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Príhovor 
predsedu predstavenstva 
a generálneho riaditeºa

VáÏení akcionári, 
obchodní partneri, milí klienti,
Va‰a Tatra banka vstúpila do nového milénia 
s dôrazom a hrd˘m vedomím svojej pozície, ktorú sa
za 11 rokov jej ãinnosti podarilo dosiahnuÈ najmä
vìaka Va‰ej podpore, dôvere a spolupráci. Priazniv˘
hospodársky v˘voj banky, ìal‰í pozitívny nárast urãujúcich finanãn˘ch ukazovateºov 
a pokraãujúca dôvera star˘ch i nov˘ch klientov boli v˘sledkom tvrdej, zodpovednej
práce a prístupu v‰etk˘ch pracovníkov banky. Hlavn˘m zámerom banky s ohºadom na
poÏiadavky a oãakávania klientov bolo poskytovaÈ firemnej i retailovej klientele
komplexnú ponuku finanãn˘ch sluÏieb.

Tatra banka uÏ niekoºko rokov patrí medzi najv˘znamnej‰ie a najznámej‰ie finanãné
in‰titúcie na Slovensku. UplatÀovaním aktívnej obchodnej politiky a budovaním
dlhodob˘ch partnersk˘ch vzÈahov sa jej podarilo dosiahnuÈ vo viacer˘ch oblastiach
pozíciu lídra, ãomu zodpovedajú aj jej podiely na trhu. Dynamicky rástla sieÈ
obchodn˘ch miest po celom Slovensku, ako aj moÏnosti modern˘ch elektronick˘ch
distribuãn˘ch kanálov. Z hºadiska veºkosti je banka v súãasnosti bezkonkurenãne treÈou

najväã‰ou na Slovensku a jej aktivity i dlhodobé v˘sledky sú vnímané
odbornou i laickou verejnosÈou doma aj v zahraniãí vysoko
pozitívne. V˘voj celého bankového sektora v roku 2001, najmä
ukonãená privatizácia najväã‰ích bánk s vlastníckym podielom
‰tátu, ukonãenie ãinnosti niektor˘ch bánk, a teda stabilizácia 
i ozdravenie makroekonomického a konkurenãného prostredia
vytvorili potrebu silnej‰ieho uplatÀovania predajn˘ch ãinností 
a efektívnej‰ieho vyuÏívania moÏností informaãn˘ch technológií ako
aj samotnej poboãkovej siete, s cieºom zv˘‰iÈ podiely na trhu pred
oãakávan˘m nástupom nového pôsobenia privatizovan˘ch bánk.

Tatra banka pokraãovala v napæÀaní svojej koncepãnej stratégie 
v zmysle pôsobenia na trhu ako silná univerzálna banka. V retailovej
oblasti sa naplnili na‰e oãakávania najmä vo sfére hypotekárneho

bankovníctva a ìal‰ích modifikácií spotrebn˘ch úverov. V˘razn˘ kvalitatívny 
i kvantitatívny nárast zaznamenala i oblasÈ platobn˘ch kariet. Banka dosiahla
posilnenie pozície v oblasti úverov pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov uplatnením
nového konceptu starostlivosti, ktorého súãasÈou bola uskutoãnená decentralizácia.
Pred dokonãením je v˘stavba nového Centra informaãn˘ch technológií, ktoré bude
predstavovaÈ v˘razné posilnenie na‰ich moÏností v oblasti informaãn˘ch technológií.
Podarilo sa nám v rámci Tatra banka Group dosiahnuÈ oãakávan˘ rozvoj v oblasti
doplnkového dôchodkového poistenia, keì spoloãnosÈ Pokoj DDP - b˘valá najmen‰ia

ddp - s ktorou strategicky spolupracujeme, zaznamenala 160 %
nárast poisteneck˘ch zmlúv. SpoloãnosÈ Tatra Asset Management
(TAM) si v silnej konkurencii udrÏala pozíciu lídra na trhu
kolektívneho investovania, objem prostriedkov pod jej správou
prekroãil 3 mld. Sk a TAM úspe‰ne dokonãil aj re‰trukturalizáciu
Tatra Kupón Fondu. Na‰a leasingová „dcéra” Tatra Leasing
zaznamenala zv˘‰enie obratu v obstarávacích cenách o 141 %.

Nárastom bilanãnej sumy o 33 mld. Sk, teda o viac ako 42,7 % 
a dosiahnutím celkovej sumy aktív 111,9 mld. Sk banka prekroãila
plánované hodnoty o 10 mld. Sk. Suma aktív v súãasnosti
predstavuje uÏ 12 % aktív celého bankového sektora. Táto miera
expanzie bola umoÏnená predov‰etk˘m ìal‰ím rastom primárnych
vkladov, ktor˘ch suma po 36,8 % medziroãnom náraste dosiahla

83,5 mld. Sk. Úvery poskytnuté Tatra bankou na konci roka 2001 dosiahli v˘‰ku 
44,1 mld. Sk, ão znamenalo zv˘‰enie úverového portfólia takmer o dvojnásobok oproti
roku 1999. Tento nárast úverového portfólia pri zachovaní jeho vynikajúcej kvality
vyniesol Tatra banku na prvé miesto v rámci slovenského bankového sektora, keìÏe po
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presune zl˘ch úverov viacer˘ch bánk do Slovenskej Konsolidaãnej a.s. sa bilancia hlavn˘ch
konkurentov zníÏila. Kvalitné v˘sledky v oblasti úverov boli základom v˘znamného
ocenenia „The Best Debt House” za rok 2001 od finanãného magazínu Euromoney.

Investície do cenn˘ch papierov v porovnaní s predchádza-
júcim rokom zdvojnásobili objem portfólia cenn˘ch papierov 
na 35,9 mld. Sk. Takmer celé portfólio tvoria nerizikové aktíva ako
‰tátne dlhopisy a eurobondy. Kapitálová primeranosÈ Tatra banky
stúpla na 13,4 %, v˘‰ka kapitálu pred rozdelením zisku dosiahla
hranicu 7,2 mld. Sk a ãist˘ zisk dosiahol hodnotu 3,1 mld. Sk.
Zachovanie miery expanzie sa dá ilustrovaÈ aj nárastom poãtu
úãtov, keì tento prekroãil uÏ 470 000 a za posledné dva roky sa
zdvojnásobil.

Ku koncu roka 2001 mala banka otvoren˘ch 88 poboãiek po celom
Slovensku a zamestnávala spolu 2 462 pracovníkov. Tatra banka
získala v˘znamné odborné ocenenia „Best Bank in Slovakia” 

od medzinárodn˘ch renomovan˘ch periodík The Banker a Euromoney a stala sa po
‰tvrt˘krát za sebou „Bankou roka” v hodnotení t˘Ïdenníka TREND.

Spomenuté v˘sledky a úspechy by v‰ak nebolo moÏné dosiahnuÈ bez mimoriadnej
aktivity zamestnancov banky, jednoznaãnej podpory akcionárov a dôvery obchodn˘ch
partnerov. Preto by som sa rád poìakoval v‰etk˘m, ktorí svojím úsilím dokázali dostaÈ
banku na úroveÀ, z ktorej má ‰ancu naìalej udávaÈ smer v slovenskom bankovníctve 
na prospech akcionárov a uspokojenie obchodn˘ch partnerov.

Dkfm. Rainer Franz
predseda predstavenstva a generálny riaditeº

(v %) 1997 1998 1999 2000 2001
Kapitálová primeranosÈ 12,9 14,7 18,3 10,8 13,4
âist˘ zisk / Vlastné zdroje 35,3 34,1 30,2 27,4 33,4
ROA 2,3 2,8 2,6 2,3 2,8
(k 31. decembru)
Zamestnanci 748 1062 1454 1881 2462
Poboãky 28 36 50 69 88
Kurz 1EUR/Sk –– –– 42,458 43,996 42,760
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Poãas roka 2001 Slovenská republika (SR) úspe‰ne napredovala v integraãnom
procese. V prístupov˘ch rokovaniach s Európskou úniou sa predbeÏne poda-
rilo uzavrieÈ 22 spomedzi 30 kapitol európskej legislatívy. Priaznivé vo väã‰ine
aspektov bolo aj pravidelné roãné hodnotenie Európskej komisie, v ktorom
bolo Slovensko prv˘krát oznaãené ako fungujúca trhová ekonomika, schopná
v krátkodobom horizonte ãeliÈ konkurenãn˘m silám v rámci Európskej únie.
Posilnenie ekonomickej dôveryhodnosti Slovenska sa odzrkadlilo aj vo zv˘‰ení
ratingového hodnotenia záväzkov SR v cudzej mene späÈ na úroveÀ investiã-
ného pásma dvoma hlavn˘mi svetov˘mi ratingov˘mi agentúrami Moody’s 
a Standard and Poor’s. Celkov˘ ekonomick˘ v˘voj aj spolu so zmenou ratingu 
sa prejavil v poklese rizikovej priráÏky na slovenské eurobondy, ktorá u naj-
dlh‰ích splatností poklesla z úrovne pribliÏne 2,5 % na zaãiatku roka, na úroveÀ
1 % v jeho závere. V˘voj v reálnej ekonomike bol charakteristick˘ pokraãujúcim
zr˘chºovaním ekonomického rastu, Èahaného predov‰etk˘m domácim dopytom,
na druhej strane sprevádzan˘m prehæbením zahraniãno-ekonomickej nerovno-
váhy. Priazniv˘ priebeh poãas roka zaznamenal v˘voj inflácie, ktorá v závere
roka 2001 dosiahla najniÏ‰iu úroveÀ za posledné tri roky.

V˘znamnou udalosÈou poãas roka 2001 v slovenskej ekonomike bolo úspe‰né
ukonãenie re‰trukturalizácie a privatizácie rozhodujúcej ãasti bankového 
sektora. Aj keì proces transformácie b˘val˘ch ‰tátnych bánk bude e‰te urãitú
dobu pokraãovaÈ, uvoºnením úverového kanálu spolu s celkov˘m trendom
poklesu úrokov˘ch sadzieb sa napæÀa jedna z hlavn˘ch podmienok dlhodobo
udrÏateºného ekonomického rastu.

Rast ekonomiky sa zr˘chºoval
V roku 2001 pri‰lo k oÏiveniu domáceho dopytu, ktor˘ sa stal hlavn˘m zdrojom
ekonomického rastu. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa zr˘chlil 
z 2,2 % v roku 2000 na úroveÀ asi 3 % v roku 2001. Na strane domáceho
dopytu zohralo úlohu v˘razné oÏivenie investiãnej aktivity podnikovej sféry.
Vzhºadom na svoj vysok˘ podiel na spotrebe HDP dôleÏit˘ vplyv mal aj rast
spotreby domácností. Na rast domáceho dopytu v‰ak nedokázala v dostatoãnej
miere reagovaÈ domáca ponuka. Táto základná nerovnosÈ sa prejavovala 
v zr˘chºujúcom sa náraste dovozov. Vzhºadom aj na spomalenie ekonomického

Slovenská ekonomika
v roku 2001
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rastu v krajinách na‰ich hlavn˘ch exportn˘ch partnerov, rast dovozu prevy‰oval
tempo rastu v˘vozu. Dôsledkom tohto javu bol v˘razn˘ nárast deficitu obchodnej
bilancie, ktorá za cel˘ rok 2001 dosiahla v absolútnom vyjadrení rekordnú
úroveÀ 103,2 mld. Sk. V relatívnom vyjadrení ako podiel na HDP táto v˘‰ka
zodpovedá asi 10,6 % HDP, ão je mierne niÏ‰ia úroveÀ ako priemer v rokoch
1996 aÏ 1998, kedy tento podiel dosiahol 10,9 % HDP. Zásadn˘ rozdiel oproti
obdobiu rokov 1996 aÏ 1998 predstavoval v roku 2001 spôsob krytia vznik-
nutého deficitu, v ktorom prevládal podiel nedlhového kapitálu z hlavnej ãasti
tvoreného prílevom priamych zahraniãn˘ch investícii. Z tohto dôvodu nedo-
chádzalo poãas minulého roku k tlaku na znehodnotenie kurzu koruny voãi
referenãnej mene euro.

Napriek zr˘chleniu ekonomického rastu nedo‰lo v minulom roku k zmene vo v˘voji
disponibilnej miery nezamestnanosti. Tá do znaãnej miery iba kopírovala v˘voj
z roku 2000 a v priemere za cel˘ rok 2001 dosiahla rovnakú hodnotu 18,2 %.

Hospodárenie ‰tátneho rozpoãtu za minul˘ rok skonãilo s úãtovn˘m schodkom
vo v˘‰ke 44,4 mld. Sk, z ãoho 8,0 mld. Sk tvorili v˘davky spojené s re‰tru-
kturalizáciou bankového sektora. Po ich odpoãítaní deficit ‰tátneho rozpoãtu
dosiahol 36,4 mld. Sk (3,8 % HDP). Príjmy ‰tátneho rozpoãtu prev˘‰ili pláno-
vanú úroveÀ o vy‰e 13 %, av‰ak ich väã‰ina bola pouÏitá na realizáciu doda-
toãn˘ch v˘davkov, vìaka ãomu bol vykázan˘ deficit iba mierne niÏ‰í ako 
plánovaná úroveÀ.

Stabiln˘ v˘voj kurzu slovenskej koruny
Poãas celého roka 2001 sa devízov˘ kurz slovenskej koruny voãi referenãnej
mene euro pohyboval v relatívne úzkom pásme 42 aÏ 44 Sk/1EUR. Nízka
volatilita kurzu bola charakteristická najmä pre prv˘ ‰tvrÈrok, keì sa kurz koruny
voãi euru pohyboval v pásme 43,50 aÏ 44,00 Sk/1EUR. Poãas druhého 
‰tvrÈroka sa na kurze zaãali prejavovaÈ oãakávania prílevu devíz z privatizá-
cie, ktorá sa sústreìovala do druhého polroka. Apreciaãné tendencie vrcholili 
koncom júna, keì sa kurz koruny dostal aÏ na hranicu 42 Sk/1EUR. 
Hneì na zaãiatku júla v‰ak pod vplyvom finanãnej krízy v Argentíne a Turecku,
ako aj vplyvom málo likvidného trhu do‰lo k relatívne prudkému oslabeniu
koruny, ktoré sa zastavilo aÏ nad úrovÀou 43 Sk/1EUR. Miera oslabenia 
slovenskej koruny v tomto období v‰ak stále v˘razne zaostávala za oslabením
poºského zlotého alebo maìarského forintu. Negatívne na kurz koruny poãas
leta pôsobili aj správy z domácej politickej scény. Následne sa k tomu pridal
vplyv udalostí z 11. septembra v USA. V tomto období sa koruna opätovne
priblíÏila k hranici 44 Sk/1EUR. Postupné upokojenie medzinárodno-politickej
situácie ako aj zv˘‰enie ratingového hodnotenia záväzkov Slovenskej republiky
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späÈ do investiãného pásma na prelome októbra a novembra viedlo k opätov-
nému trendu posilÀovania koruny. V závere roka sa jej kurz pohyboval pod
úrovÀou 43 Sk/1EUR.

Pokles miery inflácie
V˘voj inflácie mal poãas väã‰ej ãasti roka priazniv˘ charakter. Celková inflácia
spotrebiteºsk˘ch cien dosiahla na konci roka 2001 6,5 % a v priemere za cel˘
rok 7,3 %. Vìaka niÏ‰ej miere deregulácie cien v porovnaní s rokom 2000
tak do‰lo k v˘raznému poklesu oproti priemernej inflácii v roku 2000 vo v˘‰ke
12,2 %. Okrem vplyvu zmeny regulovan˘ch cien, v˘voju inflácie udávali tón
ceny potravín a pohonn˘ch látok. Ich nepriazniv˘ v˘voj v prvej polovici roka
naopak vystriedal ich v˘razn˘ pokles v druhom polroku. Zvy‰ok spotrebiteº-
ského ko‰a bol charakteristick˘ priazniv˘m a stabiln˘m v˘vojom bez tlakov 
zo strany domáceho dopytu.

