk)

1998 1997

Mzdy 275 681 181 314

Sociálne a zdravotné poistenie 75 839 47 462

Odmeny èlenom �tatutárnych orgánov � 4 329

Celkom 351 520 233 105

Priemerný poèet zamestnancov v priebehu roka:

1998 1997

Vedenie banky 4 3

Ostatní zamestnanci 896 656

Celkom 900 659

Banka mala v priebehu roka 9 èlenov dozornej rady  (1997: 8 èlenov).
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(7) Rezervy a opravné polo�ky na straty z úverov

Pohyby na úètoch rezerv a opravných polo�iek boli v roku 1998 nasledovné (v tisícoch Sk)

Opravná V�eobecná Ostatné Celkom
polo�ka rezerva rezervy

Zostatok k 1. januáru 603 825 164 517 350 058 1 118 400

Tvorba 893 786 30 526 724 401 1 648 713

Rozpustenie -379 143 -552 -187 974 -567 669

Kurzový rozdiel 51 371 � 14 742 66 113

Zostatok k 31. decembru 1 169 839 194 491 901 227 2 265 557

Banka vytvára v�eobecnú rezervu v súlade so zákonom è. 610/1992. Okrem nej banka vytvorila ostatné
rezervy vo vý�ke 5,5 % tej èasti úverového portfólia, ktorá nie je krytá opravnou polo�kou alebo v�eobecnou
rezervou na krytie v�eobecného bankového rizika. Celková rezerva na rizikové aktíva k 31. decembru 1998
predstavuje 1 095 718 Sk.

Pohyby na úètoch rezerv a opravných polo�iek boli v roku 1997 nasledovné  (v tisícoch Sk)

Opravná V�eobecná Ostatné Celkom
polo�ka rezerva rezervy

Zostatok k 1. januáru 276 081 136 707 50 653 463 441

Tvorba 464 378 27 810 300 000 792 188

Rozpustenie -131 898 � � -131 898

Kurzový rozdiel -4 736 � -595 -5 331

Zostatok k 31. decembru 603 825 164 517 350 058 1 118 400

(8) Daòová situácia

Prevod úètovného zisku na základ dane z príjmov právnickej osoby je nasledovný (v tisí-
coch Sk)

1998 1997

Hospod. výsledok be�ného obdobia 1 668 992 1 162 609

Trvalé rozdiely:

Nezdanite¾ný výnos zo �tátnych dlhopisov -1 576 061 -1 271 394

Daòovo neuznate¾né náklady 118 740 96 430

Ostatné odpoèítate¾né polo�ky a ú¾avy -377 635 -43 343

Základ dane -165 964 -55 698

Prechodné rozdiely:

Tvorba opravných polo�iek a rezerv � netto 1 147 626 695 745

Zdanite¾ný základ 981 662 640 047
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Predmetom daòovej kontroly sa mô�u sta� dane banky nasledovných rokov:

Daò Rok

Daò z príjmov právnickej osoby 1995 � 1998

Zrá�ková daò 1995 � 1998

Ostatné 1995 � 1998

Rôzne interpretácie daòových predpisov týkajúce sa èinnosti banky mô�u vies� k tvorbe daòových dohad-
ných polo�iek, pre ktoré v súèasnosti neexistuje predpoklad objektívnej kvantifikácie. Predstavenstvu nie sú
známe takéto dohadné polo�ky, ktoré by mali vplyv na úètovnú závierku ako celok.

(9) Peniaze a peòa�né ekvivalenty

Peniaze a peòa�né ekvivalenty sa skladajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Peniaze a ostatné peòa�né ekvivalenty 470 051 518 645

Be�né úèty v iných bankách 597 735 255 061

Povinná minimálna rezerva v NBS 1 460 299 1 617 401

Ostatné úèty v NBS 356 149 770 536

Celkom 2 884 234 3 161 643

Povinná minimálna rezerva v Národnej banke Slovenska

Pod¾a nariadenia Národnej banky Slovenska v roku 1998 mala by� priemerná hodnota povinnej minimálnej
rezervy Sk 2 179 806 tisíc. V skutoènosti priemerná hodnota rezerv ulo�ených bankou v NBS v hodnotenom
období bola vo vý�ke Sk 2 210 876 tisíc (Sk 1 816 884 tisíc v 1997).

(10) Úvery a vklady poskytnuté iným bankám

Zmluvná splatnos� úverov poskytnutých iným bankám je nasledovná (v tisícoch Sk)

1998 1997

Splatnos� � zmluvná:

� menej ne� 3 mesiace 11 117 705 5 195 032

� 3 mesiace a� 1 rok 1 201 043 2 049 854

� jeden a� pä� rokov � �

� viac ne� pä� rokov � �

Mínus � opravná polo�ka -5 706 �

Celkom 12 313 042 7 244 886
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(11) Úvery poskytnuté klientom

Úvery klientom sa skladajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Úvery � brutto 19 248 066 10 958 312

Debetné zostatky na be�ných úètoch 3 666 728 5 663 858

Mínus � opravná polo�ka k úverom -1 169 839 -603 825

Úvery a preddavky celkom 21 744 955 16 018 345

Do úverov � brutto sú zahrnuté forfaitingové úvery pre klientov. Sú to úvery v podobe zmeniek od viacerých
klientov, ktoré sú v dr�be po dátum ich splatnosti.

Forfaitingové úvery sú k 31. decembru 1998 ocenené v nominálnej hodnote Sk 1 509 324 tisíc a  Sk 898
269 tisíc k 31. decembru 1997. Príslu�ný diskont je zahrnutý v polo�ke �Ostatné pasíva� (Sk 66 653 tisíc
a Sk 13 325 tisíc za príslu�né roky).

Diskonty sa odpisujú metódou priameho odpisovania do úètu zisku a strát poèas obdobia, keï sú zmenky
dr�ané v banke.
Banka bola gestorom pri dvoch konzorcionálnych úveroch klientom v celkovej hodnote 33,5 milióna USD
(1997: jeden úver 13,5 milióna USD), z toho podiel banky predstavoval sumu 10,5 milióna USD (1997:
3,5 milióna USD).

Zmluvná splatnos� úverov a preddavkov klientom je  pod¾a zmluvy  nasledovná (v tisícoch
Sk)

1998 1997

Splatnos�:

� menej ne� jeden rok 13 751 894 10 771 068

� od 1 do 5 rokov 3 441 299 3 077 275

� viac ne� 5 rokov 3 638 258 1 513 636

Ne�pecifikované a klasifikované poh¾adávky 2 083 343 1 260 191

Mínus � opravná polo�ka k úverom -1 169 839 -603 825

Celkom 21 744 955 16 018 345

Podrobný rozpis ne�pecifikovaných a klasifikovaných poh¾adávok je nasledovný (v tisí-
coch  Sk)

1998 1997

�tandardné poh¾adávky s výhradou 318 889 427 383

Ne�tandardné poh¾adávky 449 800 140 865

Pochybné a sporné poh¾adávky 519 233 232 582

Stratové poh¾adávky 795 421 459 361

Celkom 2 083 343 1 260 191

Podrobný rozpis opravných polo�iek k úverom je nasledovný (v tisícoch Sk)

1998 1997

Opravná polo�ka k ne�tandardným úverom 89 960 28 173

Opravná pol. k pochybným a sporným poh¾adávkam 284 458 116 291

Opravná polo�ka k stratovým poh¾adávkam 795 421 459 361

Celkom 1 169 839 603 825

23



Podrobný rozpis syntetických úètov è. 241, 242, 243, 249 a 712 pod¾a analytickej eviden-
cie uvedenej v Opatrení Ministerstva financií è. 65/355/1996 zo dòa 11. novembra 1996
je nasledovný (v tisícoch Sk)

Úver Opravná
polo�ka

�tandardné úvery s výhradou 318 889 �

� Sk rezidenti 184 614 �

� Sk nerezidenti � �

� FX rezidenti 5 079 �

� FX nerezidenti 129 196 �

Ne�tandardné úvery 449 800 89 960

� Sk rezidenti 160 953 32 191

� Sk nerezidenti � �

� FX rezidenti 213 102 42 620

� FX nerezidenti 75 745 15 149

Pochybné a sporné poh¾adávky 519 233 284 458

� Sk rezidenti 156 253 78 127

� Sk nerezidenti � �

� FX rezidenti 263 615 131 808

� FX nerezidenti 99 365 74 523

Stratové poh¾adávky 795 421 795 421

� Sk rezidenti 425 834 425 834

� Sk nerezidenti 4 336 4 336

� FX rezidenti 345 777 345 777

� FX nerezidenti 19 474 19 474

Výnosy  - operácie s klientmi � 712 1998

Úroky z úverov 1 700 930

Úroky z debetných zostatkov na be�ných úètoch 1 125 445

Poplatky a provízie 232 919

Celkom 3 059 294

Úvery a preddavky poskytnuté klientom sú zaistené nasledovným druhom garancií (v tisí-
coch Sk)

1998 1997

Garancie prijaté od bánk 1 172 111 1 772 545

Garancie prijaté od podnikov 2 631 782 1 172 176

Celkom 3 803 893 2 944 721

24



(12) Obchodovate¾né cenné papiere

Obchodovate¾né cenné papiere sú nasledovné (v tisícoch Sk)

1998 1997

Akcie 12 344 7 607

Mínus � opravná polo�ka -1 496 -1 116

�tátne pokladnièné pouká�ky � 6 450 000

�tátne dlhopisy 4 460 491 2 998 967

Podnikové dlhopisy 784 685 2 581 036

Eurobondy 790 977 �

Mínus � opravná polo�ka -49 278 -6 815

Celkom 5 997 723 12 029 679

Analýza obchodovate¾ných cenných papierov (v tisícoch Sk)

1998 1997

Kótované Nekótované Kótované Nekótované

Vydané fin. in�titúciami 371 225 197 725 229 673 �

Vydané vládou SR 5 026 496 � 2 998 967 6 450 000

Iné 280 908 121 369 183 111 2 167 928

Celkom 5 678 629 319 094 3 411 751 8 617 928

Trhová cena obchodovate¾ných cenných papierov k 31. decembru 1998 dosiahla vý�ku Sk 11 092 tisíc (Sk
6 600 tisíc k 31. decembru 1997),  èo predstavuje nerealizovanú stratu vo vý�ke Sk 1 496 tisíc (Sk 1 116
tisíc v 1997) a nerealizovaný zisk vo vý�ke Sk 244 tisíc (Sk 109 tisíc v 1997).