Stabilizácia úrokov˘ch sadzieb
V˘voj krátkodob˘ch úrokov˘ch sadzieb bol v rozhodujúcej miere ovplyvÀovan˘
úrokovou politikou Národnej banky Slovenska (NBS). Tá poãas roku 2001
pristúpila iba k jednej redukcii svojich kºúãov˘ch úrokov˘ch sadzieb, v závere
marca o 0,25 %. T̆ mto krokom sa dostala limitná sadzba NBS pre dvojt˘ÏdÀové
repo tendre na úroveÀ 7,75 %. V ìal‰om období v‰ak doãasn˘ nárast inflácie
a obavy z narastajúceho deficitu obchodnej bilancie spôsobili asi polroãn˘
trend mierneho nárastu sadzieb peÀaÏného trhu. Roãné úrokové sadzby sa 
v septembri dostali aÏ tesne nad úroveÀ 8,0 %. V˘razn˘ pokles inflácie poãas
posledného ‰tvrÈroka a obnovené ‰pekulácie o moÏnom zniÏovaní sadzieb
NBS v roku 2002 spôsobili korekciu predchádzajúceho v˘voja, ãím sa dostali
roãné úrokové sadzby tesne pod úroveÀ 7,75 %.

Pohyb dlhodob˘ch úrokov˘ch sadzieb bol okrem väzby na v˘voj krátkodob˘ch
sadzieb ovplyvÀovan˘ v˘nosmi dosahovan˘mi v primárnych aukciách ‰tátnych
dlhopisov. Primárny trh bol poznaãen˘ relatívne nízkou refinanãnou potrebou
Ministerstva financií a jeho neochotou akceptovaÈ v˘nosy nad úrovÀou 7,75 %,
ão od druhého ‰tvrÈroka viedlo k v˘raznej prevahe aukcií roãn˘ch ‰tátnych
dlhopisov. Pri nízkej likvidite sekundárneho trhu tak v˘nosová krivka do znaãnej
miery kopírovala pohyb krátkodob˘ch sadzieb. Najv˘raznej‰í pokles v závere
roka zaznamenali najdlh‰ie v˘nosy, ktoré boli okrem pohybu krátkodob˘ch
sadzieb ovplyvÀované predpokladan˘m úspe‰n˘m pokraãovaním nominálnej
konvergencie smerom k Maastrichtsk˘m kritériám v ìal‰ích rokoch.
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Firemné financovanie
âinnosÈ firemného financovania bola v roku 2001 ovplyvnená pozitívnym 
ekonomick˘m v˘vojom. V˘‰ka úverového portfólia sa v porovnaní s rokom
2000 zv˘‰ila o 9,2 mld. Sk, ão predstavuje 26 % medziroãn˘ nárast. Tak˘to
vysok˘ objem poskytnut˘ch úverov znamenal pre Tatra banku prvenstvo v sektore
s trhov˘m podielom vy‰e 20 %. Na nav˘‰ení úverového portfólia sa v znaãnej
miere podieºali úvery so ‰tátnou zárukou ako i pokraãujúci nárast úverov posky-
tovan˘ch podnikovej sfére. V‰eobecn˘ pokles korunov˘ch úrokov˘ch sadzieb
na trhu mal za následok konvertovanie niektor˘ch voºnomenov˘ch úverov 
na korunové úvery.

âinnosÈ firemného financovania Tatra banky spoãívala najmä v koncentrovaní
sa na uÏ existujúcu klientelu prostredníctvom ‰irokej a neustále sa rozrastajúcej
siete poboãiek, ako aj v aktívnom prístupe k akviziãnej ãinnosti. ZároveÀ sa
zameriavala na ìal‰í rozvoj v oblasti komunálneho financovania.

Financovanie mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov
Tatra banka v roku 2001 v˘razne rozvinula svoje aktivity v oblasti poskytovania
úverov mal˘m a stredn˘m podnikateºom. Cel˘ proces úverovania sa prispôsobil
charakteristikám a moÏnostiam tohto segmentu. Od spracovania Ïiadosti 
o úver po jeho poskytnutie sa skrátila doba a zjednodu‰il systém, ktor˘ banka
úspe‰ne uplatÀuje. Poãas roka 2001 banka poskytla úvery do 10 mil. Sk vy‰e
300 mal˘m a stredn˘m podnikateºom, ão predstavovalo vy‰e 700 mil. Sk
nov˘ch úverov pre tento segment.

Správa o ãinnosti banky
za rok 2001

·truktúra úverov
(v miliónoch Sk) 1997 1998 1999 2000 2001
Kontokorentné 5 700 4 067 3 888 2 908 4 025
Krátkodobé 4 113 9 079 11 319 17 823 17 891
Strednodobé 3 528 4 046 3 533 10 674 14 127
Dlhodobé 1 871 4 023 4 320 3 470 8 033
SPOLU 15 212 21 215 23 060 34 875 44 076
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S cieºom zameraÈ sa práve na starostlivosÈ o segment mal˘ch a stredn˘ch pod-
nikateºov sa vytvorili úverové tímy v regionálnych poboãkách Ko‰ice, Banská
Bystrica, Îilina a Trnava, ktoré spracúvajú úverové Ïiadosti priamo v regiónoch.

V priebehu roka 2001 zaãala Tatra banka poskytovaÈ tzv. mikroúvery – úvery
od 300 tis. Sk do 1 mil. Sk pre tento sektor, ktor˘ch hlavn˘m benefitom je 
r˘chlosÈ získania úveru.

Obchodné financovanie
Obchodné financovanie zaznamenalo v roku 2001 pokraãovanie svojho 
rozvoja a získalo si v˘raznej‰í záujem klientov, ktorí zaãali pri riadení rizika
obchodn˘ch vzÈahov vo väã‰ej miere vyuÏívaÈ dokumentárne obchody, 
resp. iné zabezpeãovacie nástroje, najmä urãité druhy bankov˘ch záruk.

·peciálnou a vyuÏívanou formou financovania mal˘ch a stredn˘ch podnikov
sa ukázal byÈ faktoring (ãi uÏ domáci alebo zahraniãn˘), ktorého objem sa
medziroãne zdvojnásobil. V rámci ‰truktúrovan˘ch foriem financovania sa 
nielen pre mal˘ch a stredn˘ch, ale aj pre veºk˘ch klientov vytvorili nové, 
na mieru ‰ité produkty, ktoré v˘znamnou mierou prispeli k zv˘‰eniu flexibility
poskytovania financovania pri porovnateºnom riziku. Rok 2001 bol v oblasti

‰truktúrovaného financovania zatiaº najúspe‰nej‰í – vzrast
v˘nosov dosiahol hodnotu viac neÏ 50 %. Na základe inten-
zívnej spolupráce s Exportno-importnou bankou Slovenskej
republiky zaãala Tatra banka poskytovaÈ refinanãné úvery,
ktoré sú pre klientov-exportérov veºmi atraktívnym zdrojom
financovania v Sk. Objem úverov typu ‰truktúrovaného finan-
covania za rok 2001 dosiahol 1,4 mld. Sk, ão znamená 72 %
nárast oproti roku 2000.

UpevÀujúcu sa pozíciu Tatra banky vo financovaní agrosektora
potvrdzuje aj stúpajúci trend financovania skladiskov˘ch
záloÏn˘ch listov. V tejto oblasti vzrástol obrat o 84 %.
Vzhºadom k nevyhnutnosti eliminácie rizika boli vytvorené
nové produkty, ako sú eskonty zmeniek na podporu poºno-
hospodárstva a rôzne podporné programy v spolupráci 
so Slovenskou záruãnou a rozvojovou bankou. 

Domáci a zahraniãn˘ platobn˘ styk
V roku 2001 vzrástol objem spracovan˘ch domácich platieb o 37 % a celková
suma poloÏiek spracovan˘ch cez Bankové zúãtovacie centrum Slovenska
(BZCS) sa zv˘‰ila o 5 %. Tatra banka taktieÏ zaznamenala v˘razn˘ nárast
poãtu zahraniãn˘ch platobn˘ch príkazov zaslan˘ch prostredníctvom Internet
bankingu. Poãet zahraniãn˘ch odchádzajúcich platieb v roku 2001 stúpol o 23 %
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oproti roku 2000, pri do‰l˘ch zahraniãn˘ch platbách sa
zaznamenal nárast o 36 %.

Záujem o zintenzívnenie zahraniãného platobného styku 
s ãesk˘m trhom vyústil v spoloãnú dohodu so sesterskou bankou
Raiffeisenbank, a.s., âeská republika v Prahe. Na základe
tejto dohody sa v roku 2001 zaãali realizovaÈ lacnej‰ie 
a r˘chlej‰ie platby v ãesk˘ch korunách. S úãinnosÈou od 
16. júna 2001 sa zaãali realizovaÈ zahraniãné platby v HUF,
nakoºko maìarská vláda schválila voºnú vymeniteºnosÈ maìar-
ského forintu.

Poãet tuzemsk˘ch platieb cez telebanking v roku 2001 vzrástol
o 39 % a poãet zahraniãn˘ch platieb cez telebanking v roku
2001 vzrástol o 27 % oproti roku 2000.

Elektronické distribuãné kanály
SluÏba telefonického centra DIALOG v priebehu roka 2001 roz‰írila svoje sluÏby
o poskytovanie informácií o spotrebn˘ch úveroch, doplnkovej dôchodkovej
poisÈovni Pokoj DDP, platobn˘ch kartách Diners Club a Tatra banka - Aura,
úveroch pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov, a Mobil bankingu pre klientov
mobilného operátora.

Prvá slovenská internetová banka ELIOT zaznamenala v roku 2001 prírastok 
4 638 aktívnych klientov. Od polovice marca roku 2001 zaãal ELIOT poskytovaÈ
svoje sluÏby aj pre fyzické osoby – podnikateºov. Poãas celého roka 2001 
viedol ELIOT úãty svojich klientov bez poplatkov.

Zv˘‰enie kvality poskytovan˘ch sluÏieb sa prejavilo aj v skrátení spracovávania
Ïiadostí o poskytovanie sluÏieb prostredníctvom elektronick˘ch distribuãn˘ch
kanálov na 3 pracovné dni.

Retailové sluÏby
Neustále roz‰irovanie siete obchodn˘ch miest Tatra banky pokraãovalo 
aj v roku 2001 otvorením desiatich nov˘ch poboãiek a deviatich expozitúr. 
Ku koncu roka bolo tak klientom banky k dispozícii 88 poboãiek a expozitúr
a do‰lo aj k v˘raznému nárastu poãtu úãtov, a to o 40 %.
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Prostredníctvom svojej siete poboãiek a expozitúr poskytuje banka od roku
2001 nov˘ produkt – doplnkové dôchodkové poistenie na základe strategickej
spolupráce s doplnkovou dôchodkovou poisÈovÀou Pokoj DDP.

V súvislosti s konverziou na novú európsku menu od 1. januára 2002 zabez-
peãila Tatra banka plynul˘ prechod úãtov veden˘ch v menách ‰tátov Európskej
menovej únie (tzv. in-meny) na euro, priãom klient mal moÏnosÈ uÏ v priebehu
roka 2001 poÏiadaÈ o individuálne vysporiadanie svojich úãtov v in-menách.
Konverzia v‰etk˘ch úãtov (beÏn˘ch aj termínovan˘ch) bola pre klientov zreali-
zovaná bezplatne.

Tatra banka v roku 2001 roz‰írila ponuku úãelovo viazan˘ch
spotrebn˘ch úverov pre fyzické osoby – obãanov  – na financo-
vanie dodávky a montáÏe materiálov, spojen˘ch so zv˘‰ením
kvality b˘vania, na základe veºkého záujmu spoloãností 
o vzájomnú spoluprácu pri poskytovaní úverov. Klienti majú
moÏnosÈ vybraÈ si zo ‰irokej ‰kály spotrebn˘ch úverov.

Liberalizáciou obchodn˘ch podmienok produktu kontokorentné
úvery pre fyzické osoby sa zv˘‰il záujem klientov o tento typ
bezúãelového úveru poskytovaného vo forme povoleného pre-
ãerpania na beÏn˘ch úãtoch. Banka poskytla kontokorentné
úvery takmer 9 200 klientom.

KeìÏe hypotekárne úvery zaãala Tatra banka ponúkaÈ 
koncom roka 2000, rok 2001 bol prakticky prv˘m rokom
poskytovania tohto produktu klientom. Vìaka atraktívnym 

sluÏbám a podmienkam, za ktor˘ch Tatra banka poskytuje hypotekárne úvery
fyzick˘m osobám, sa jej podarilo získaÈ v˘znamnú pozíciu na slovenskom
hypotekárnom trhu. Tatra banka v roku 2001 schválila 1 645 Ïiadostí 
o poskytnutie hypotekárneho úveru, priãom objem schválen˘ch úverov dosiahol
viac ako 1,3 mld. Sk. âerpanie úverov zo strany klientov koncom roka 2001
prekroãilo sumu 970 mil. Sk. Banka sa t˘mito v˘sledkami zaradila medzi 
najsilnej‰ie banky poskytujúce hypotekárne úvery.

Platobné karty
V oblasti platobn˘ch kariet sa Tatra banke darí aj naìalej udrÏiavaÈ vysok˘
rast. Poãet vydan˘ch kariet sa oproti predchádzajúcemu roku takmer zdvoj-
násobil a ich celkov˘ poãet presiahol hranicu 280 000. Na tomto úspechu sa
podieºalo aj zahájenie spolupráce s úverovou spoloãnosÈou Home Credit
Slovakia, a.s., v spolupráci s ktorou Tatra banka vydala vy‰e 65 000 Maestro
kariet s názvom YES. Banka si dlhodobo udrÏiava prvú pozíciu v segmente 
platobn˘ch kariet vy‰‰ej kvality, k ãomu prispel aj úspe‰n˘ produkt - kreditná karta
VISA. DrÏiteºom kreditn˘ch kariet Tatra banka ako jediná banka na Slovensku
umoÏnila on-line prístup k informáciám o v‰etk˘ch realizovan˘ch transakciách
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cez sluÏbu Kreditné karty on-line info, umoÏnenom prostredníctvom Internet
bankingu. ·irokú ponuku platobn˘ch kariet obohatila v roku 2001 prestíÏna
medzinárodná charge karta spoloãnosti Diners Club, ktorá je najstar‰ou znaãkou
platobn˘ch kariet na svete. Roz‰írila sa aj spolupráca s finanãnou spoloãnosÈou
Cetelem Slovensko o ponuku kreditnej karty Tatra banka - Aura.

Rok 2001 priniesol banke pozitívne v˘sledky aj v oblasti prijímania platob-
n˘ch kariet. Tatra banka zaujala prvú prieãku spomedzi v‰etk˘ch bánk 
na Slovensku v oblasti prijímania platobn˘ch kariet. Roãn˘ obrat od zmluvn˘ch
obchodníkov prekroãil 3,7 mld. Sk, ão predstavuje takmer tretinov˘ podiel 
na trhu. Poãet platobn˘ch terminálov vzrástol v priebehu roka 2001 o dve 
tretiny na takmer 2 400. Tatra banka zaznamenala najvy‰‰í prírastok banko-
matov na slovenskom trhu, priãom v˘znamne narástol podiel bankomatov
Tatra banky ponúkajúcich sluÏby v˘beru hotovosti v obchodn˘ch centrách.
Celkov˘ poãet bankomatov Tatra banky prekroãil 100.

Poãet transferov realizovan˘ch v rámci medzinárodnej peÀaÏnej transferovej
sluÏby Western Union vzrástol v roku 2001 oproti predchádzajúcemu roku 
o 62 %. V záujme skvalitnenia a ur˘chlenia tejto obºúbenej sluÏby bolo v roku
2001 vybudované nové servisné centrum s on-line prístupom do systému
Western Union a súãasne zriaden˘ terminál v telefonickom centre DIALOG,
ktoré poskytuje túto sluÏbu vo vybran˘ch veãern˘ch a víkendov˘ch hodinách.