Pohyby opravných polo�iek boli nasledovné (v tisícoch Sk)

1998 1997

Na zaèiatku obdobia 7 931 10 680

Tvorba 43 959 18 980

Rozpustenie -1 116 -21 729

K 31. decembru 50 774 7 931

(13) Aktíva predané s právom následnej kúpy (REPO)

Banka vstúpila do zmluvy o predaji s právom následnej kúpy s bankou Hypovereinsbank, Nemecko  dòa 11.
augusta 1998. Táto zmluva je splatná dòa 22. januára 1999. Transakcia je zaistená nemeckými �tátnymi
dlhopismi vo vý�ke DEM 50 miliónov, èo predstavuje nominálnu hodnotu dlhopisov v Repe.
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(14) Investièné cenné papiere

Banka mala nasledovné investície v pridru�ených podnikoch (v tisícoch Sk)

Meno spoloènosti Vlastníctvo 1998 1997

Podniky s rozhodujúcim vplyvom 20 000 100

Tatra Invest, s. r. o. 55,00 % 1 100 1 100

Mínus � opravná polo�ka -1 100 -1 100

Tatra Group Servis, s. r. o. 100,00 % 20 000 100

Mínus � opravná polo�ka -20 000 �

Tatra Asset Management, i. s. a. s. 100,00 % 20 000 �

Podniky s podstatným vplyvom 101 004 128 606

Tatra Kupón Fond, i. f. a. s. 47,11 % 146 473 146 473

Mínus � opravná polo�ka -45 921 -64 914

Tatra Leasing, s. r. o. 47,00 % 47 000 47 000

Mínus � opravná polo�ka -47 000 �

Tatra Raiffeisen Capital, s. r. o. 45,00 % 452 47

Medzisúèet 121 004 128 706

Meno spoloènosti Vlastníctvo 1998 1997

Ostatné investície 79 957 15 936

Autorizaèné centrum Slovenska, a. s. 14,50 % 11 550 11 550

Bankové zúètovacie centrum, a. s. 0,99 % 3 000 3 000

Burza cenných papierov Bratislava, a. s. 0,26 % 300 300

SWIFT, s. c., Belgicko 0,02 % 1 236 1 086

Ostatné � 63 871 �

Celkom 200 961 144 642

Základné údaje o dcérskych spoloènostiach z auditovaných úètovných výkazov boli nasledovné
(v tisícoch Sk)

K 31. decembru 1998 Kapitál Zisk � strata Vlastné imanie
a rezervy be�ného roka celkom

Podniky s rozhodujúcim vplyvom

Tatra Invest, s. r. o. � � �

Tatra Group Servis, s. r. o. 20 005 -20 405 -400

Tatra Asset Management, i. s. a. s. 20 438 40 20 478

Podniky s podstatným vplyvom

Tatra Raiffeisen Capital, s. r. o. 2 012 457 2 469

Tatra Leasing, s. r. o. 46 020 -101 257 -55 237

Tatra Kupón Fond, i. f. a. s. 332 534 22 967 355 501

Celkom 421 009 -98 198 322 811
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Názov firmy Adresa Aktivita Audítor

Tatra Invest, s. r. o. Vajanského nábr. 5,  Bratislava V likvidácii N/A

Tatra Group Servis, s. r. o. Vajanského nábr. 5,  Bratislava Slu�by Arthur Andersen

Tatra Asset Management, i. s. a. s. Vajanského nábr. 5,  Bratislava Investièná spoloènos� Arthur Andersen

Tatra Raiffeisen Capital, s. r. o. Vajanského nábr. 5,  Bratislava Consulting Arthur Andersen

Tatra Leasing, s. r. o. Mostová 8,  Bratislava Leasing Arthur Andersen

Jedinou verejne obchodovate¾nou dcérskou spoloènos�ou je Tatra Kupón Fond, i. f. a. s. Trhová hodnota
podielu vo vlastníctve banky k 31. decembru 1998 bola Sk 100 552 tisíc (Sk 81 559 tisíc v 1997).

Tatra Invest, s. r. o., je v likvidácii a jej dcérska spoloènos� Tatra Kupón Fond II bol zlikvidovaný. Tieto
investície sú plne kryté opravnými polo�kami a predstavenstvo banky nepredpokladá ïal�ie straty vyplýva-
júce z likvidaèného procesu.

Pohyby v oprávkach k investièným cenným papierom boli nasledovné (v tisícoch Sk)

1998 1997

Zaèiatok obdobia 66  014 1 100

Tvorba 112 921 64 914

Rozpustenie -64 914 �

K 31. decembru 114  021 66 014

(15) Hmotný investièný majetok

Pohyby hmotného investièného majetku v priebehu roka 1998 boli (v tisícoch Sk)

Pozemky Stroje Ostatný Dopravné Nedokonè. Celkom

a budovy   a zariadenia  HIM prostriedky investície

Obstarávacia cena

1. január 1998 444 646 363 028 168 453 4 370 16 115 996 612

Prírastky � � 2 679 � 332 778 335 457

Úbytky -527 -7 738 -34 -1 151 � -9 450

Prírastky z prenajatého

majetku � 86 604 � 14 222 � 100 826

Opravné polo�ky k HIM � � � � -2 313 -2 313

Presuny 47 734 246 017 38 018 38 -331 807 �

31. december 1998 491 853 687 911 209 116 17 479 14 773 1 421 132

Oprávky

1. január  1998 -67 949 -240 627 -86 927 -4 315 � -399 818

Roèný odpis -18 909 -133 605 -30 557 -38 � -183 109

Úbytky a presuny 517 7 738 34 1 151 � 9 440

Prírastky z prenajatého

majetku � -86 604 � -14 222 � -100 826

31. december 1998 -86 341 -453 098 -117 450 -17 424 � -674 313

Èistá úètovná

hodnota 1998 405 512 234 813 91 666 55 14 773 746 819

Èistá úètovná

hodnota 1997 376 697 122 401 81 526 55 16 115 596 794
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(16) Nehmotný investièný majetok

Pohyby nehmotného investièného majetku v priebehu roka 1998 boli nasledovné (v tisí-
coch Sk)