Treasury a investiãné bankovníctvo
Tatra banka hrala v˘znamnú úlohu pri devízov˘ch transakciách na medziban-
kovom trhu. Za rok 2001 jej celkov˘ podiel na slovenskom trhu vo forwardov˘ch
obchodoch dosiahol 38,8 %, ão predstavuje prvé miesto, podiel na spotov˘ch
obchodoch bol 15,8 %, ão znamenalo celkovo druhé miesto a v swapov˘ch
operáciách to bolo 3,3 %, ão je celkovo ‰ieste miesto. Celkov˘ podiel za rok
2001 na slovenskom devízovom trhu tak predstavoval 5,1 %.

Na trhu derivátov do‰lo k zv˘‰eniu aktivity pri obchodovaní 
s Forward Rate Agreement (FRA), priãom Tatra banka bola na
trhu s FRA na slovenskú korunu najaktívnej‰ou bankou na trhu.

Pri obchodovaní s opciami bola spoãiatku charakteristická
opatrnosÈ, ão bolo ovplyvnené malou likviditou, ako aj 
nezáujmom bánk podielaÈ sa na obchodoch tohto typu.
Najviac sa obchodovali opcie s krat‰ou expiráciou do 1 mesiaca.
Tatra banka bola jednou z dvoch bánk na Slovensku, ktoré
zaãali aktívne obchodovaÈ na medzibankovom trhu s opciami,
ãím prispela k rozvoju a ‰ir‰iemu vyuÏívaniu tohto nástroja.
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Na rozdiel od minul˘ch rokov ‰tát v roku 2001 bezproblémovo vykr˘val verejn˘
dlh pri sadzbách, ktoré boli najniÏ‰ie od roku 1996 a svojím správaním tak
prispieval k nízkej volatilite sadzieb. Na konci prvého ‰tvrÈroku 2001 pristú-
pila Národná banka Slovenska k redukcii kºúãov˘ch sadzieb peÀaÏného trhu
z 8 % na 7,75 %. ·tandardné objemy obchodované na medzibankov˘ch
depozitách sa zv˘‰ili na 200 mil. Sk. Popredné postavenie na trhu si banka
udrÏala poãas celého roku s celkov˘m podielom 10,6 %.

Tatra banka dosiahla v roku 2001 podiel 9 % na obchodovaní s dlhopismi 
a akciami na Burze cenn˘ch papierov, ão znamenalo piate miesto spomedzi
v‰etk˘ch úãastníkov trhu. Tatra banka sa stala jedn˘m zo zakladajúcich ãlenov
modulu tvorcov trhu na akcie. Medzi základné sluÏby ponúkané v minulom
roku patrili sprostredkovanie obchodov s cenn˘mi papiermi na slovenskom ako
aj na zahraniãn˘ch trhoch. Na primárnom trhu tuzemsk˘ch dlhopisov patrila
Tatra banka medzi najväã‰ích investorov, keìÏe sa pravidelne zúãastÀovala
emisií Ministerstva financií Slovenskej republiky. Svoje postavenie si upevnila
aj na sekundárnom trhu. V obchodovaní s dlhopismi znejúcimi na cudziu menu
so slovensk˘m kreditn˘m rizikom patrila Tatra banka k v˘znamn˘m tvorcom
trhu.

Spolu s Morgan Stanley bola Tatra banka vedúcim manaÏérom emisie euro-
bondov denominovan˘ch v Sk v objeme 850 mil. pre DEPFA – Deutsche
Pfandbrief Bank. Uvedené cenné papiere boli úspe‰ne umiestnené na trhu.

V decembri 2001 Tatra banka vydala svoju historicky prvú
emisiu hypotekárnych záloÏn˘ch listov s celkovou nominálnou
hodnotou 600 mil. Sk, s kupónom 7,5 % vyplácan˘m roãne 
a so splatnosÈou 5 rokov. Na trh bola umiestnená v dvoch 
ãastiach, s priemern˘m nákladom 7,42 %, ão predstavovalo 
najniÏ‰í úrokov˘ náklad pre hypotekárne záloÏné listy v dan˘ch
trhov˘ch podmienkach.

Tatra banka úspe‰ne realizovala pre svojich klientov viaceré
zabezpeãovacie obchody voãi pohybu úrokov˘ch sadzieb na
slovenskej korune so splatnosÈou nad 1 rok. Zabezpeãovacie
obchody sa realizovali na aktívach i pasívach klientov a zna-
menali v˘znamn˘ medzník v zlep‰ení riadenia úrokového rizika
klientov.

Personál
K 31. decembru 2001 mala banka 2 462 zamestnancov, ão predstavuje nárast
o 581 zamestnancov oproti roku 2000. Z tohto poãtu bolo 1 791 Ïien, ich
zastúpenie na riadiacich pozíciách predstavovalo 55 %. Priemern˘ vek zamest-
nancov Tatra banky bol 28 rokov.
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Hlavnou úlohou v oblasti personálnej práce bolo kvalitné vy‰kolenie nov˘ch
zamestnancov a zvy‰ovanie odborn˘ch vedomostí a komunikaãn˘ch zruãností.

Tatra banka pripravila kódex klientskej orientácie, podºa ktorého pre‰kolila
v‰etk˘ch zamestnancov. Takisto pokraãovala v zlep‰ovaní systému vzdelávania
s dôrazom kladen˘m na predajné schopnosti.

DôleÏitú súãasÈ vzdelávania predstavovali základné a nadstavbové manaÏérske
‰kolenia urãené riaditeºom a vedúcim pracovníkom.

Zámery na rok 2002
Banka je pripravená vyuÏiÈ dosiahnuté v˘sledky a pozíciu na slovenskom banko-
vom trhu na ìal‰ie presadzovanie svojej stratégie. V oblasti firemnej klientely
chce banka zv˘‰enou starostlivosÈou cielenou na segmenty udrÏaÈ prvú pozíciu
v sektore a zv˘‰iÈ podiel na trhu.

Po ukonãenej privatizácii konkurenãn˘ch bánk bude potrebné pokraãovaÈ 
v budovaní poboãkovej siete a zvy‰ovaní efektivity práce obchodn˘ch miest
zameran˘ch v prvom rade na predaj produktov. Elektronické distribuãné kanály
by mali sprostredkovávaÈ väã‰inu rutinn˘ch operácií a poskytovaÈ flexibilnej‰iu 
a jednoduch‰iu formu komunikácie s klientmi mimo poboãiek. V súvislosti s t˘m
sa bude ìalej rozvíjaÈ ‰pecializované vzdelávanie zamestnancov orientovan˘ch
na jednotlivé bankové ãinnosti.

Rozvoj retailového bankovníctva zaãína získavaÈ stále dôleÏitej‰iu úlohu, preto
banka pripravuje nové produkty ‰peciálne ‰ité na mieru jednotliv˘m segmentom
klientely. Aj keì v súãasnosti úvery pre fyzické osoby majú niÏ‰í podiel na úve-
rovom portfóliu, zvy‰ovanie záujmu o tieto typy úverov je zrejmé a trhov˘
potenciál v tejto oblasti je vysok .̆ Vzhºadom na univerzálny charakter banky
je dôleÏité, aby banka bola schopná poskytovaÈ sluÏby zo v‰etk˘ch oblastí
bankového obchodu, vrátane úverov˘ch, investiãn˘ch, ãi sporiacich alebo
poistn˘ch produktov.

PresÈahovanie centrály banky do nov˘ch priestorov v rámci jednej budovy
pomáha uºahãiÈ komunikáciu a ur˘chºuje mnoÏstvo procesov a operácií.
Postupná návratnosÈ investícií do infra‰truktúry, informaãn˘ch technológií 
a aktívneho marketingu by mala zv˘‰iÈ náskok banky pred konkurenciou.
Banka oãakáva v˘razné benefity v súvislosti s aplikáciou vlastného card mana-
gementu ako aj vybudovaním EDP centra, ktoré bude poskytovaÈ sluÏby aj pre
ìal‰ie banky v rámci bankovej skupiny RZB.
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Úãtovná závierka
k 31. decembru 2001

Aktíva k 31. decembru 2001 a 2000
AKTÍVA 2001 2000
(v tisícoch Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 16 205 751 378 993 8 746 003 198 791
HotovosÈ 2 629 776 61 501 1 585 376 36 035

12 400 705 290 007 6 117 549 139 048
Úãty v in˘ch bankách 1 175 270 27 485 1 043 078 23 708

Úvery a vklady poskytnuté bankám 12 147 636 284 089 12 705 854 288 796

Úvery poskytnuté klientom 44 075 949 1 030 775 34 874 612 792 677
Debetné zostatky na beÏn˘ch úãtoch 3 756 444 87 849 2 572 757 58 477
Úvery netto 40 319 505 942 926 32 301 855 734 200

Obchodovateºné cenné papiere 35 939 031 840 482 18 720 389 425 502
·tátne pokladniãné poukáÏky 
a pokladniãné poukáÏky NBS 8 902 912 208 206 986 076 22 413
·tátne dlhopisy 18 295 753 427 871 12 291 241 279 372
Podnikové dlhopisy 412 444 9 645 479 994 10 910
Eurobondy a Euronotes 8 234 500 192 575 4 672 288 106 198
Ostatné cenné papiere 93 422 2 185 290 790 6 609

Investiãné cenné papiere 288 119 6 738 383 427 8 715
Hmotn˘ investiãn˘ majetok 1 902 166 44 485 1 271 355 28 897
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 233 500 5 461 470 757 10 700
Preddavky a ostatné aktíva 1 065 668 24 922 1 193 426 27 126

AKTÍVA SPOLU 111 857 820 2 615 945 78 365 823 1 781 204



/19

Pasíva k 31. decembru 2001 a 2000
PASÍVA 2001 2000
(v tisícoch Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Záväzky voãi NBS 624 398 14 602 1 992 744 45 294
Záväzky voãi in˘m bankám 11 278 876 263 772 4 855 395 110 360
Podriaden˘ dlh 0 0 562 375 12 782

Záväzky voãi klientom 83 487 560 1 952 468 61 014 429 1 386 818
BeÏné úãty 36 112 063 844 529 25 302 177 575 102
Termínované vklady 41 032 418 959 598 31 795 578 722 692
Úsporné vklady 5 103 824 119 360 3 276 139 74 465
Vkladové certifikáty 534 755 12 506 640 535 14 559
Prijaté úvery od klientov 200 000 4 677 0 0
Emisia dlhopisov 504 500 11 798 0 0

Ostatné pasíva 5 958 326 139 344 671 595 15 265

Zákonné rezervy 326 015 7 624 326 015 7 410
Ostatné rezervy 897 710 20 994 2 295 938 52 185

Základné imanie 1 044 320 24 423 1 044 320 23 737
ÁÏiov˘ fond 158 188 3 699 131 524 2 990
Rezervné fondy a nerozdelené zisky min. rokov 4 985 815 116 600 3 650 523 82 974
Hospodársky v˘sledok beÏného roka 3 096 612 72 419 1 820 965 41 389

PASÍVA SPOLU 111 857 820 2 615 945 78 365 823 1 781 204

Vybrané poloÏky podsúvahy k 31. decembru 2001 a 2000
2001 2000

(v tisícoch Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
Poskytnuté: 5 650 686 132 149 7 240 725 164 577
záruky 5 094 791 119 149 6 851 927 155 740
klasifikované záruky 205 680 4 810 164 948 3 749
akreditívy 350 215 8 190 160 273 3 643
klasifikované akreditívy 0 0 63 577 1 445

Prijaté: 20 397 405 477 021 15 053 238 342 150
záruky 20 397 405 477 021 15 053 238 342 150
akreditívy 0 0 0 0
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V˘kaz ziskov a strát za roky konãiace 31. decembrom 2001 a 2000
2001 2000

(v tisícoch Sk a EUR) Sk EUR Sk EUR
V˘nosové úroky 4 316 096 100 938 3 516 274 79 923
Nákladové úroky – 3 487 474 – 81 559 – 3 184 992 – 72 393
âisté v˘nosové úroky 828 622 19 379 331 282 7 530

âisté poplatky a provízie 567 283 13 267 417 166 9 482
âisté v˘nosy z cenn˘ch papierov 2 665 423 62 334 2 803 692 63 726
âisté kurzové zisky 1 135 660 26 559 988 816 22 475
Opãná prémia netto – 727 – 17 20 940 476
Ostatné prevádzkové v˘nosy 37 175 869 28 404 646
Ostatné v˘nosy 4 404 814 103 012 4 259 018 96 805

Mzdy a sociálne dávky – 974 529 – 22 791 – 705 351 – 16 032
Administratívne náklady – 1 136 069 – 26 568 – 879 169 – 19 983
Odpisy a amortizácia – 530 253 – 12 401 – 464 450 – 10 557
Ostatné náklady – 296 452 – 6 933 – 147 921 – 3 362
Ostatné náklady – 2 937 303 – 68 693 – 2 196 891 – 49 934

Hospodársky v˘sledok pred vytvorením
opravn˘ch poloÏiek, rezerv a pred zdanením 2 296 133 53 698 2 393 409 54 401

Opravné poloÏky na úvery klientom – 505 091 – 11 812 177 812 4 042
Zákonné a ostatné rezervy 1 393 778 32 595 – 742 598 – 16 879
Opravné poloÏky na investiãné CP – 81 281 – 1 901 18 315 416
Opravné poloÏky na obchodovateºné CP – 21 061 – 493 – 13 108 – 298
Ostatné opravné poloÏky 14 134 331 – 10 941 – 249
Rezervy a opravné poloÏky 800 479 18 720 – 570 520 – 12 968

Hospodársky v˘sledok pred zdanením 3 096 612 72 418 1 822 889 41 433
Dodatoãná daÀ z príjmu 0 0 – 1 924 – 44
DaÀ z príjmu – beÏná 0 0 0 0
Hospodársky v˘sledok beÏného roka 3 096 612 72 418 1 820 965 41 389
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V˘kaz o peÀaÏn˘ch tokoch za roky konãiace 31. decembrom 2001 a 2000

(v tisícoch Sk) 2001 2000
Prevádzková ãinnosÈ:
Hospodársky v˘sledok pred zdanením a prijat˘mi dividendami 3 081 200 1 815 181
Rezervy a opravné poloÏky – 800 479 570 520
Ostatná amortizácia – 17 956 23 085
Odpisy a amortizácia 530 253 464 450
Zmena v ãasovo rozlí‰en˘ch v˘nosov˘ch úrokoch 15 424 – 210 778
Zmena v ãasovo rozlí‰en˘ch nákladov˘ch úrokoch 237 799 15 927
PeÀaÏné toky z prev. ãinn. pred zmenou v prev. aktívach 3 046 241 2 678 385
Aktíva kúpené s právom následného predaja (reverzné repo) – 4 933 350
Úvery in˘m bankám 558 218 – 4 721 211
Úvery klientom – 9 692 922 – 11 873 825
Pokladniãné poukáÏky – 2 983 486 2 913 924
Obchodovateºné cenné papiere – 9 322 867 – 2 949 405
Aktíva predané s právom následnej kúpy –– 287 679
Ostatné aktíva a preddavky 111 644 – 13 748
Záväzky voãi bankám a podriaden˘ dlh 4 492 760 – 5 595 764
Záväzky voãi klientom 21 968 631 21 871 475
Ostatné pasíva 115 582 – 225 269
PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností pred daÀou zo zisku 3 360 451 2 372 241
DaÀ zo zisku –– – 1 924
PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností 3 360 451 2 370 317
Investiãná ãinnosÈ:
Investiãné cenné papiere 14 027 – 54 074
Prijaté dividendy 15 412 7 708
Prírastky investiãného majetku netto – 908 982 – 983 642
PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti – 879 543 – 1 030 008
Finanãná ãinnosÈ:
Predaj zamestnaneck˘ch akcií 26 664 15 732
Vydané hypotekárne záloÏné listy 504 500 ––
Vyplatené dividendy a iné – 485 673 – 322 313
PeÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti 45 491 – 306 581
Prírastky / úbytky peÀaÏn˘ch tokov za rok 2 526 398 1 033 728
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na zaãiatku roka 8 746 003 7 712 275
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na konci roka (bod 4) 11 272 401 8 746 003
Zmeny v stave peÀazí a peÀaÏn˘ch ekvivalentov 2 526 398 1 033 728
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(1) PREDMET âINNOSTI
Tatra banka, a. s., Bratislava (ìalej len banka) je akciová spoloãnosÈ so sídlom 
v Bratislave, Vajanského nábreÏie ã. 5. Banka bola zaloÏená dÀa 17. septembra 1990
a zaregistrovaná do Obchodného registra dÀa 1. novembra 1990. Banka má v‰eo-
becnú bankovú licenciu vydanú Národnou bankou Slovenska.