Software Obstaranie Celkom
nehmotných

investícií
Obstarávacia cena

1. január 1998 151 435 � 151 435

Prírastky 2 245 47 052 49 297

Opravné polo�ky 2 831 � 2 831

Presuny 47 052 -47 052 �

31. december 1998 203 563 � 203 563

Oprávky

1. január 1998 -102 289 � -102 289

Roèný odpis -41 273 � -41 273

Opravné polo�ky -2 831 � -2 831

Presuny � � �

31. december 1998 -146 393 � -146 393

Zostatková hodnota 1998 57 170 � 57 170

Zostatková hodnota 1997 49 146 � 49 146

(17) Preddavky a ostatné aktíva

Preddavky a ostatné aktíva pozostávajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Èasové rozlí�enie výnosových úrokov 327 481 279 264

Preddavky na finanèné investície � 20 000

Prevádzkové zálohy 209 177 �

Vlastné akcie na predaj 17 093 18 317

Preddavky 78 031 33 540

Ostatné 77 369 72 127

Celkom 709 151 423 248
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(18) Záväzky voèi iným bankám

Záväzky voèi iným bankám predstavujú vklady bánk a úvery získané od finanèných in-
�titúcií.

a) Vklady v iných bankách sú splatné, pod¾a zmluvnej splatnosti, nasledovne (v tisícoch Sk)

1998 1997

Splatnos�:

� do 3 mesiacov 6 618 604 5 853 176

� od 3 mesiacov do 1 roka 1 568 824 1 043 108

� od 1 roka do 5 rokov 102 000 �

� viac ne� 5 rokov � �

Celkom 8 289 428 6 896 284

b) Získané úvery sú splatné, pod¾a zmluvnej splatnosti, nasledovne (v tisícoch Sk)

1998 1997

Splatnos�:

� do 3 mesiacov 271 179 74 812

� od 3 mesiacov do 1 roka 216 510 204 516

� od 1 roka do 5 rokov 1 299 724 686 188

� viac ne� 5 rokov 813 070 268 000

Celkom 2 600 483 1 233 516

Úvery boli získané od zahranièných finanèných in�titúcií ako Japan EXIM, EIB, EBRD a Hypovereinsbank,
AG, Nemecko.

(19) Podriadený dlh

Banka dostala dlhodobý úver od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) vo vý�ke 25 miliónov DEM,
ktorý je splatný v piatich rovnakých roèných splátkach od 6. novembra 2002 do 6. novembra 2006.
Celková hodnota úveru k 31. decembru 1998 je Sk 552 025 tisíc (Sk 484 950 tisíc k 31. decembru 1997).
Úver je podriadený voèi nárokom akýchko¾vek iných verite¾ov.

Hodnota podriadeného dlhu je súèas�ou dodatkového kapitálu banky pre úèely platného opatrenia NBS.

(20) Záväzky voèi klientom

Záväzky voèi klientom pozostávajú z nasledovných polo�iek (v tis. Sk)

1998 1997

Be�né úèty 15 082 869 13 834 171

Termínované vklady 11 631 100 11 211 166

Úsporné vklady 1 971 350 1 390 646

Úvery od klientov � 100 000

Celkom 28 685 319 26 535 983
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Záväzky voèi klientom sú splatné pod¾a zmluvnej doby splatnosti, a to nasledovne (v tis.
Sk)

1998 1997

Splatnos�

� do 3 mesiacov 28 077 518 22 413 137

� do 1 roka 465 184 1 135 530

� od 1 roka do 5 rokov 142 568 2 987 316

� viac ne� 5 rokov 49 �

Celkom 28 685 319 26 535 983

(21) Ostatné pasíva

Ostatné pasíva pozostávajú z nasledovných polo�iek (v tisícoch Sk)

1998 1997

Èasové rozlí�enie nákladových úrokov 396 119 525 489

Výnosy budúcich období 74 903 573 829

Dohadné úèty pasív 137 962 95 622

Daòové záväzky 166 369 144 130

Ostatné 21 739 96 802

Celkom 797 092 1 435 872

(22) Vlastné imanie

Pohyby v tejto polo�ke prilo�enej súvahy v roku 1998 boli nasledovné (v tis. Sk)

1998 Základné Emisné Rezervné Nerozdelený Zisk be�. Celkom

imanie  á�io fondy zisk obdobia

1. január 522 160 103 335 147 270 887 847 906 591 2 567 203

Zamestn. akcie,
nezapl. dividendy � 4 240 � 9 � 4 249

Rozdelenie zisku:

� prevod do rezerv � � 4 775 � -4 775 �

� dividendy a tantiémy � � � � -103 969 -103 969

� prevod do nerozdeleného zisku � � � 792 077 -792 077 �

� sociálny fond � � � � -5 770 -5 770

Hospod. výsledok be�. roka � � � � 1 276 327 1 276 327

31. december 1998 522 160 107 575 152 045 1 679 933 1 276 327 3 738 040

Základné imanie

Základné imanie banky pozostávalo z 50 216 akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo vý�ke
10 tisíc Sk a 20 000 zamestnaneckých akcií na meno s menovitou hodnotou 1 tisíc Sk. Zamestnanecké
akcie nemajú hlasovacie práva. K 31. decembru 1998 má banka 17 093 nepredaných zamestnaneckých
akcií vo svojom portfóliu.
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Hlavnými akcionármi banky s výnimkou zamestnaneckých akcií (v percentách) k 31. de-
cembru 1997 a 1998 boli:

Vlastník 1998 1997

Raiffeisen Zentralbank � RZB 76,07 % 52,59 %

V�eobecná úverová banka � 11,54 %

Tatra Holding 10,30 % 10,30 %

Ostatní 13,63 % 25,57 %

Celkom 100 % 100 %

Ostatné súèasti vlastného imania s obmedzeným pou�itím

Ostatné súèasti vlastného imania, ktorých mo�nos� pou�itia je obmedzená,  ako zákonný rezervný fond pred-
stavuje èiastku Sk 104 432 tisíc (Sk 99 657 tisíc k 31. decembru 1997).