Hlavn˘m predmetom ãinnosti banky podºa bankového povolenia udeleného Národnou
bankou Slovenska („NBS“) je:
° prijímanie vkladov
° poskytovanie úverov
° investovanie do cenn˘ch papierov na vlastn˘ úãet
° finanãn˘ prenájom
° platobn˘ styk a zúãtovanie
° vydávanie a správa platobn˘ch prostriedkov, napr. platobn˘ch kariet a cestovn˘ch 

‰ekov
° poskytovanie záruk
° otváranie akreditívov
° obstarávanie inkasa
° obchodovanie na vlastn˘ úãet alebo na úãet klienta:

1. s devízov˘mi hodnotami
2. v oblasti termínovan˘ch obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzov˘ch 

a úrokov˘ch obchodov
3. s prevoditeºn˘mi cenn˘mi papiermi
4. so zlat˘mi a strieborn˘mi mincami, pamätn˘mi mincami, hárkami bankoviek 

a súbormi obehov˘ch mincí
° úãasÈ na vydávaní cenn˘ch papierov a poskytovanie súvisiacich sluÏieb
° poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb vo veciach podnikania
° obhospodarovanie cenn˘ch papierov klienta na jeho úãet vrátane poradenstva – 

– portfólio management
° uloÏenie a správa cenn˘ch papierov alebo in˘ch hodnôt
° v˘kon funkcie depozitára podºa osobitného predpisu
° zmenárenská ãinnosÈ (nákup devízov˘ch prostriedkov)
° poskytovanie bankov˘ch informácií
° prenájom bezpeãnostn˘ch schránok
° vykonávanie hypotekárnych obchodov
° sprostredkovateºská ãinnosÈ v oblasti bankovníctva a poisÈovníctva súvisiaca s ban-

kovou ãinnosÈou alebo stavebn˘m sporením.

âlenovia ‰tatutárnych a dozorn˘ch orgánov banky 
k 31. decembru 2001:

DOZORNÁ RADA
Predseda: Ing. Milan VR·KOV¯
Podpredseda: Dr. Herbert STEPIC
âlenovia: Prof. Ing. Peter BALÁÎ, CSc.

JUDr. Tomá‰ BOREC
Mag. Walter GRÜN
Ing. Vratko KA··OVIC, CSc.
Mag. Renate KATTINGER
Ing. Ján NEUBAUER
Ing. ·tefan TESÁK

Príloha k úãtovnej závierke
k 31. decembru 2001 a 31. decembru 2000
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PREDSTAVENSTVO
Predseda: Dkfm. Rainer FRANZ
Prv˘ podpredseda: Ing. Miroslav ULIâN¯
Podpredseda: Ing. Igor VIDA
âlenovia: Dr. Christian MASSER

H. Ir. Philippe MOREELS
Ing. Ivan ·RAMKO

(2) PRINCÍP ZOBRAZENIA A NEPRETRÎITÉ FUNGOVANIE
BANKY

Individuálna úãtovná závierka banky pozostávajúca zo súvahy k 31. decembru 2001,
v˘kazu ziskov a strát a prílohy k úãtovnej závierke k 31. decembru 2001, ktorej súãasÈou
je prehºad peÀaÏn˘ch tokov za rok, bola pripravená v súlade so zákonom o úãtovníctve
a postupmi úãtovania platn˘mi pre banky v Slovenskej republike.

Túto úãtovnú závierku pripravilo predstavenstvo banky v zmysle platnej slovenskej legi-
slatívy o riadnej úãtovnej závierke, a táto bude navrhnutá na schválenie riadnemu 
valnému zhromaÏdeniu akcionárov.

Táto úãtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, Ïe banka bude nepre-
trÏite pokraãovaÈ vo svojej ãinnosti.

V snahe priblíÏiÈ sa medzinárodn˘m úãtovn˘m ‰tandardom banka v porovnaní s pred-
chádzajúcim úãtovn˘m obdobím zmenila spôsob v metodike tvorby opravn˘ch poloÏiek
a rezerv. V‰eobecné rezervy banky, ktoré sa tvorili v minulosti, boli alokované na 
‰pecifické riziká t˘kajúce sa angaÏovanosti jednotliv˘ch subjektov v súvahe a podsúvahe
banky. Efekt zmeny v metodike tvorby rezerv spôsobuje ãiastoãné rozpustenie v‰eo-
becn˘ch rezerv a zv˘‰enie hospodárskeho v˘sledku banky o pribliÏne 847 miliónov Sk.

Banka zmenila v roku 2001 metódu odpisovania hmotného investiãného majetku.
Odpisy hmotného investiãného majetku zaradeného do roku 2001 prebiehajú metódou
zr˘chleného odpisovania, v zmysle §28 aÏ 33 zákona ã. 366/1999 Zb., na základe
predpokladanej doby Ïivotnosti majetku. Majetok zaraden˘ od roku 2001 sa odpisuje
metódou rovnomerného odpisovania, v zmysle §28 aÏ 33 zákona ã. 366/1999 Zb., 
na základe predpokladanej doby Ïivotnosti majetku.

Banka zmenila spôsob vykazovania cenn˘ch papierov v súvahe. V minulom úãtovnom
období boli cenné papiere vykázané spolu s amortizovan˘m diskontom a prémiou 
v poloÏke cenné papiere. Od roku 2001 je amortizovan˘ diskont a prémia vykázaná
na ãasovom rozlí‰ení v ostatn˘m aktívach a pasívach banky a cenné papiere sú vyká-
zané v cene obstarania.

Úãtovnú závierku za minul˘ rok schválilo valné zhromaÏdenie akcionárov, ktoré sa
konalo dÀa 31. mája 2001.

(3) HLAVNÉ ÚâTOVNÉ ZÁSADY
Zhrnutie hlavn˘ch úãtovn˘ch zásad, ktoré banka uplatÀovala v priebehu roka je nasle-
dovné:

a) Peniaze a peÀaÏné prostriedky
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty pozostávajú najmä z aktívnych stavov nostro a loro
úãtov. ëalej zah⁄Àajú povinnú minimálnu rezervu a ostatné úãty v Národnej banke
Slovenska.

Banka tvorila povinné minimálne rezervy v súlade so stanoven˘m opatrením Národnej
banky Slovenska.
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b) Úvery
Úvery klientom a in˘m bankám sú zobrazené podºa nesplatenej ãiastky istiny po odpo-
ãítaní opravn˘ch poloÏiek na prípadné straty. Opravné poloÏky sa tvoria na základe
stavu splácania úveru, hospodárskych v˘sledkov a finanãnej situácie dlÏníka so zohºad-
nením hodnoty zabezpeãenia predstavujúcich ‰tátne, bankové záruky a termínované
vklady. Banka vytvára opravné poloÏky na základe internej smernice nad rámec oprav-
n˘ch poloÏiek vyÏadovan˘ch podºa opatrení Národnej banky Slovenska. Úrok z klasi-
fikovan˘ch úverov sa ãasovo rozli‰uje a priraìuje ku klasifikovanej istine, priãom sa na
tieto ãiastky vytvára 100 % opravná poloÏka.

Banka vytvára rezervy na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou a na retailové úvery, 
klasifikované a podsúvahové záväzky, ktoré sú uvedené v bode 18 prílohy.

Tvorba a rozpustenie opravn˘ch poloÏiek a rezerv v priebehu beÏného úãtovného
obdobia sa úãtuje do hospodárskeho v˘sledku beÏného obdobia.

Banka odpisuje pohºadávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo pred-
stavenstva banky o upustení od jej vymáhania. Pohºadávky odpísané na základe 
rozhodnutia predstavenstva banky sú ìalej evidované v podsúvahe.

c) Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom
Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom nakúpené na obchodovanie sa oceÀujú
v cene obstarania alebo trhovej cene podºa toho, ktorá z nich je niÏ‰ia. V prípade
absencie likvidného trhu s cenn˘mi papiermi je trhová hodnota urãená predsta-
venstvom.

Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom, ktoré banka vlastní ako investíciu, sa
úãtujú v cene obstarania, zníÏenej o opravnú poloÏku vytvorenú v prípade zníÏenia
hodnoty cenn˘ch papierov.

d) Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom
Pokladniãné poukáÏky sa úãtujú v cene obstarania. Diskonty sa amortizujú rovnomern˘m
spôsobom cez úãet ziskov a strát poãas obdobia, keì je cenn˘ papier vo vlastníctve
banky.

Ostatné investiãné cenné papiere s pevn˘m v˘nosom sa úãtujú v cenách obstarania,
ktoré sa v prípade zníÏenia hodnoty upravujú o vytvorenú opravnú poloÏku. Akékoºvek
prémie alebo diskonty súvisiace s obstaraním t˘chto cenn˘ch papierov sa rovnomerne
amortizujú poãas celého obdobia do doby splatnosti, priãom amortizácia sa úãtuje 
na úãtoch ãasového rozlí‰enia v ostatn˘ch aktívach a pasívach súbeÏne s úãtovaním
v˘nosov˘ch a nákladov˘ch úrokov.

e) Aktíva predané/nakúpené s právom následnej kúpy/predaja
(Repo a reverzné repo)

Zmluvy o nákupe a spätnom odpredaji banka vyuÏíva ako prvok riadenia treasury 
a obchodnej ãinnosti.

Repo operácie vykonávané na základe rámcov˘ch zmlúv o poskytovaní úverov 
so zabezpeãovacím prevodom cenn˘ch papierov z dlÏníka na veriteºa vymedzené roz-
hodnutím NBS sa úãtujú ako poskytnut˘ úver v zmysle oznámenia MF SR 72/2000.
Ako finanãné transakcie sa súvisiace cenné papiere evidujú na úãtoch banky. Súvisiaca
pohºadávka alebo záväzok sú zahrnuté do úverov voãi úverov˘m in‰titúciám alebo 
klientom, prípadne ako ãiastka im splatná. Ak˘koºvek v˘nos alebo náklad, ktor˘ vzni-
kol na základe cenového rozpätia vzÈahujúceho sa na cenné papiere, sa úãtuje ako
v˘nosov˘ alebo nákladov˘ úrok poãas obdobia, keì sú súvisiace transakcie otvorené.

f) Deriváty
V rámci svojej beÏnej ãinnosti banka vstupuje do derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov na
úãely obchodovania a zaistenia. K 31. decembru 2001 mala banka otvorené zmluvné
forwardy a swapy, ktoré sa viaÏu na cudziu menu a úrokové miery.

Zmluvné pohºadávky a záväzky z t˘chto nástrojov nesplatené ku koncu roka boli 
ocenené ich nominálnymi hodnotami. Nerealizovan˘ zisk alebo strata t˘kajúca sa
finanãn˘ch nástrojov s cudzou menou bola zaúãtovaná do úãtu ziskov a strát podºa
povahy jednotlivej zmluvy (kurzov˘ zisk, alebo strata). Banka neúãtuje nerealizované 
zisky a straty t˘kajúce sa finanãn˘ch nástrojov s úrokmi. Nákladové alebo v˘nosové
úroky t˘kajúce sa t˘chto finanãn˘ch nástrojov vchádzajú do hospodárskeho v˘sledku
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rovnomerne poãas trvania derivátu cez úãty ãasového rozlí‰enia, ktoré sú vykázané 
v ostatn˘ch aktívach a pasívach.

g) Investiãné cenné papiere
Investiãné cenné papiere predstavujú dlhodobú majetkovú úãasÈ a podiely banky v pri-
druÏen˘ch a dcérskych podnikoch. Strategické investície sú ocenené v cene obstarania,
ktorá je zníÏená o opravnú poloÏku vytvorenú v prípade zníÏenia ich hodnoty.

h) Hmotn˘ investiãn˘ majetok
Hmotn˘ investiãn˘ majetok sa úãtuje v obstarávacích cenách, ku ktor˘m sa miera 
opotrebenia vyjadruje formou oprávok.

Náklady na roz‰írenie, modernizáciu a rekon‰trukciu vedúce k zv˘‰eniu v˘konnosti
kapacity alebo úãinnosti, resp. k predæÏeniu Ïivotnosti, zvy‰ujú obstarávaciu cenu hmot-
ného investiãného majetku. Náklady na prevádzku, údrÏbu a opravy sa úãtujú do
obdobia, do ktorého sa vzÈahujú.

Drobn˘ hmotn˘ investiãn˘ majetok do v˘‰ky 20 tisíc Sk je zaúãtovan˘ do nákladov
banky v roku jeho obstarania.

Banka zmenila v roku 2001 metódu odpisovania hmotného investiãného majetku.
Odpisy hmotného investiãného majetku zaradeného do roku 2001 prebiehajú metódou
zr˘chleného odpisovania, v zmysle §28 aÏ 33 zákona ã. 366/1999 Zb., na základe
predpokladanej doby Ïivotnosti majetku. Majetok zaraden˘ v roku 2001 sa odpisuje
metódou rovnomerného odpisovania, v zmysle §28 aÏ 33 zákona ã. 366/1999 Zb.,
na základe predpokladanej doby Ïivotnosti majetku. Nedokonãené investície, pozemky
a umelecké diela sa neodpisujú.

Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku je nasledovná:

Prenajat˘ majetok
Banka úãtuje prenajat˘ majetok v podobe operatívneho prenájmu a finanãného 
leasingu. Operatívny prenájom sa úãtuje priamo do nákladov. Finanãn˘ leasing je úãto-
van˘ v podobe ãasového rozlí‰enia prvej platby, priãom ãasové splátky nájmu sú 
zaúãtované do nákladov rovnomerne a po skonãení leasingovej zmluvy o prenájme sa
prenajíman˘ majetok kapitalizuje v reprodukãnej cene.

i) Nehmotn˘ investiãn˘ majetok
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok je zaúãtovan˘ v obstarávacích cenách, ku ktor˘m sa
miera opotrebenia vyjadruje formou oprávok.

Drobn˘ nehmotn˘ investiãn˘ majetok do v˘‰ky 40 tisíc Sk je zaúãtovan˘ do nákladov
banky v roku jeho obstarania.

Odpisy nehmotného investiãného majetku prebiehajú rovnomerne na základe predpo-
kladanej doby Ïivotnosti majetku.

Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku je nasledovná:

j) Záväzky voãi klientom a in˘m bankám
Záväzky voãi klientom a in˘m bankám predstavujú v‰etky termínované vklady, beÏné
úãty, úsporné vklady, úvery a hypotekárne záloÏné listy. Úroky zo v‰etk˘ch vkladov sa
ãasovo rozli‰ujú a ãasové rozlí‰enie sa eviduje ako nákladov˘ úrok. 

k) Operácie v cudzej mene
Operácie uskutoãnené v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenské koruny (Sk) na
základe oficiálneho kurzu banky platného k dátumu uskutoãnenia úãtovného prípadu.

Kategória Poãet rokov
Budovy a stavby 40
Dopravné prostriedky a poãítaãe 4
Inventár a kancelárske vybavenie 4 aÏ 15

Kategória Poãet rokov
Software 4
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PeÀaÏné aktíva a záväzky v cudzej mene sa v súlade s ustanoveniami zákona o úãtov-
níctve prepoãítavajú kurzom Národnej banky Slovenska platn˘m ku dÀu zostavenia
úãtovnej závierky. Zisky alebo straty z beÏn˘ch operácií uskutoãnen˘ch v cudzej mene
sa úãtujú ako kurzové straty alebo zisky na Èarchu, alebo v prospech hospodárskeho
v˘sledku. 

Otvorené pohotové – spotové pohºadávky a záväzky v cudzej mene sa prepoãítajú 
v podsúvahe banky na slovenské koruny podºa pohotového – spotového kurzu Národnej
banky Slovenska platného ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky.

Otvorené termínované – forwardové pohºadávky a záväzky v cudzej mene sa prepo-
ãítajú na slovenské koruny v podsúvahe banky pohotov˘m kurzom Národnej banky
Slovenska platn˘m ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky. Nerealizovan˘ zisk alebo strata
z forwardov˘ch operácií sa vyãísli na základe predpokladaného forwardového kurzu
vypoãítaného ‰tandardn˘m matematick˘m vzorcom, ktor˘ zohºadÀuje spotov˘ kurz
NBS a úrokové sadzby platné ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky.

l) Úroky, poplatky a provízie
Úroky, poplatky a provízie sa úãtujú do obdobia, s ktor˘m ãasovo a vecne súvisia. 

m) ZdaÀovanie
DaÀová povinnosÈ banky je podºa platného daÀového zákona vypoãítaná z úãtovného
hospodárskeho v˘sledku za beÏné obdobie, zostaveného podºa postupov úãtovania
platn˘ch v Slovenskej republike, po úprave pre daÀové úãely.

V súlade s úãtovn˘mi postupmi banka neúãtuje o odloÏenej dani, nakoºko nevzniká
doãasn˘ rozdiel medzi daÀov˘mi a úãtov˘mi odpismi investiãného majetku.

n) Regulaãné poÏiadavky
Banka sa riadi reguláciami Národnej banky Slovenska. OblasÈami regulácie sú najmä
kapitálová primeranosÈ, likvidita, sústredenie majetku a devízová pozícia. 

Najv˘znamnej‰ie obmedzenia sú nasledovné:
– kapitálová primeranosÈ má byÈ najmenej 8 %, 
– sústredenie majetku banky voãi jednému subjektu alebo skupine hospodársky 

spojen˘ch subjektov môÏe byÈ najviac 25 % kapitálu a rezerv banky, 
– sústredenie majetku banky voãi subjektu, ktor˘ má nad Àou kontrolu, alebo nad ktor˘m

má kontrolu banka, alebo voãi skupine hospodársky spojen˘ch subjektov, ak kon-
trolujúcim alebo jedn˘m z kontrolovan˘ch subjektov je táto banka, môÏe byÈ najviac
20 % jej kapitálu a rezerv,

– celková otvorená pozícia v zahraniãnej mene nesmie prekroãiÈ 25 % kapitálu banky,
– mesaãná likvidita banky nesmie byÈ men‰ia ako 0,9,
– pomer súãtu stálych aktív a nelikvidn˘ch aktív k vlastn˘m zdrojom a rezervám banky

nesmie byÈ väã‰í ako 1.

Kapitál banky na úãely uveden˘ch obmedzení zah⁄Àa najmä: základné imanie, neroz-
delen˘ zisk minul˘ch rokov, rezervn˘ a áÏiov˘ fond banky a zákonnú a ostatné rezervy
banky. 

o) Úãtovanie v˘nosov a nákladov
Banka úãtuje náklady a v˘nosy ãasovo rozlí‰ené, t. j. do obdobia, s ktor˘m ãasovo 
a vecne súvisia. V súlade so zásadou opatrnosti banka ku koncu roka úãtuje len zrea-
lizované v˘nosy, okrem nerealizovan˘ch kurzov˘ch ziskov, k˘m do nákladov úãtuje
v‰etky oãakávané dohadné poloÏky a straty, vrátane pravdepodobn˘ch strát bezod-
kladne po tom, ão sa o nich dozvedela.

p) Zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie
Banka odvádza príspevky do zdravotnej poisÈovne, na dôchodkové zabezpeãenie 
a zabezpeãenie v nezamestnanosti vo v˘‰ke zákonn˘ch sadzieb platn˘ch poãas roka,
ktoré sa vypoãítajú zo základu z hrubej mzdy. Náklady na sociálne zabezpeãenie 
sú zaúãtované do obdobia, v ktorom sú zúãtované príslu‰né mzdy. Banka prispieva 
svojim zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie podºa osobitn˘ch
predpisov. Z doplnkového dôchodkového poistenia nevypl˘vajú pre banku Ïiadne 
nezúãtované záväzky voãi zamestnancom.
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(4) PENIAZE A PE≈AÎNÉ EKVIVALENTY 
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Ostatné úãty v NBS predstavujú k 31. decembru 2001 hlavne jednodÀov˘ termínovan˘
vklad (overnight) v sume 6 000 000 tisíc Sk s úrokovou sadzbou 6 %.

Poistenie
Banka má poistenú finanãnú hotovosÈ vo v‰etk˘ch poboãkách a expozitúrach na území
Slovenskej republiky pre prípad krádeÏe a lúpeÏe. Limity na poistenie sú pre jednotlivé
pracoviská stanovené individuálne.

Povinná minimálna rezerva v Národnej banke Slovenska
Podºa nariadenia Národnej banky Slovenska v roku 2001 mala byÈ priemerná hodnota
povinnej minimálnej rezervy 3 529 564 tisíc Sk. V skutoãnosti priemerná hodnota
rezerv uloÏen˘ch bankou v NBS v hodnotenom období bola vo v˘‰ke 3 554 871 tisíc Sk
(3 383 125 tisíc Sk v r. 2000).

(5) ÚVERY POSKYTNUTÉ EMISN¯M BANKÁM
Banka poskytla Národnej banke Slovenska úvery nákupom pokladniãn˘ch poukáÏok
so súhlasom na ich spätn˘ predaj. Banka o tejto transakcii úãtuje ako o úvere a zároveÀ
sú cenné papiere v súlade s opatrením Ministerstva Financií vykázané v cenn˘ch pa-
pieroch a záväzkoch z cenn˘ch papierov v celkovej hodnote 4 933 350 tisíc Sk 
(pozri bod prílohy 8 a 16). Trhová hodnota t˘chto pokladniãn˘ch poukáÏok 
k 31. decembru 2001 bola 4 939 309 tisíc Sk.

Prehºad takto poskytnut˘ch úverov je k 31. decembru 2001 nasledovn˘:

(6) ÚVERY A VKLADY POSKYTNUTÉ IN¯M BANKÁM 
Zmluvná splatnosÈ termínovan˘ch vkladov poskytnut˘ch bankám je nasledovná 
(v tisícoch Sk):

2001 2000
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 2 629 776 1 585 376
BeÏné úãty v in˘ch bankách 1 175 270 1 043 078
Povinná minimálna rezerva v NBS 568 521 4 303 215
Ostatné úãty v NBS 6 898 834 1 814 334
Celkom 11 272 401 8 746 003

Dátum kúpy Dátum spätného âiastka úveru Úroková 
cenn˘ch papierov predaja v tisíc Sk sadzba v %

Úver 1 19.12.01 7.01.02 996 126 7,8
Úver 2 27.12.01 13.03.02 3 937 224 7,7
Celkom –– –– 4 933 350 ––

2001 2000
SplatnosÈ – zmluvná:

– menej neÏ 3 mesiace 7 977 306 6 305 540
– 3 mesiace aÏ 1 rok 3 827 473 5 950 314
– 1 aÏ 5 rokov 342 857 450 000

Mínus: opravná poloÏka –– ––
Celkom 12 147 636 12 705 854
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K uveden˘m vkladom v slovenskej mene sa viaÏe k 31. decembru 2001 úroková sadzba
od 6,8 % do 8,8 % a ku vkladom v cudzej mene sa viaÏe úroková sadzba od 0,75 %
do 4,76 %.

V úveroch a vkladoch poskytnut˘ch bankám je zaúãtovaná suma 93 652 tisíc Sk, ão
predstavuje pohºadávky z titulu odkúpen˘ch dokumentárnych akreditívov voãi bankám.

(7) ÚVERY POSKYTNUTÉ KLIENTOM 
Úvery poskytnuté klientom sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Zmluvná splatnosÈ úverov klientom je nasledovná (v tisícoch Sk):

Úrokové sadzby t˘kajúce sa úverov klientom poskytnut˘ch v slovensk˘ch korunách sa 
k 31. decembru 2001 pohybovali od 8,35 % do 19,0 % a k úverom poskytnut˘m v cudzej
mene od 2,21 % do 3,47 %.

Podrobn˘ rozpis ne‰pecifikovan˘ch a klasifikovan˘ch pohºadávok podºa regulaãn˘ch
poÏiadaviek Ministerstva financií SR je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

Podrobn˘ rozpis opravn˘ch poloÏiek k úverom je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

2001 2000
Úvery a preddavky brutto 41 374 390 32 865 157
Debetné zostatky na beÏn˘ch úãtoch 3 756 444 2 572 757
Mínus: opravná poloÏka k stratám z úverov – 1 054 885 – 563 302
Úvery a preddavky celkom 44 075 949 34 874 612

2001 2000
SplatnosÈ:

– menej neÏ 1 rok 19 970 070 19 702 971
– od 1 do 5 rokov 13 296 955 10 536 885
– viac neÏ 5 rokov 7 654 545 2 842 415

Ne‰pecifikované a klasifikované pohºadávky 4 072 646 2 175 665
Ostatné 136 618 179 978
Mínus: opravná poloÏka k úverom – 1 054 885 – 563 302
Celkom 44 075 949 34 874 612

2001 2000
·tandardné pohºadávky s v˘hradou 2 535 563 1 477 703
Ne‰tandardné pohºadávky 100 114 123 215
Pochybné a sporné pohºadávky 884 915 72 176
Stratové pohºadávky 552 054 502 571
Celkom 4 072 646 2 175 665

2001 2000
Opravná poloÏka k ne‰tandardn˘m úverom 20 319 24 643
Opravná poloÏka k pochybn˘m a sporn˘m pohºadávkam 482 512 36 088
Opravná poloÏka k stratov˘m pohºadávkam 552 054 502 571
Celkom 1 054 885 563 302
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Podrobn˘ rozpis syntetick˘ch úãtov ã. 231, 241, 242, 243 a 249 podºa analytickej
evidencie uvedenej v Opatreniach Ministerstva financií ã. 65/355/1996 zo dÀa 
11. novembra 1996 je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

Pohyby opravn˘ch poloÏiek k úverom boli nasledovné
(v tisícoch Sk):

Banka vytvára rezervy na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou a na retailové úvery, 
klasifikované a podsúvahové záväzky, ktoré sú ìalej uvedené v bode 18 prílohy.
Úvery poskytnuté klientom sú zaistené nasledovn˘mi druhmi záruk (v tisícoch Sk):

Úver Opravná poloÏka
·tandardné úvery s v˘hradou 2 535 563 ––
– Sk rezidenti 1 673 595 ––
– Sk nerezidenti –– ––
– CM rezidenti 693 899 ––
– CM nerezidenti 168 069 ––
Ne‰tandardné úvery 100 114 20 319
– Sk rezidenti 67 997 13 896
– Sk nerezidenti –– ––
– CM rezidenti 32 117 6 423
– CM nerezidenti –– ––
Pochybné a sporné pohºadávky 884 915 482 512
– Sk rezidenti 256 891 137 453
– Sk nerezidenti –– ––
– CM rezidenti 419 489 230 741
– CM nerezidenti 208 535 114 318
Stratové pohºadávky 552 054 552 054
– Sk rezidenti 135 113 135 113
– Sk nerezidenti 4 456 4 456
– CM rezidenti 290 618 290 618
– CM nerezidenti 121 867 121 867
Celkom 4 072 646 1 054 885

2001 2000
Zostatok k 1. januáru 563 302 725 420
Tvorba 724 280 519 650
Rozpustenie do zisku – 219 189 – 697 462
Kurzov˘ rozdiel – 13 508 15 694
Zostatok k 31. decembru 1 054 885 563 302

2001 2000
Záruky prijaté od bánk 7 032 528 5 935 645
Záruky poskytnuté ‰tátom 8 740 765 5 060 835
Záruky prijaté od podnikov 4 624 112 4 056 758
Celkom 20 397 405 15 053 238



/31

Banka bola gestorom pri dvoch konzorcionálnych úveroch klientom v celkovej hodnote
25 396 tisíc EUR a 3 000 000 tisíc Sk, podiel banky na uveden˘ch úveroch bol 
80,6 % a 33,33 % a úroková sadzba sa pohybuje k 31. decembru 2001 od 6,93 % 
do 9,14 %.

(8) OBCHODOVATEªNÉ CENNÉ PAPIERE
Obchodovateºné cenné papiere sú nasledovné (v tisícoch Sk): 

Certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch fondov predstavujú certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch
fondov spoloãnosti Tatra Asset Management, správcovská spoloãnosÈ a.s. 

·truktúra obchodovateºn˘ch cenn˘ch papierov je (v tisícoch Sk):

Trhová cena akcií k 31. decembru 2001 dosiahla v˘‰ku 20 667 tisíc Sk (13 385 tisíc Sk
k 31. decembru 2000), ão predstavuje nerealizovanú stratu vo v˘‰ke 3 460 tisíc Sk 
(4 497 tisíc Sk k 31. decembru 2000) a nerealizovan˘ zisk vo v˘‰ke 6 176 tisíc Sk
(192 tisíc Sk k 31. decembru 2000).

2001 2000
Cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom
Akcie 17 951 17 690
Certifikáty otvoren˘ch podielov˘ch fondov 110 255 294 358
Mínus: opravná poloÏka – 34 784 – 21 258
Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom
·tátne pokladniãné poukáÏky 1 022 699 ––
Pokladniãné poukáÏky NBS 2 946 863 986 076
Pokladniãné poukáÏky NBS - reverzné repo 4 933 350 ––
·tátne dlhopisy 18 310 201 12 291 241
Podnikové dlhopisy 424 904 505 856
Eurobondy 4 398 973 1 315 703
Euronotes 3 845 287 3 359 799
Mínus: opravná poloÏka – 36 668 – 29 076
Celkom 35 939 031 18 720 389

2001 2000
Kótované Nekótované Kótované Nekótované

Vydané finanãn˘mi in‰titúciami 9 552 054 78 931 2 243 926 277 723
Vydané vládou SR 25 600 638 –– 15 468 956 ––
Iné 707 302 106 660 218 69 566
Celkom 35 859 994 79 037 18 373 100 347 289
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·truktúra cenn˘ch papierov podºa sektorov NBS je k 31. decembru 2001 nasledovná:

Pohyby opravn˘ch poloÏiek boli nasledovné (v tisícoch Sk):

(9) INVESTIâNÉ CENNÉ PAPIERE
Banka mala nasledovné investície v cenn˘ch papieroch v úãtovnej hodnote (v tisícoch Sk):

(v tisícoch Sk)
Nefinanãné organizácie
Verejné 688 492
Súkromné 18 274
Finanãné korporácie
NBS 7 880 213
Ostatné banky

Súkromné banky 303 683
Investiãné fondy a spoloãnosti

Súkromné 80 191
·tátna správa

Ústredná 25 600 638
Zahraniãie 1 367 540
Celkom 35 939 031

2001 2000
K 1. januáru 50 334 37 226
Tvorba 43 874 33 971
Rozpustenie – 22 813 – 20 863
Kurzov˘ rozdiel 57 ––
K 31. decembru 71 452 50 334

Podiel na
hlasovacích

Názov spoloãnosti Vlastníctvo právach 2001 2000
Podniky s rozhodujúcim vplyvom 187 039 279 203
Tatra Group Servis, s. r. o. 100 % 100 % 270 005 270 005
Mínus - opravná poloÏka – 132 966 – 40 802 
Tatra Asset Management, správ. spol. a. s. 96,15 % 100 % 50 000 50 000
Podniky s podstatn˘m vplyvom 96 000 87 542
Tatra Leasing, s. r. o. 48 % 48 % 96 000 98 425
Mínus - opravná poloÏka – 10 883 
Medzisúãet 283 039 366 745
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Základné údaje o dcérskych spoloãnostiach z audítovan˘ch úãtovn˘ch v˘kazov boli:

(v tisícoch Sk)

Pohyby v opravn˘ch poloÏkách k investiãn˘m cenn˘m papierom boli nasledovné 
(v tisícoch Sk):

Názov spoloãnosti - pokraãovanie Vlastníctvo 2001 2000
Ostatné investície 5 080 16 682
Autorizaãné centrum Slovenska, a. s. 0 % –– 11 550
Bankové zúãtovacie centrum, a. s. 0.99 % 3 000 3 000
Burza cenn˘ch papierov Bratislava, a. s. 0.26 % 300 300
SWIFT, s. c. Belgicko 29 akcií 1 780 1 832
Celkom 288 119 383 427

Názov spoloãnosti Adresa âinnosÈ Audítor
Tatra Group Servis, s. r. o. Vajanského 5, Bratislava SluÏby BMB Partners
Tatra Asset Management, správ. spol. a. s. Vajanského 5, Bratislava Správcovská spoloãnosÈ Arthur Andersen
Tatra Leasing, s. r. o. Vajanského 5, Bratislava Leasing Arthur Andersen

Kapitálové Hospodársky Zisk/strata 
Základné a rezervné v˘sledok beÏného Vlastné

K 31. decembru 2001 imanie fondy z minul˘ch rokov roka imanie
Podniky s rozhodujúcim vplyvom
Tatra Group Servis, s. r. o. 270 000 5 – 41 649 – 91 425 136 931
Tatra Asset Management, správ. spol. a. s. 52 000 481 1 096 1 759 55 336
Podniky s podstatn˘m vplyvom
Tatra Leasing, s. r. o. 200 000 –– – 71 030 119 520 248 490

2001 2000
K 1. januáru 51 685 70 000
Tvorba 92 164 20 802
Rozpustenie – 10 883 – 39 117
K 31. decembru 132 966 51 685
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(10) HMOTN¯ INVESTIâN¯ MAJETOK 
Pohyby hmotného investiãného majetku v priebehu roka 2001 boli (v tisícoch Sk): 

Hlavné pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy poãas roka 2001 predstavovalo otvo-
renie a zaradenie 19 nov˘ch poboãiek.