Jeho pou�itie je vymedzené Obchodným zákonníkom platným v Slovenskej republike.

(23) Sociálny fond

Pohyby sociálneho fondu boli nasledovné (v tis. Sk)

1998 1997

Zostatok k 1. januáru 2 237 456

Tvorba sociálneho fondu 9 364 6 974

Pou�itie sociálneho fondu -6 336 -5 193

Zostatok k  31. decembru 5 265 2 237

Sociálny fond bol tvorený do nákladov banky (1998: Sk 1 411 tisíc, 1997: Sk 1 204 tisíc) a zo zisku (1998:
Sk 7 953 tisíc, 1997: Sk 5 770 tisíc). Bol pou�itý na stravovanie zamestnancov (1998: Sk 427 tisíc, 1997:
Sk 316 tisíc), rehabilitáciu (1998: Sk 1 400 tisíc, 1997: Sk 1 559 tisíc) a ostatné sociálne výhody (1998:
Sk 4 509 tisíc, 1997: Sk 3 318 tisíc).
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(24) Aktíva a pasíva v cudzej mene

Do súvahy banky sú zahrnuté aj aktíva a pasíva v cudzej mene. Ich súèet prepoèítaný na
slovenské koruny je nasledovný:

31. december 1998 Sk USD DEM ATS Iné Celkom

Aktíva 45 758 105

Peniaze a peò. ekvivalenty 2 153 022 71 446 465 836 42 118 151 812 2 884 234

Úvery a preddavky iným bankám 6 877 550 3 314 787 841 287 515 095 764 323 12 313 042

Úvery a preddavky klientom 14 456 954 1 272 710 4 796 572 743 930 474 789 21 744 955

Obchodovate¾né cenné papiere 5 258 668 224 880 413 476 � 100 699 5 997 723

Aktíva predané s právom

následnej kúpy 1 104 050 1 104 050

Investièné cenné papiere 199 725 � � � 1 236 200 961

HIM 746 819 � � � � 746 819

NIM 57 170 � � � � 57 170

Preddavky a ostatné pasíva 598 396 31 644 65 214 4 294 9 603 709 151

Pasíva a vlastné imanie 45 758 105

Záväzky voèi iným bankám 8 435 336 211 069 1 772 155 4 156 467 195 10 889 911

Podriadený dlh 0 0 552 025 0 0 552 025

Záväzky voèi klientom 19 062 559 3 785 841 3 592 545 1 367 187 877 187 28 685 319

Rezervy na rizikové aktíva 925 567 118 789 50 276 1 086 0 1 095 718

Ostatné pasíva 681 560 12 012 82 408 1 664 19 448 797 092

Vlastné imanie 3 738 040 0 0 0 0 3 738 040

Bilanèná menová pozícia -2 494 758 787 756 1 637 026 -68 656 138 632 �

Bilanèná menová pozícia nezahàòa podsúvahové aktíva a pasíva, a preto nevyjadruje èistú menovú pozíciu.

(25) Podsúvahové záväzky a dohadné polo�ky

Podsúvahové záväzky a dohadné polo�ky banky k  31. decembru 1998 a 1997 zahàòajú:

a) Záruky a akreditívy

V tisícoch Sk 1998 1997

Poskytnuté:

� záruky 3 919 256 3 857 772

� klasifikované záruky 282 596 �

� akreditívy 437 342 273 170

Prijaté:

� záruky 3 803 893 2 944 721

� akreditívy � �

Poskytnuté záruky sú súèas�ou úverovej anga�ovanosti banky, ktorá pre ne vytvára rezervu rovnakým spô-
sobom ako pre úvery a preddavky klientom.

b) Podsúvahové záväzky z neèerpaného úveru

Neèerpané úverové limity k 31. decembru 1998 predstavovali Sk 6 212 113 tisíc (Sk 5 702 470 tisíc
k 31. decembru 1997).
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c) Záväzky z prenájmu

V rámci svojej riadnej èinnosti vstupuje banka do zmluvného prenájmu automobilov, kancelárskeho vybave-
nia a zariadenia. Zmluvné splátky sú väè�inou rozlo�ené na obdobie 3 rokov.

Hodnota týchto aktív pou�ívaných bankou predstavuje k 31. decembru 1998 Sk 80 128 tisíc (Sk 158 973
tisíc k  31. decembru 1997).

d) Záväzky zo súdnych sporov

V rámci svojej riadnej èinnosti sa banka stala predmetom súdnych sporov. Vedenie banky je presvedèené, �e
ak z týchto sporov pre òu vyplynú nejaké záväzky, ich skutoèná vý�ka nebude ma� nepriaznivý dopad na
finanèné podmienky alebo výsledky budúcej èinnosti banky.

(26) Deriváty

Nesplatené zostatky operácií s derivátmi k 31. decembru 1998 a 1997 boli nasledovné
(v tisícoch Sk)

1998 1997

Zmluvy s úrokovými operáciami (Forward a swap)

Aktíva 2 250 313 2 974 880

Pasíva -1 985 494 -1 986 862

Zmluvy s úrokovými operáciami (Forward a swap)

Aktíva 7 799 183 4 930 650

Pasíva -7 735 362 -4 912 313

Spotové operácie

Aktíva 5 685 178 2 331 192

Pasíva -5 684 099 -2 332 120

Deriváty celkom 329 719 1 005 427

V skutoèných hodnotách týchto operácií sú zoh¾adnené úverové a ostatné ekonomické riziká banky.