Poistenie
Banka uplatÀuje poistenie HIM do v˘‰ky 1 726 357 tisíc Sk pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia vecí Ïivelnou udalosÈou, do v˘‰ky 1 594 558 tisíc Sk pre prípad po‰ko-
denia alebo zniãenia veci vodou z vodovodn˘ch zariadení, do v˘‰ky 404 934 tisíc Sk
pre prípad krádeÏe a vandalizmu. Elektronické zariadenia sú poistené do v˘‰ky 
238 759 tisíc Sk. 

Budúce investiãné zámery
Orgány banky schválili na budúce úãtovné obdobia nasledovné investície:

Nedokonãené
Pozemky Stroje Ostatn˘ Dopravné investície 
a budovy a zariadenia HIM prostriedky a preddavky Celkom

Obstarávacia cena
31. decembra 2000 746 555 1 233 832 398 400 46 151 146 263 2 571 201
Prírastky –– –– –– –– 1 239 683 1 239 683
Úbytky – 24 605 – 19 323 – 7 171 – 6 506 – 179 891 – 237 496
Prírastky prenajatého majetku –– –– –– 11 719 –– 11 719
Transfery z nedok. investícií 80 849 571 651 159 019 42 893 – 854 412 ––
31. decembra 2001 802 799 1 786 160 550 248 94 257 351 643 3 585 107
Oprávky 
31. decembra 2000 – 133 667 – 898 503 – 233 152 – 34 524 –– – 1 299 846
Prírastky – 32 238 – 275 840 – 96 597 – 12 033 –– – 416 708
Úbytky 924 19 130 5 790 4 663 –– 30 507
Prírastky prenajatého majetku –– –– –– – 11 719 –– – 11 719
Presuny –– –– –– –– –– ––
Opravné poloÏky 14 825 –– –– –– –– 14 825
31. decembra 2001 –150 156 – 1 155 213 – 323 959 – 53 613 –– – 1 682 941
Zostatková hodnota 2001 652 643 630 947 226 289 40 644 351 643 1 902 166
Zostatková hodnota 2000 612 888 335 329 165 248 11 627 146 263 1 271 355

(v tisícoch Sk)
Budovy - rekon‰trukcia, nákup 207 538
Vybavenie kancelárií 196 604
Autá 15 200
Telekomunikaãn˘ systém 82 278
Hardware, software 472 362
Celkom 973 982
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Pohyby opravn˘ch poloÏiek k investiãnému majetku boli nasledovné
(v tisícoch Sk):

(11) NEHMOTN¯ INVESTIâN¯ MAJETOK 
Pohyby nehmotného investiãného majetku v priebehu roka 2001 boli nasledovné 
(v tisícoch Sk):

Hlavné pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy poãas roka 2001 predstavovali 
zaradenie softwaru a predaj nehmotn˘ch investícií t˘kajúcich sa celoskupinového
zavádzania softwaru Globus.

Poistenie
NIM Banky nie je poisten .̆ 

2001 2000
K 1. januáru 14 825 14 825
Tvorba –– ––
Rozpustenie – 14 825 ––
Kurzov˘ rozdiel –– ––
K 31. decembru –– 14 825

Obstaranie
nehmotn˘ch

Software investícií Celkom
Obstarávacia cena
31. decembra 2000 509 463 311 512 820 975
Prírastky –– 309 512 309 512
Transfery z nedokonãen˘ch investícií 106 843 – 106 843 ––
Úbytky – 429 608 – 429 608
31. decembra 2001 616 306 84 573 700 879
Oprávky 
31. decembra 2000 – 350 218 –– – 350 218
Roãn˘ odpis – 117 161 –– – 117 161
31. decembra 2001 – 467 379 –– – 467 379
Zostatková hodnota 2001 148 927 84 573 233 500
Zostatková hodnota 2000 159 245 311 512 470 757
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(12) PREDDAVKY A OSTATNÉ AKTÍVA
Preddavky a ostatné aktíva pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Pohyby opravn˘ch poloÏiek boli nasledovné (v tisícoch Sk):

Pohºadávky po lehote splatnosti predstavujú k 31. decembru 2001 34 474 tisíc Sk. 

(13) ZÁVÄZKY VOâI IN¯M BANKÁM
Záväzky voãi in˘m bankám predstavujú vklady bánk a úvery získané od finanãn˘ch
in‰titúcií.

a) Vklady v in˘ch bankách sú splatné podºa zmluvnej splatnosti nasledovne (v tisícoch Sk):

K uveden˘m vkladom v slovenskej mene sa k 31. decembru 2001 viaÏe úroková sadzba
od 6,3 % do 7,95 % a ku vkladom v cudzej mene sa viaÏe úroková sadzba od 2,02 %
do 5,25 %. 

2001 2000
âasové rozlí‰enie v˘nosov˘ch úrokov 583 317 653 261
Amortizovan˘ diskont t˘kajúci sa cenn˘ch papierov 54 520 ––
Pohºadávky voãi ‰tátnemu rozpoãtu –– 147 992
Prevádzkové preddavky 59 154 27 980
Vlastné akcie na predaj (pozri bod 19) 11 670 13 953
Náklady budúcich období 147 920 145 753
Ostatné 241 200 235 909
Mínus: opravná poloÏka – 32 113 – 31 422
Celkom 1 065 668 1 193 426

2001 2000
K 1. januáru 31 422 20 877
Tvorba 704 13 819
Rozpustenie – 13 – 3 274
Kurzov˘ rozdiel –– ––
K 31. decembru 32 113 31 422

2001 2000
SplatnosÈ:

– do 3 mesiacov 4 183 891 2 322 721
– od 3 mesiacov do 1 roka 4 309 563 458 169
– od 1 roka do 5 rokov 100 000
– viac neÏ 5 rokov –– ––

Celkom 8 493 454 2 880 890



/37

b) Úvery boli získané od nasledovn˘ch zahraniãn˘ch finanãn˘ch in‰titúcií
(v tisícoch Sk): 

c) Prevody prostriedkov medzi bankami predstavovali k 31. decembru 2001 sumu 
2 785 422 tisíc Sk (1 974 505 tisíc Sk k 31. decembru 2000).

(14) PODRIADEN¯ DLH
Banka dostala v roku 1996 dlhodob˘ úver od Európskej banky pre obnovu a rozvoj
(EBRD) vo v˘‰ke 25 miliónov DEM, ktor˘ bol splatn˘ v piatich rovnak˘ch roãn˘ch splát-
kach od 6. novembra 2002 do 6. novembra 2006. Banka uveden˘ úver predãasne
splatila 6. novembra 2001 z dôvodu zmien opatrení NBS o obozretnom podnikaní, 
a t˘m súvisiacej moÏnosti zahrnutia podriadeného dlhu do kapitálu banky.

(15) ZÁVÄZKY VOâI KLIENTOM
Záväzky voãi klientom pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Banka emitovala 14. decembra 2001 hypotekárne záloÏné listy s menovitou hodnotou
100 tisíc Sk slúÏiace na refinancovanie hypotekárnych úverov. V˘nos predstavuje 7,5 %
a vypláca sa roãne. ZáloÏné listy sú splatné 14. decembra 2006.
Záväzky voãi klientom sú splatné podºa zmluvnej doby splatnosti nasledovne (v tisícoch Sk):

2001 2000
EXIM Japonsko 447 725 1 370 760
Európska investiãná banka 154 810 487 014
Európska banka pre obnovu a rozvoj 21 863 134 970
Celkom 624 398 1 992 744

2001 2000
BeÏné úãty 36 112 063 25 302 177
Termínované vklady 41 032 418 31 795 578
Úsporné vklady 5 103 824 3 276 139
Vkladové certifikáty 534 755 640 535
Ostatné záväzky voãi klientom 200 000 ––
Emisia hypotekánych záloÏn˘ch listov 504 500 ––
Celkom 83 487 560 61 014 429

2001 2000
SplatnosÈ:

– do 3 mesiacov 77 060 416 55 810 335
– do 1 roka 5 589 200 4 856 355
– od 1 roka do 5 rokov 820 231 311 835
– viac neÏ 5 rokov 17 713 35 904

Celkom 83 487 560 61 014 429
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Úrokové sadzby t˘kajúce sa vkladov klientov v slovensk˘ch korunách sa k 31. decembru
2001 pohybovali od 1,5 % do 6,2 % vklady v cudzej mene boli úroãené sadzbami 
od 0,3 % do 2,95 %.

(16) OSTATNÉ PASÍVA 
Ostatné pasíva pozostávajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Záväzky po lehote splatnosti predstavujú k 31. decembru 2001 4 883 tisíc Sk.

(17) SOCIÁLNY FOND
Pohyby sociálneho fondu boli nasledovné (v tisícoch Sk):

Sociálny fond bol tvoren˘ do nákladov banky (2001: 5 767 tisíc Sk, 2000: 2 888 tisíc Sk)
a zo zisku (2001: 12 891 tisíc Sk, 2000: 16 390 tisíc Sk). PouÏit˘ bol na stravo-
vanie zamestnancov (2001: 4 568 tisíc Sk, 2000: 1 973 tisíc Sk), rehabilitáciu 
(2001: 4 360 tisíc Sk, 2000: 4 037 tisíc Sk) a ostatné sociálne v˘hody (2001: 7 984
tisíc Sk, 2000: 8 457 tisíc Sk). 

Sociálny fond je zaúãtovan˘ v poloÏke ostatn˘ch pasív (pozri bod prílohy 16).

(18) ZÁKONNÉ A OSTATNÉ REZERVY 
Pohyby na úãtoch rezerv boli v roku 2001 nasledovné (v tisícoch Sk):

2001 2000
âasové rozlí‰enie nákladov˘ch úrokov 587 167 496 818
Amortizovaná prémia t˘kajúca sa cenn˘ch papierov 147 450 ––
V˘nosy budúcich období 31 113 24 202
Dohadné úãty pasív 114 427 115 927
DaÀové záväzky 70 390 ––
Záväzky z cenn˘ch papierov - repo 4 933 350 ––
Ostatné 74 429 34 648
Celkom 5 958 326 671 595

2001 2000
Zostatok k 1. januáru 13 610 8 799
Tvorba 18 658 19 278
PouÏitie – 16 912 – 14 467
Zostatok k 31. decembru 15 356 13 610

Zákonná rezerva Ostatné rezervy Celkom 
Zostatok k 1. januáru 326 015 2 295 938 2 621 953
Tvorba –– 720 720
Rozpustenie do zisku –– – 1 394 498 – 1 394 498
Kurzov˘ rozdiel –– – 4 450 – 4 450
Zostatok k 31. decembru 326 015 897 710 1 223 725
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Banka vytvára zákonnú rezervu v súlade so zákonom ã. 368/1999 Zb. Stav rezervy
sa v porovnaní s minul˘m obdobím nezmenil.

V snahe priblíÏiÈ sa medzinárodn˘m úãtovn˘m ‰tandardom banka zmenila metodiku
tvorby rezerv. V‰eobecné rezervy banky, ktoré sa tvorili v minulosti boli alokované na
‰pecifické riziká t˘kajúce sa angaÏovanosti jednotliv˘ch subjektov v súvahe a podsú-
vahe banky. Vplyv zmeny v metodike tvorby je vyãíslen˘ v bode 2 prílohy. 

Zákonná a ostatné rezervy banky podºa novej metodiky platnej k 31. decembru 2001
kryjú najmä:
1. Riziká spojené so ‰tandardn˘mi pohºadávkami s v˘hradou. Banka vytvára rezervu

na tieto pohºadávky vo v˘‰ke 20 % po odpoãítaní zabezpeãenia vo forme ‰tátnych
a bankov˘ch záruk a termínovan˘ch vkladov. 

2. Riziká spojené s retailov˘mi úvermi, keì banka tvorí rezervu vo vy‰ke 2 % úverovej
angaÏovanosti. 

3. Podsúvahové riziká spojené s vystaven˘mi zárukami, neãerpan˘mi limitmi a akredi-
tívami a ostatn˘mi potenciálnymi záväzkami banky.

Prehºad rezerv vytvoren˘ch bankou k 31. decembru 2001 je nasledovn˘:

Banka odpísala za rok 2001 pohºadávky voãi klientom v sume 3 606 tisíc Sk 
(rok 2000 2 575 tisíc Sk).

(19) VLASTNÉ IMANIE 
Pohyby v tejto poloÏke priloÏenej súvahy boli v roku 2001 nasledovné (v tisícoch Sk):

(v tisícoch Sk)
Rezerva na ‰tandardné pohºadávky s v˘hradou 507 113
Rezerva na retailové úvery 22 293
Podsúvahové riziko a potenciálne záväzky 623 324
Ostatné 70 995
Celkom 1 223 725

Základné ÁÏiov˘ Rezervné Nerozdelen˘ Zisk beÏného 
imanie fond fondy zisk obdobia Celkom 

1. januára 1 044 320 131 524 256 477 3 394 046 1 820 965 6 647 332
Zamestnanecké akcie –– 26 664 –– –– –– 26 664
Nevyplatené dividendy –– –– –– 103 –– 103
Rozdelenie zisku: –– –– –– –– –– ––

– dividendy a tantiémy –– –– –– –– – 469 386 – 469 386
– prevod do 

nerozdeleného zisku –– –– –– 1 335 189 – 1 335 189 ––
– sociálny fond –– –– –– –– – 16 390 – 16 390

Zisk beÏného roka –– –– –– –– 3 096 612 3 096 612
31. decembra 2001 1 044 320 158 188 256 477 4 729 338 3 096 612 9 284 935
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Základné imanie
Hlavn˘mi akcionármi banky (v percentách) k 31. decembru 2001 a 2000 boli: 

Základné imanie pozostáva z 50 216 kmeÀov˘ch akcií na meno v menovitej hod-
note 20 000 tisíc Sk a 20 000 zamestnaneck˘ch akcií na meno v menovitej hodnote
2 000 tisíc Sk.