Splatnos� derivátov k 31. decembru 1998 bola nasledovná (v tisícoch Sk)

Do a vrátane Nad  3 mesiace Nad Celkom

3 mesiacov  a do  1 roka 1 rok

Zmluvy s úrokovými

operáciami

Aktíva 1 598 288 652 025 � 2 250 313

Pasíva -1 402 835 -582 659 � -1 985 494

Zmluvy s úrokovými

operáciami

Aktíva 6 935 421 863 762 � 7 799 183

Pasíva -6 859 767 -875 595 � -7 735 362
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(27) Riziko likvidity

Riziko likvidity predstavuje mieru schopnosti banky plni� svoje záväzky súvisiace s pou�ívanými finanènými
nástrojmi.

V tabu¾ke je analýza aktív/pasív a vlastného imania pod¾a príslu�ných termínov splatností zostavená na
základe zostatkovej doby odo dòa zostavenia bilancie aktív a pasív do termínu zmluvnej splatnosti. Táto
analýza zobrazuje termíny splatnosti pri dôslednom uplatnení zásady opatrnosti v prípadoch mo�ných úhrad
pred termínom splatnosti.

V prípade pasív je vyznaèený najskor�í mo�ný termín úhrady, kým u aktív je to posledný mo�ný termín
úhrady. Pod¾a opatrenia NBS banka vykazuje �tátne cenné papiere a kótované cenné papiere v kategórii
�do 3 mesiacov� bez oh¾adu na ich skutoènú splatnos�. Aktíva a pasíva, ktorých splatnos� nie je zmluvne
urèená, sú zoskupené v kategórii s �neurèenou splatnos�ou�.

Pozícia likvidity k 31. decembru 1998 vyjadrená v tisícoch Sk bola nasledovná:

31. december 1998 Do Nad Nad 1 rok Nad Neurèená Celkom
a vrátane 3 mesiace  a do 5 5 rokov splatnos�

3  mesiacov  a do jed-  rokov a klasifiko-
ného roka vané úvery

Aktíva 34 392 369 4 682 485 4 278 607 359 660 2 044 984 45 758 105

Peniaze a peòa�né

ekvivalenty 2 884 234 � � � � 2 884 234

Úvery a preddavky bankám 11 618 042 695 000 � � � 12 313 042

Úvery a preddavky klientom 12 476 673 3 950 051 4 191 456 341 260 785 515 21 744 955

Obchodovate¾né cenné papiere 5 944 954 22 434 27 151 � 3 184 5 997 723

Aktíva kúpené s právom

následnej kúpy 1 104 050 � � � � 1 104 050

Investièné cenné papiere 100 552 � � � 100 409 200 961

HIM � � � � 803 989 803 989

Preddavky a ostatné aktíva 263 864 15 000 60 000 18 400 351 887 709 151

Pasíva a vlastné imanie 36 093 576 2 670 397 1 663 102 1 144 330 4 186 700 45 758 105

Záväzky voèi bankám 7 848 230 928 886 1 299 724 813 070 � 10 889 910

Podriadený dlh � � 220 810 331 215 � 552 025

Záväzok voèi klientom 28 077 517 465 184 142 568 45 5 28 685 319

Ostatné pasíva 167 829 � � � 629 264 797 093

Rezerva na rizikové aktíva  � � � � 1 095 718 1 095 718

Vlastné imanie � 1 276 327 � � 2 461 713 3 738 040

Súvahová pozícia

k  31. 12. 98 -1 701 207 2 012 088 2 615 505 -784 670 -2 141 716 �

Podsúvahové  aktíva 21 614 280 2 840 304 824 161 1 024 639 282 596 26 585 980

Podsúvahové pasíva 14 726 843 2 244 773 940 217 1 297 014 � 19 208 847

Pozícia likvidity

k  31. 12. 98 6 887 437 595 531 -116 056 -272 375 282 596 7 377 133

Kumulatívna pozícia likvidity 5 186 230 7 793 849 10 293 298 9 236 253 7 377 133 �
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(28) Odhad realizaènej hodnoty

Pod¾a názoru vedenia banky, ktorý vychádza z predpokladov uvedených v ïal�om odseku, pokia¾ nie je v jed-
notlivých prípadoch uvedené inak, trhovo realizovate¾ná hodnota finanèného majetku banky sa výrazne
neodli�uje od hodnôt uvedených v súvahe banky k 31. decembru 1998 a 1997.

Súvahová hodnota úverov zní�ená o opravné polo�ky a rezervy sa pribli�uje k ich realizovate¾nej trhovej
hodnote, kým reálna hodnota záväzkov krátkodobého finanèného majetku, ostatných aktív, preddavkov
a èasovo rozlí�ených výnosov zodpovedá ich úètovnej hodnote. Akcie a ostatné cenné papiere s premen-
livým a pevným výnosom spolu s príslu�nými podsúvahovými in�trumentmi sú zobrazené v obstarávacej
cene alebo trhovej hodnote, a to pod¾a toho, ktorá je ni��ia.

(29) Osoby blízke banke

Medzi osoby blízke banke patria akcionári, èlenovia predstavenstva, ostatní zamestnanci a podniky, v kto-
rých vý�ka investícií banky presahuje 10 % akcií. Suma úverov poskytnutých týmto osobám k  31. decembru
1998 predstavuje sumu Sk 380 346 tisíc.

(30) Udalosti po dátume úètovnej závierky

Predstavenstvo banky predlo�í Dozornej rade návrh na zvý�enie základného imania do vý�ky Sk 1 044 320
tisíc pou�itím niektorých súèastí vlastného imania banky.

(31) Odsúhlasenie s medzinárodnými úètovnými �tandardmi

Ako je uvedené v poznámke 2, banka pripravuje svoje úètovné výkazy v súlade s úètovnými postupmi
platnými v Slovenskej republike, ktoré sa významne nelí�ia od medzinárodných úètovných �tandardov (IAS),
rámec ktorých tvoria príslu�né direktívy Európskej komisie.

Hlavné rozdiely týkajúce sa vlastného imania a hospodárskeho výsledku be�ného roka sú
nasledovné (v tisícoch Sk)

 1998 1997

Kapitál HV be�ného Kapitál HV be�ného

a rezervy roka a rezervy roka

Pod¾a slov. úètov. postupov 2 461 713 1 276 327 1 660 612 906 591

Efekt z konsolidácie:

� Tatra Leasing, s. r. o. -20 217 42 193 -15 470 -4 747

� Tatra Group Servis, s. r. o. � -9 854 � �

Zdanenie 408 507 459 050 130 209 278 298

Pod¾a IAS 2 850 003 1 767 716 1 775 351 1 180 142

Na zistenie konsolidaèného efektu bola spoloènos� Tatra leasing, s. r. o. Bratislava posúdená na základe
individuálnych úètovných výkazov spoloènosti pripravených v súlade s medzinárodnými úètovnými �tandard-
mi. Úètovné výkazy spoloènosti Tatra leasing nezahàòajú spoloènos� TL Leasing (jej dcérsku spoloènos�),
av�ak dôsledok jej nezahrnutia nemá materiálny dopad na uvedené údaje.
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(32) Rok 2000

Banka v súèasnosti vyhodnocuje infra�truktúru informaèných technológií oh¾adne spo¾ahlivosti pre prechod
na rok 2000. Banka neoèakáva, �e náklady spojené s modifikáciou infra�truktúry jej informaèných techno-
lógií budú významné pre jej finanènú pozíciu a výsledky hospodárenia. Banka neoèakáva významné preru-
�enie svojej èinnosti z dôvodu akéhoko¾vek zlyhania spo¾ahlivosti banky pre obchod na rok 2000. Banka
v súèasnosti nemá informácie o stave spo¾ahlivosti pre prechod na rok 2000 u v�etkých jej dodávate¾ov
a klientov. V prípade, �e niektorý z dôle�itých dodávate¾ov alebo klientov banky nedosiahne úspe�ne a na-
naèas spo¾ahlivos� pre prechod na rok 2000, mô�e by� èinnos� banky nepriaznivo ovplyvnená.
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v tis. Sk

Zisk po zdanení  1 276 327

Dividendy 151 520

Tantiémy   2 960

Prídel do sociálneho fondu  7 954

Nerozdelený zisk minulých rokov  1 113 893

Návrh na rozdelenie zisku
za rok 1998
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Vedenie banky

Dkfm. Rainer Franz
generálny riadite¾

Ing. Miroslav Ulièný
zástupca generálneho riadite¾a

H. Ir. Philippe Moreels

Ing. Igor Vida

Dr. Christian Masser

Ing. Ivan �ramko

Dozorná rada

Ing. Milan Vr�kový
predseda dozornej rady

Dkfm. Dr. Herbert Stepic
podpredseda dozornej rady
zástupca generálneho riadite¾a
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Viedeò

Prof. Ing. Peter Balá�, CSc.
Ekonomická univerzita, Bratislava

Dr. Reinhard Böck
podpredseda predstavenstva
a námestník generálneho riadite¾a
Pois�ovòa Otèina, a. s., Bratislava

Mag. Renate Kattinger
viceprezidentka
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Viedeò

Ing. Milan Fi¾o
predseda predstavenstva
SCP, a. s., Ru�omberok

Mag. Walter Grün
èlen predstavenstva
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien,
reg. Ges.m.b.H.
Viedeò

Ing. Ján Neubauer
riadite¾
Roche Slovakia, spol. s  r. o., Bratislava

Ing. ¼ubo� Vra�da
generálny riadite¾
divízie investièného bankovníctva
V�eobecná úverová banka, a. s., Bratislava

Orgány spoloènosti
k 31. decembru 1998
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Bratislava: centrála, 18 poboèiek

Regionálna poboèka Banská Bystrica, 3 poboèky

Regionálna poboèka �ilina, 7 poboèiek

Regionálna poboèka Ko�ice, 3 poboèky

ostatné mestá s poboèkami

Mapka poboèiek

Trenèín

Luèenec

Banská Bystrica Ko�ice

Poprad

Nitra
Pezinok

Bratislava

Modra
Trnava

Púchov

�ilina

Martin

Dunajská Streda

�túrovo

Humenné

Èadca

Prievidza
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Poboèky Tatra banky

Bratislavské poboèky:

Pod regionálnu poboèku
BRATISLAVA � STRED, Vajanského
nábre�ie 5, patrí:
Franti�kánske námestie 3
Galvaniho 2/B
Herlianska 9
Kopèianska 92
Miletièova 42
Na và�ku 12
Stavite¾ská 7
Toma�íkova 14
Továrenská 10
Tupolevova 3/a
Ul. 29. augusta è. 2
Viedenská cesta 85

Mimobratislavské poboèky:

Pod regionálnu poboèku KO�ICE,
Rooseveltova 1, patrí:
Humenné � Námestie slobody 54
Ko�ice � �aca � �eleziarenská 49
Poprad � Námestie svätého Egídia 95

Pod regionálnu poboèku BANSKÁ
BYSTRICA, Dolná ulica 2,  patrí:
Banská Bystrica � Námestie slobody 4
Luèenec � Kubínyiho námestie 10
Prievidza � Námestie slobody 1

Pod regionálnu poboèku
BRATISLAVA � ZÁPAD, �tefánikova 17,
patrí:
Karloveská 1
Saratovská 2/A
Stromová 9
�tefánikova 22