Ostatné súãasti vlastného imania s obmedzen˘m pouÏitím
Ostatné súãasti vlastného imania, ktor˘ch moÏnosÈ pouÏitia je obmedzená, ako zákonn˘
rezervn˘ fond, predstavuje ãiastku 208 864 tisíc Sk (208 864 tisíc Sk k 31. decembru 2000).
Jeho pouÏitie je vymedzené Obchodn˘m zákonníkom platn˘m v Slovenskej repu-
blike.

Zamestnanecké akcie
Na základe stanov banka predáva zamestnancom vlastné akcie ako formu motivaãného
programu. Banka je povinná v prípade poÏiadania zamestnancov kúpiÈ zamestnanecké
akcie späÈ. Právo spätného predaja sa môÏe uplatniÈ po uplynutí 3-roãnej lehoty drÏby
akcií. 

Rozdiel medzi nominálnou hodnotou akcií a ich predajnou cenou je zúãtovan˘ 
cez emisné áÏio banky.

Celkov˘ moÏn˘ záväzok banky z titulu nárokovateºného spätného predaja akcií
zamestnancami pre rok 2002 predstavuje sumu 72 488 tisíc Sk 

Zostatok nepredan˘ch zamestnaneck˘ch akcií k 31. decembru 2001 je uveden˘ 
v bode prílohy 12.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2001 (v tisícoch Sk)

2001 2000
Podiel na Hlasovacie Podiel na Hlasovacie

Vlastník základnom imaní právo základnom imaní právo
Raiffeisen Zentralbank (RZB) 69,49 % 72,26 % 69,49 % 72,26 %
Tatra Holding 13,57 % 14,11 % 13,57 % 14,11 %
Zamestnanecké akcie 3,83 % –– 3,83 % ––
Ostatní 13,11 % 13,63 % 13,11 % 13,63 %
Celkom 100 % 100 % 100 % 100 %

2001
Prevod do zákonného rezervného fondu ––
Dividendy - kmeÀové akcie 1 004 320
Dividendy - zamestnanecké akcie 16 660
Tvorba sociálneho fondu 12 891
Tantiémy 12 000
Prevod do nerozdeleného zisku 2 050 741
Celkom 3 096 612
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(20) AKTÍVA A PASÍVA V CUDZEJ MENE
Do súvahy banky sú zahrnuté aj aktíva a pasíva v cudzej mene. Ich súãet prepoãítan˘
na slovenské koruny je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

Bilanãná menová pozícia nezah⁄Àa podsúvahové aktíva a pasíva, a preto nevyjadruje
ãistú menovú pozíciu.

(21) PODSÚVAHOVÉ ZÁVÄZKY
Podsúvahové záväzky banky k 31. decembru 2001 a 2000 zah⁄Àajú:

a) Záruky a akreditívy

b) Podsúvahové záväzky z neãerpaného úveru
Neãerpané úverové limity klientov k 31. decembru 2001 predstavovali ãiastku 
12 772 427 tisíc Sk (9 288 139 tisíc Sk k 31. decembru 2000).

c) Iné hodnoty v evidencii
V rámci svojej riadnej ãinnosti vstupuje banka do zmluvného prenájmu automobilov,
kancelárskeho vybavenia a zariadenia. Zmluvné splátky sú väã‰inou rozloÏené na
obdobie 3 rokov. 

31. decembra 2001

Aktíva Sk USD EUR DEM ATS Iné Celkom 

Peniaze a peÀ. ekvivalenty 8 871 964 259 372 821 828 444 648 215 064 659 525 11 272 401

Úvery poskyt. emis. bankám 4 933 350 –– –– –– –– –– 4 933 350

Úvery in˘m bankám 2 884 580 6 507 148 2 286 743 –– –– 469 165 12 147 636

Úvery klientom 32 302 794 1 520 814 9 741 612 110 168 26 400 535 44 075 949

Obchod. cenné papiere 30 060 095 1 828 804 4 050 132 –– –– –– 35 939 031

Investiãné cenné papiere 286 339 –– 1 780 –– –– –– 288 119

Hmotn˘ investiãn˘ majetok 1902 166 –– –– –– –– –– 1 902 166

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 233 500 –– –– –– –– –– 233 500

Preddavky a ostatné aktíva 895 659 97 554 70 185 147 6 2 117 1 065 668

Pasíva a vlastné imanie:

Záväzky voãi in˘m bankám 6 325 743 3 454 725 1 612 877 –– –– 509 929 11 903 274

Podriaden˘ dlh –– –– –– –– –– –– ––

Záväzky voãi klientom 61 174 554 8 652 425 9 963 122 2 026 893 617 110 1 053 456 83 487 560

Rezervy 1 076 781 2 181 144 763 –– –– –– 1 223 725

Ostatné pasíva 5 733 573 91 752 124 591 3 280 1 045 4 085 5 958 326

Vlastné imanie 9 284 935 –– –– –– –– –– 9 284 935

Bilanãná menová pozícia – 1 225 139 – 1 987 391 5 126 927 – 1 475 210 – 403 059 – 36 128 ––

(v tisícoch Sk) 2001 2000
Poskytnuté:
– záruky 5 094 791 6 851 927
– klasifikované záruky 205 680 164 948
– akreditívy 350 215 160 273
– klasifikované akreditívy –– 63 577
Prijaté: 
– záruky 20 397 405 15 053 238



/42

Hodnota t˘chto aktív pouÏívan˘ch bankou predstavuje k 31. decembru 2001 ãiastku
16 453 tisíc Sk (28 172 tisíc Sk k 31. decembru 2000).

Iné hodnoty v evidencii predstavujú cenné papiere vydané v zahraniãí obstarané pre
klientov. Tieto cenné papiere sú nakúpené v mene banky na úãet klientov a predstavujú
sumu 5 843 016 tisíc Sk k 31. decembru 2001 (2 332 202 tisíc Sk k 31. decembru
2000).

d) Záväzky zo súdnych sporov
V rámci svojej riadnej ãinnosti sa banka stala predmetom súdnych sporov. Vedenie
banky je presvedãené, Ïe ak z t˘chto sporov pre Àu vyplynú nejaké záväzky, ich sku-
toãná v˘‰ka nebude maÈ v˘znamn˘ dopad na finanãné podmienky alebo v˘sledky 
budúcej ãinnosti banky.

e) Hodnoty prijaté do úschovy a správy
Banka vykazuje k 31. decembru 2001 sumu 70 010 tisíc Sk (144 000 tisíc Sk 
k 31. decembru 2000), ktorá predstavuje depozitné certifikáty v úschove pre klientov.
Suma cenn˘ch papierov v správe banky je k 31. decembru 2001
8 087 486 tisíc Sk (3 123 259 tisíc Sk k 31. decembru 2000). 

f) Neãerpané prísºuby na poskytnutie úveru
Suma 6 525 730 tisíc Sk k 31. decembru 2001 predstavuje úverov˘ prísºub od materskej
spoloãnosti Raiffeisen Zentralbank (RZB).

g) Zabezpeãenie s prevodom práv
Banka vykazuje vo svojej podsúvahe sumu 721 143 tisíc Sk, ktorá predstavuje majetok
vo forme prijatého zabezpeãenia s prevodom práv k poskytnut˘m úverom (355 470 tisíc Sk
k 31. decembru 2000). 

(22) DERIVÁTY
Nesplatené zostatky operácií s derivátmi k 31. decembru 2001 a 2000 boli nasle-
dovné:

V skutoãn˘ch hodnotách t˘chto operácií sú zohºadnené úverové a ostatné ekonomické
riziká banky.

(v tisícoch Sk) 2001 2000
Termínované zmluvy s úrokov˘mi operáciami
Aktíva 8 283 442 7 364 514
Pasíva – 8 817 374 – 5 951 115
Termínované zmluvy s devízov˘mi operáciami
Aktíva 19 219 195 18 840 133
Pasíva – 19 141 442 – 18 692 634
Spotové operácie 
Aktíva 4 275 613 2 162 008
Pasíva – 4 274 465 – 2 161 423
Opãné transakcie
Aktíva 300 880 ––
Pasíva – 301 590 ––
Deriváty celkom – 455 741 1 561 483
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SplatnosÈ derivátov k 31. decembru 2001 bola nasledovná (v tisícoch Sk):

(23) âISTÉ V¯NOSOVÉ ÚROKY 
âisté v˘nosové úroky sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

Podrobn˘ rozpis úãtu 712 v˘nosov z klientsk˘ch operácií podºa regulaãn˘ch poÏiadaviek
Ministerstva financií SR je nasledovn˘ (v tisícoch Sk):

Do a vrátane Nad 3 mesiace
3 mesiacov a do 1 roka Nad 1 rok Celkom 

Zmluvy s úrokov˘mi operáciami
Aktíva 2 735 543 1 496 070 4 051 829 8 283 442
Pasíva – 3 092 140 – 1 768 405 – 3 956 829 – 8 817 374
Zmluvy s devízov˘mi operáciami
Aktíva 13 245 509 5 973 686 –– 19 219 195
Pasíva – 13 109 402 – 6 032 040 –– – 19 141 442
Celkom – 220 490 – 330 689 95 000 – 456 179

2001 2000
V˘nosové úroky:

– z úverov poskytnut˘ch klientom 3 438 592 2 781 046
– z úãtov a vkladov v in˘ch bankách 877 504 735 228

Nákladové úroky:
– z beÏn˘ch a termínovan˘ch klientskych úãtov – 3 012 201 – 2 381 808
– z úãtov a vkladov v in˘ch bankách – 475 273 – 803 184

âisté v˘nosové úroky 828 622 331 282

V˘nosy - operácie s klientmi 2001 2000
Úroky z úverov 3 086 341 2 387 768
Úroky z debetn˘ch zostatkov na beÏn˘ch úãtoch 352 251 393 278
Poplatky a provízie 455 127 322 157
Celkom 3 893 719 3 103 203
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(24) âISTÉ V¯NOSY Z OBCHODOVANIA S CENN¯MI 
PAPIERMI

âisté v˘nosy z obchodovania s cenn˘mi papiermi (v tisícoch Sk):

(25) OPâNÁ PRÉMIA
V priebehu roka banka obchodovala s opciami na devízy. Pozícia banky bola poãas
celého roka plne zaistená. 

(26) OSTATNÉ V¯NOSY
Ostatné v˘nosy sa skladajú z nasledovn˘ch poloÏiek (v tisícoch Sk):

(v tisícoch Sk) 2001 2000
Získaná opãná prémia 14 841 532 008
Zaplatená opãná prémia – 15 568 – 511 068
Celkom – 727 20 940

2001 2000
Mimoriadne v˘nosy 4 942 18 590
Ostatné v˘nosy 13 696 3 552
V˘nosy z predaja investiãného majetku 3 187 6 262
V˘nosy z prevodu investiãn˘ch cenn˘ch papierov 15 350 ––
Ostatné v˘nosy 37 175 28 404

2001 2000
V˘nosy z cenn˘ch papierov:
Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 2 792 666 3 124 551
Akcie a cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom 65 494 12 120
Poplatky a provízie 11 344 14 715
Náklady na cenné papiere:
Náklady na predaj 5 800 346 572
Prémia z cenn˘ch papierov a poplatky 198 281 1 122
âist˘ v˘nos z cenn˘ch papierov 2 665 423 2 803 692
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(27) NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

·truktúra nákladov na zamestnancov je nasledovná (v tisícoch Sk):

Priemern˘ poãet zamestnancov v priebehu roka:

Banka mala v priebehu roka 9 ãlenov dozornej rady (2000: 9 ãlenov).

(28) ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY
·truktúra administratívnych nákladov je nasledovná (v tisícoch Sk):

(29) OSTATNÉ NÁKLADY
·truktúra ostatn˘ch nákladov je nasledovná (v tisícoch Sk):

2001 2000
SluÏby 442 764 323 877
Spotreba materiálu 106 346 85 127
Nájomné 206 789 175 666
Propagácia 170 517 118 963
Ostatné 209 653 175 536
Celkom 1 136 069 879 169

2001 2000
DPH náklad z titulu koeficienta 118 842 ––
Príspevok na fond ochrany vkladov 80 140 98 929
Náklady na predaj investiãného majetku 30 786 11 597
Sponzoring 23 145 8 356
Poistenie majetku 10 090 7 547
Ostatné 33 449 21 492
Celkom 296 452 147 921

2001 2000
Vedenie banky 6 6
Ostatní zamestnanci 2 169 1 671
Celkom 2 175 1 677

2001 2000
Mzdové náklady 754 813 544 660
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie 209 242 152 647
Mzdy a odmeny ‰tatutárnym zástupcom 10 474 8 044
Celkom 974 529 705 351
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(30) DA≈OVÁ SITUÁCIA
Prevod úãtovného zisku na základ dane z príjmov právnickej osoby je nasledovn˘ 
(v tisícoch Sk):

Rôzne interpretácie daÀov˘ch predpisov t˘kajúce sa ãinnosti banky môÏu viesÈ k tvorbe
daÀov˘ch dohadn˘ch poloÏiek, pre ktoré v súãasnosti neexistuje predpoklad objektívnej
kvantifikácie. Predstavenstvu nie sú známe takéto dohadné poloÏky, ktoré by mali vplyv
na úãtovnú závierku ako celok.

(31) RIZIKO LIKVIDITY
Riziko likvidity predstavuje mieru schopnosti banky plniÈ svoje záväzky súvisiace s pou-
Ïívan˘mi finanãn˘mi nástrojmi.
V tabuºke je anal˘za aktív, pasív a vlastného imania podºa príslu‰n˘ch termínov splat-
nosti zostavená na základe zostatkovej doby odo dÀa zostavenia bilancie aktív a pasív
do termínu zmluvnej splatnosti. Táto anal˘za zobrazuje termíny splatnosti pri dôslednom
uplatnení zásady opatrnosti v prípadoch moÏn˘ch úhrad pred termínom splatnosti. 
V prípade pasív je vyznaãen˘ najskor‰í moÏn˘ termín úhrady, k˘m pri aktívach je to
posledn˘ moÏn˘ termín úhrady. Podºa opatrenia NBS banka vykazuje ‰tátne cenné
papiere a kótované cenné papiere v kategórii „do a vrátane 1 mesiaca“ bez ohºadu
na ich skutoãnú splatnosÈ. Aktíva a pasíva, ktor˘ch splatnosÈ nie je zmluvne urãená, 
sú zoskupené v kategórii „s neurãenou splatnosÈou“.
Pozícia likvidity k 31. decembru 2001 vyjadrená v tisícoch Sk bola nasledovná:

2001 2000
Hospodársky v˘sledok beÏného obdobia 3 096 612 1 820 965
Trvalé rozdiely:
V˘nosy z CP nevstupujúce do základu dane – 2 215 558 – 1 882 650
DaÀovo neuznané náklady 129 364 125 977
Ostatné odpoãítateºné poloÏky a úºavy – 13 304 – 376 317
Prechodné rozdiely:
Tvorba a pouÏitie opravn˘ch poloÏiek a rezerv - netto – 1 070 219 272 535
Zdaniteºn˘ základ – 73 105 – 39 490
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(32) ODHAD REALIZAâNEJ HODNOTY
Podºa názoru vedenia banky, pokiaº nie je v jednotliv˘ch prípadoch uvedené inak, trho-
vo realizovateºná hodnota finanãného majetku banky sa v˘razne neodli‰uje od hodnôt
uveden˘ch v súvahe banky k 31. decembru 2001 a 2000.
Súvahová hodnota úverov zníÏená o opravné poloÏky a rezervy sa pribliÏuje k ich rea-
lizovateºnej trhovej hodnote, k˘m reálna hodnota záväzkov krátkodobého finanãného
majetku, ostatn˘ch aktív, preddavkov a ãasovo rozlí‰en˘ch v˘nosov zodpovedá ich
úãtovnej hodnote. Akcie a ostatné cenné papiere s premenliv˘m a pevn˘m v˘nosom
spolu s príslu‰n˘mi podsúvahov˘mi in‰trumentmi sú zobrazené v cene obstarania alebo
trhovej hodnote, a to podºa toho, ktorá je niÏ‰ia. 

Neurãená

Nad splatnosÈ alebo

Do a vrátane 3 mesiace Nad 1 rok klasifikované

31. decembra 2001 3 mesiacov a do 1 roka a do 5 rokov Nad 5 rokov úvery Celkom 

Aktíva: 76 236 316 11 283 222 16 269 673 3 104 161 4 964 448 111 857 820

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 11 272 401 –– –– –– –– 11 272 401

Úvery poskytnuté emisn˘m bankám 4 933 350 –– –– –– –– 4 933 350

Úvery in˘m bankám 10 296 754 1 508 025 342 857 –– –– 12 147 636

Úvery klientom 19 580 012 6 828 245 14 225 712 2 888 257 553 723 44 075 949

Obchod. cenné papiere 29 938 647 2 763 646 1 661 020 207 381 1 368 337 35 939 031

Investiãné cenné papiere –– –– –– –– 288 119 288 119

Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 1 902 166 1 902 166

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 233 500 233 500

Preddavky a ostatné aktíva 215 152 183 306 40 084 8 523 618 603 1 065 668

Pasíva a vlastné imanie: 96 660 714 6 062 001 822 699 142 734 8 169 672 111 857 820

Záväzky voãi bankám 9 274 948 2 140 916 275 239 135 750 76 421 11 903 274

Záväzky voãi klientom 79 325 637 3 583 261 547 460 6 984 24 218 83 487 560

Ostatné pasíva 4 963 517 337 824 –– –– 656 985 5 958 326

Rezervy –– –– –– –– 1 223 725 1 223 725

Vlastné imanie 3 096 612 –– –– –– 6 188 323 9 284 935

Súvahová pozícia k 31. 12. 01 – 20 424 398 5 221 221 15 446 974 2 961 427 – 3 205 224 ––

Vybrané podsúvahové aktíva 28 229 282 9 125 448 6 924 309 1 057 469 –– 45 336 508

Vybrané podsúvahové pasíva 33 569 516 9 209 336 5 092 936 2 578 926 205 680 50 656 394

Pozícia likvidity k 31. 12. 01 – 25 764 632 5 137 333 17 278 347 1 439 970 – 3 410 904 – 5 319 886

Kumulatívna pozícia likvidity – 25 764 632 – 20 627 299 – 3 348 952 – 1 908 982 – 5 319 886 ––
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(33) SPRIAZNENÉ STRANY
Medzi spriaznené strany patria akcionári, ãlenovia ‰tatutárneho orgánu a dozornej
rady, spoloãnosti v skupine a spoloãníci v spoloãnostiach v skupine, spoloãné a pridru-
Ïené podniky, fyzické osoby, ktoré prostredníctvom svojich hlasovacích práv môÏu 
priamo, alebo nepriamo vykonávaÈ podstatn˘ vplyv na úãtovnú závierku banky, im blízke
osoby a osoby, ktoré sú zodpovedné za plánovanie, riadenie a kontrolu ãinnosti banky.
Prehºad jednotliv˘ch súvahov˘ch poloÏiek t˘kajúcich sa spriaznen˘ch strán je 
k 31. decembru 2001 nasledovn˘:

V˘‰ka tantiém vyplaten˘ch ãlenom dozornej rady v roku 2001 predstavovala 
12 000 tisíc Sk. V˘‰ka úrokov viaÏucich sa k úverom, ktoré boli poskytnuté ãlenom 
‰tatutárneho orgánu za rok 2001, je 74 tisíc Sk. 

(v tisícoch Sk)
Úvery a preddavky, podiely – aktíva

·tatutárny orgán 486
Dozorná rada ––
Dcérske spoloãnosti 1 143 043
Raiffeisen Zentral Bank 1 885 085
Ostatné spriaznené strany 809 085

Celkom 3 837 699
Úvery a preddavky – pasíva

Raiffeisen Zentral Bank 104
Dcérske spoloãnosti 268 585
Ostatné spriaznené strany 3 291

Celkom 271 980
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Rozdelenie zisku
za rok 2001

(v tisícoch Sk)

Zisk po zdanení 3 096 612

Dividendy - kmeÀové akcie 1 004 320

Dividendy - zamestnanecké akcie 16 660

Tantiémy 9 480

Prídel do sociálneho fondu 12 891

Prídel do nerozdeleného zisku minul˘ch rokov 2 053 261

Dozorná rada súhlasí s predloÏenou správou o obchodnom roku 2001 a súhlasí s úãtovnou závierkou a s návrhom
na rozdelenie zisku.
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Dozorná rada

Ing. Milan Vr‰kov˘ 
predseda dozornej rady

Dkfm. Dr. Herbert Stepic 
podpredseda dozornej rady,
zástupca generálneho riaditeºa
Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG, ViedeÀ

Prof. Ing. Peter BaláÏ, CSc. 
Ekonomická univerzita, 
Fakulta medzinárodného 
obchodu, Bratislava

Dr. Reinhard Böck
riaditeº odboru priameho obchodu
PoisÈovÀa Uniqua, ViedeÀ 
(do 26. septembra 2001)

JUDr. Tomá‰ Borec 
advokát (od 26. septembra 2001)

Mag.Walter Grün 
konzultant Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich - Wien, 
reg. Ges.m.b.H, ViedeÀ

Mag. Renate Kattinger 
senior viceprezident Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG,
ViedeÀ

Ing. Ján Neubauer, CSc.
finanãn˘ riaditeº 
Fit Plus, spol. s r.o., Bratislava

Ing. Jolana Petrá‰ová
podpredsedníãka predstavenstva 
a viceprezident pre riadenie 
a personalistiku Slovnaft, a.s.,
Bratislava (do 2. júna 2001)

Ing. Vratko Ka‰‰ovic, CSc. 
prezident Slovnaft, a.s., Bratislava
(od 2. júna 2001)

Ing. ·tefan Tesák 
generálny riaditeº Slovalco, a. s.,
Îiar nad Hronom

Vedenie banky

Predstavenstvo:
Dkfm. Rainer Franz 
generálny riaditeº

Ing. Miroslav Uliãn˘ 
zástupca generálneho riaditeºa

Ing. Igor Vida 
zástupca generálneho riaditeºa

Dr. Christian Masser

H. Ir. Philippe Moreels

Ing. Ivan ·ramko

Prokuristi:
Oºga DÏuppová, PhD.

Ing. Pavol Feitscher

Ing. Pavel Karel

Ing. Marcel Ka‰ãák

Vrcholov˘ manaÏment
v roku 2001
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mesto                                        poboãky poãet mesto                  poboãky poãet

Banská Bystrica 3 Pie‰Èany 1
Bratislava 33 Poprad 1
âadca 1 PovaÏská Bystrica 1
Dunajská Streda 1 Pre‰ov 3
Humenné 1 Prievidza 1
Ko‰ice 9 Púchov 2
Levice 1 RuÏomberok 1
Liptovsk˘ Mikulá‰ 1 Senec 1
Luãenec 1 Senica 1
Martin 3 Skalica 1
Michalovce 1 ·túrovo 1
Modra 1 Trenãín 2
Nitra 2 Trnava 2
Nové Mesto nad Váhom 1 Zvolen 1
Nové Zámky 2 Îiar nad Hronom 1
Pezinok 2 Îilina 5
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K 31. decembru 2001 mala Tatra banka 88 obchodn˘ch miest na celom Slovensku:

SieÈ obchodn˘ch miest
banky na Slovensku
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° vedenie beÏn˘ch a termínovan˘ch úãtov 
v Sk a v cudzích menách

° beÏné úãty - sociálny a rezervn˘ fond
v Sk a v cudzích menách

° depozitné certifikáty 
na meno v Sk 

° domáci a zahraniãn˘ platobn˘ styk
° platobné karty 

medzinárodne pouÏiteºné, kreditné a debetné karty
(Eurocard/Mastercard, VISA Electron, VISA, American Express)

° akceptácia platobn˘ch kariet
° ‰eky

cestovné ‰eky American Express, Thomas Cook, VISA, 
inkaso v‰etk˘ch druhov ‰ekov 

° iné sluÏby
zmenárenské sluÏby, prenájom bezpeãnostn˘ch schránok, 
denn˘ a noãn˘ trezor, prenájom po‰tov˘ch prieãinkov 

Elektronické bankovníctvo:
° B-mail 

SMS/e-mail správy
° Internet banking

domáce a zahraniãné platby, on-line informácie o kreditn˘ch kartách, 
export pohybov na úãte do súboru prostredníctvom http://www.tatrabanka.sk

° DIALOG (phonebanking) – sluÏby telefonického centra
aktívne a pasívne operácie

° Telebanking (homebanking)
domáci a zahraniãn˘ platobn˘ styk, v˘pisy z úãtu 

° Mobil banking
stav a pohyby na úãte, zadávanie platobn˘ch príkazov

° TatraPay, Eliot.pay
platby vo virtuálnych obchodoch prostredníctvom Internet bankingu

° CardPay
platby vo virtuálnych obchodoch platobn˘mi kartami

° MicroPay
platby mal˘ch ãiastok na internete pre poskytovateºov informaãného obsahu

° I:DEAL 
obchodovanie na devízov˘ch a peÀaÏn˘ch trhoch cez internet

° ELIOT
prvá internetová banka na Slovensku

Úverové produkty / SluÏby firemného financovania:
° krátkodobé, strednodobé, dlhodobé úvery

v Sk a v cudzej mene poskytované ako kontokorentné úvery alebo úvery 
s pevnou dobou splatnosti (financovanie prevádzkového kapitálu a inves-
tiãn˘ch ãinností)

° financovanie nehnuteºností a projektové financovanie

Produkty a sluÏby 
pre právnické osoby



/57

° financovanie miest a obcí
° poboãkové úvery

splátkové a kontokorentné, poskytované prostredníctvom poboãiek 
v sumách od 50 tis. Sk do 25 mil. Sk

° syndikované úvery na domácich a medzinárodn˘ch trhoch
° úvery pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov

kontokorentné, splátkové a investiãné do 10 mil. Sk
° mikroúvery

od 300 tis. Sk do 1 mil. Sk bez hmotného zabezpeãenia

Úverové produkty/SluÏby obchodného financovania:
° dokumentárne akreditívy

vrátane odkupu pohºadávok z dokumentárnych akreditívov a standby akreditívov
° dokumentárne inkasá
° záruky

platobné a akontaãné záruky, záruky na tender, colné záruky, záruky na kvalitu
° faktoring

odkup pohºadávok voãi domácim a zahraniãn˘m odberateºom 
° financovanie skladiskov˘ch záloÏn˘ch listov, komoditné financovanie
° eskont zmeniek

na podporu exportu, vnútro‰tátneho obchodu a poºnohospodárstva aj 
v spolupráci so Slovenskou záruãnou a rozvojovou bankou

° forfaiting
odkup v budúcnosti splatn˘ch pohºadávok

° ‰truktúrované obchodné financovanie
° predfinancovanie exportu
° stredno-dlhodobé financovanie

v spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a in˘mi
exportn˘mi agentúrami

° krátkodobé obchodné financovanie
s poistením alebo bez poistenia pohºadávok

° refinanãné úvery
v spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky

° financovanie na báze existujúcich pohºadávok
° reeskont zmeniek

v spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky

Treasury a investiãné bankovníctvo:
° termínované vklady
° spotové a forwardové devízové operácie
° menové swapy a opcie
° REPO obchody

nákup a spätn˘ predaj cenn˘ch papierov
° emisie cenn˘ch papierov 
° brokerské sluÏby s cenn˘mi papiermi

na domácom a zahraniãnom trhu
° ‰truktúrované investovanie a financovanie
° Tatra Limit Forward a Tatra Premium Forward

nástroje na hedging kurzov˘ch rizík
° Tatra Premium Depozit

kombinácia termínovaného vkladu a opcie
° sluÏby custody

evidencia cenn˘ch papierov vydan˘ch v zahraniãí
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° vedenie beÏn˘ch a termínovan˘ch úãtov a vkladn˘ch kniÏiek
v Sk a v cudzích menách

° depozitné certifikáty
na meno v Sk

° domáci a zahraniãn˘ platobn˘ styk
° platobné karty

medzinárodne pouÏiteºné, kreditné a debetné karty (Eurocard/Mastercard,
VISA Electron, VISA, Diners Club, American Express, ‰peciálne kartové 
produkty MercedesCard, DunlopCard, YES a Aura)

° ‰eky
cestovné ‰eky American Express, Thomas Cook, VISA, inkaso v‰etk˘ch 
druhov ‰ekov

° peÀaÏná transferová sluÏba Western Union, Tatra Express 
° zmenárenské sluÏby 
° prenájom bezpeãnostn˘ch schránok 

Elektronické bankovníctvo:
° B-mail

SMS/e-mail správy 
° Internet banking

domáce a zahraniãné platby, on-line informácie o kreditn˘ch kartách,
export pohybov na úãte do súboru prostredníctvom http://www.tatrabanka.sk

° DIALOG (phonebanking) – sluÏby telefonického centra
aktívne a pasívne operácie

° Mobil banking
stav a pohyby na úãte, zadávanie platobn˘ch príkazov

° TatraPay, Eliot.pay
platby vo virtuálnych obchodoch prostredníctvom Internet 
bankingu

° CardPay
platby vo virtuálnych obchodoch platobn˘mi kartami

° MicroPay
platby mal˘ch ãiastok na internete pre poskytovateºov infor-
maãného obsahu

° ELIOT
prvá internetová banka na Slovensku

° SamoobsluÏn˘ terminál

Úverové produkty:
° kontokorentné a krátkodobé úvery

v Sk
° hypotekárne úvery
° spotrebné úvery

Produkty a sluÏby 
pre fyzické osoby
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Treasury a investiãné bankovníctvo:
° termínované vklady
° spotové a forwardové devízové operácie
° menové swapy a opcie
° REPO obchody

nákup a spätn˘ predaj cenn˘ch papierov
° brokerské sluÏby s cenn˘mi papiermi

na domácom a zahraniãnom trhu
° Tatra Premium Depozit

kombinácia termínovaného vkladu a opcie
° sluÏby custody

evidencia cenn˘ch papierov vydan˘ch v zahraniãí

SluÏby dcérskych spoloãností 
a strategick˘ch partnerov 
v rámci Tatra banka Group

° Tatra Asset Management (TAM)
zaoberá sa spravovaním otvoren˘ch podielov˘ch fondov a ponúka sluÏby,
ktoré umoÏÀujú pohodlne presúvaÈ peÀaÏné prostriedky medzi jednotliv˘mi
fondami, pravidelne sporiÈ alebo zhodnocovaÈ peniaze. TAM je lídrom na
slovenskom trhu kolektívneho investovania.

° Tatra Leasing 
ponúka svojim klientom leasing osobn˘ch a úÏitkov˘ch automobilov,
nákladn˘ch automobilov, Èahaãov, návesov, strojov, technológií a technick˘ch
zariadení, ako aj v˘poãtovej techniky. V roku 2001 uviedla spoloãnosÈ
Tatra Leasing na trh nov˘ produkt orientovan˘ na lekárov – leasing zdra-
votníckych prístrojov a zariadení. Zmluvn˘ vzÈah môÏe byÈ uzatvoren˘ 
na 36, 48 alebo 60 mesiacov s mesaãn˘mi alebo ‰tvrÈroãn˘mi splátkami.

° Pokoj DDP 
umoÏÀuje prostredníctvom úãasti na doplnkovom dôchodkovom poistení
získaÈ doplnkov˘ dôchodkov˘ príjem v starobe alebo v invalidite a pozo-
stal˘m po poistencovi získaÈ doplnkov˘ príjem v prípade úmrtia poistenca.
Toto poistenie je daÀovo zv˘hodnen˘m poistením, ktorého sa môÏu zúãastniÈ
zamestnanci aj ich zamestnávatelia, ale aj iné ekonomicky ãinné osoby.
Pokoj DDP je v roku 2001 jedinou doplnkovou dôchodkovou poisÈovÀou 
na Slovensku, ktorá má za strategického partnera banku.
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Tatra banka, a. s.

HodÏovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika

Tel.: +421/2 / 5919 1111
Fax: +421/2 / 5919 1110

Telex: 926 44 TATR SK
SWIFT: TATR SK BX
www.tatrabanka.sk