Pod regionálnu poboèku �ILINA,
Ul. Jána Milca 9, patrí:
Èadca � Stanièná 191
Martin � Kollárova 85
Púchov � Svätoplukova  3
Púchov � Ulica 1. mája
�ilina � Mariánske námestie 196/9
�ilina � Obchodná ulica 15
�ilina � PT, Celulózka è. 1374

Ostatné samostatné mimobratislavské poboèky:

Dunajská Streda � Galantská cesta 866/4
Modra � Námestie ¼. �túra 78
Nitra � �tefánikova 61
Pezinok � Bratislavská 83
�túrovo � Hlavná 54
Trenèín � Palackého 6
Trnava � Hlavná 5
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Základné slu�by

Pre podnikate¾ov

Pre podnikate¾skú sféru klientely je urèená celá �kála
wholesaleových bankových slu�ieb na uspokojenie �pe-
cializovaných nárokov rastúceho poètu zákazníkov.
Okrem tradièných bankových produktov ponúka Tatra
banka aj �pecializované slu�by, a to v poboèkách, v cen-
trále, ako aj v dcérskych spoloènostiach.

Pre súkromné osoby

Pre súkromné osoby ponúka Tatra banka rozsiahle
retailové bankové slu�by vo svojich u� 36 poboèkách
s on-line prepojením po celom Slovensku.
V snahe vyhovie� rôznorodosti po�iadaviek svojich zá-
kazníkov poskytuje banka �irokú �kálu produktov formou
rýchlych a kvalitných slu�ieb na medzinárodnej úrovni
a s vyu�itím najmodernej�ej technológie.

Bankové slu�by
podnikate¾om

Vedenie úètov

l be�né úèty v Sk a v cudzích menách
l be�né úèty � sociálny fond v Sk a rezervný fond v Sk

a v cudzích menách
l termínované úèty v Sk a v cudzích menách
l bankové slu�by prostredníctvom INTERNET-u
l TELEBANKING � domáci a zahranièný platobný styk

prostredníctvom poèítaèa (získanie informácie o stave
na úète a realizácia platobného styku)

l spracovanie platieb a �ekov
l noèný trezor s komisionálnym spracovaním hotovosti

Financovanie

l projektov v Sk a cudzích menách formou krátkodo-
bých, strednodobých, dlhodobých a kontokorentných
úverov

l �peciálne úverové programy zahàòajú zdroje Európ-
skej investiènej banky, japonskej EXIM banky a Eu-
rópskej banky pre obnovu a rozvoj, ako aj zdroje prog-
ramu PHARE

l financovanie exportu a importu v Sk a v cudzích menách
l eskont zmeniek
l odkupovanie poh¾adávok s právom/bez práva spät-

ného postihu (forfaiting)
l projekty nehnute¾ností a �truktúrované financovanie
l syndikované úvery na domácom i zahraniènom trhu

Zahraniènoobchodné operácie
�pecialisti odboru ponúkajú �irokú �kálu slu�ieb zahàòa-
júcu tak domáci, ako aj zahranièný platobný styk v úzkej
spolupráci s na�imi kore�pondenènými bankami
l dokumentárne inkasá a akreditívy
l záruky a stand-by akreditívy
l zahranièný platobný styk

Treasury a investièné bankovníctvo
V snahe priblí�i� sa po�iadavkám podnikate¾skej sféry
klientov, skúsený tím expertov ponúka celý rad zaujímavých
produktov, ako napríklad termínované vklady v Sk, spotové
a forwardové operácie, swapové operácie, forward bez
fyzickej dodávky, forward-forward a FRA, obchodovanie
s cennými papiermi, �portfolio management�, repo
obchody.

Retailové bankové slu�by
l vedenie be�ných, termínovaných úètov a vkladných

kni�iek v Sk a v cudzích menách
l Platobné karty:

TATRA karta � domáca debetná platobná karta
vydávaná k be�nému úètu v Sk
VISA ELECTRON � medzinárodná debetná platobná
karta k be�nému úètu v Sk pou�ite¾ná v elektronickom
prostredí doma i v zahranièí
karty VISA RZB a AMERICAN EXPRESS � zahranièné
úverové karty s medzinárodným pou�itím
EUROCARD/MASTERCARD � medzinárodná debetná
platobná karta k be�nému úètu v Sk pou�ite¾ná doma
i v zahranièí

l WESTERN UNION � medzinárodná peòa�ná trans-
ferová slu�ba, hotovos� do 10 minút

l TATRAFÓN � moderná slu�ba, jednoduchá telefonická
komunikácia s poèítaèom banky o stave na úète 24
hodín denne, preberanie domácich platobných prí-
kazov

l �eky � nákup Euro�ekov a cestovných �ekov VISA,
nákup a predaj cestovných �ekov THOMAS COOK
a AMERICAN EXPRESS, inkaso ostatných druhov �ekov

l iné slu�by � zmenárenské slu�by, prenájom bezpeè-
nostných schránok a vyu�itie noèných trezorov, mo�nos�
zriadenia stavebného sporenia, prenájom po�tových
prieèinkov, zúètovanie platieb za predaj a nákup po-
dielových listov TAM

�peciálne slu�by
Zvlá�tne slu�by ako leasing, finanèné a obchodné po-
radenstvo ponúkajú na�e dcérske spoloènosti � Tatra
Leasing, spol. s r. o. a Tatra Raiffeisen Capital, spol. s r. o.
Dcérska spoloènos� Tatra Asset Management, i. spol., sa
zaoberá spravovaním podielových fondov, investièných
fondov a kolektívnymi investíciami.
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