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Príhovor 
predsedu predstavenstva 
a generálneho riaditeºa

VáÏení akcionári, váÏení obchodní partneri,

v roku 2003 Tatra banka dôsledne pokraãovala v stratégii flexibilného prispôsobo-
vania sa zmenám podmienok na slovenskom bankovom trhu najmä uplatÀovaním
postupov, ktoré veºmi ‰pecificky a adresne reagovali na potreby a poÏiadavky
cieºov˘ch segmentov. S hrdosÈou môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe napriek rastúcej konku-
rencii si banka aj v roku 2003 udrÏala pozíciu lídra v mnoh˘ch oblastiach banko-
v˘ch sluÏieb a ako celok si zachovala dôveru svojich klientov, ba dokonca získala
mnoho nov˘ch. Spolu s dcérskymi spoloãnosÈami predstavovala skupina Tatra
banka Group jeden z najsilnej‰ích ãlánkov bankovej skupiny RZB a aj v roku 2003
svojimi v˘sledkami potvrdila siln˘ image dynamickej a univerzálnej finanãnej
skupiny ponúkajúcej spoºahlivé obchodné partnerstvo.

Skupina Tatra banka Group uzavrela rok 2003 s v˘sledkami dokumentujúcimi ìal‰ie
posilnenie trhovej pozície. Podºa medzinárodn˘ch úãtovn˘ch predpisov nárastom
bilanãnej sumy o 13 % a dosiahnutím celkovej sumy aktív 137 mld. Sk sa Tatra
banka v˘razne priblíÏila k pozícii druhej najväã‰ej banky na Slovensku. Suma aktív
Tatra banky predstavovala 14 % aktív celkového bankového sektora a jej nárast
bol umoÏnen˘ najmä ìal‰ím rastom objemu vkladov prijat˘ch od klientov, ktoré
stúpli o 13 % a dosiahli hodnotu 108 mld. Sk. Celkov˘ objem úverov poskytnut˘ch
klientom dosiahol 59,5 mld. Sk, ão predstavovalo medziroãn˘ nárast o 16 %.
Napriek stúpajúcim nákladom súvisiacim s roz‰irovaním aktivít, sa banke podarilo
zachovaÈ vynikajúcu ziskovosÈ, keì ãist˘ zisk po zdanení presiahol 2 mld. Sk. 

Tatra banka v priebehu roku 2003 naìalej pokraãovala v trende roz‰irovania
svojich obchodn˘ch miest otvorením 9 nov˘ch poboãiek. K ultimu roka 2003 bolo
tak celkovo klientom k dispozícii 102 obchodn˘ch miest, ktoré boli orientované
najmä na potreby retailovej klientely. Popri nich zabezpeãovalo potreby firemn˘ch
klientov tieÏ 15 obchodn˘ch centier vo v‰etk˘ch regiónoch Slovenska. Poãet úãtov
vzrástol o 14 % na viac neÏ 674 000.

Rok 2003 znamenal pokraãovanie uplatÀovania veºmi jednoznaãnej retailovej
stratégie a segmentovanej starostlivosti o individuálnych klientov. Jej úspe‰nosÈ sa
prejavila v prírastku individuálnych klientov v poãte 80 000 osôb. V oblasti
firemn˘ch klientov si banka naìalej udrÏala dominantnú pozíciu objemom ãerpan˘ch
úverov vo v˘‰ke 52 mld. Sk. Zvlá‰È úvery pre segment mal˘ch a stredn˘ch
podnikateºov zaznamenali medziroãné zv˘‰enie o rekordn˘ch 79 % a stávajú sa
stále v˘znamnej‰ou súãasÈou úverového portfólia rovnako ako úvery pre fyzické
osoby, ktor˘ch objem sa medziroãne viac ako zdvojnásobil.

Poskytovanie komplexn˘ch bankov˘ch
sluÏieb stabilnej kvality pre firemn˘ch ako aj
individuálnych klientov a vytváranie dlhodo-
bo pozitívnych hospodárskych v˘sledkov boli
kºúãov˘mi faktormi úspechu banky. Opätov-
ne to potvrdili najvy‰‰ie ocenenia od prestíÏ-
nych medzinárodn˘ch ekonomick˘ch periodík
ako Euromoney, Global Finance, ãi The Banker.
Toto medzinárodné uznanie posilÀuje na‰e
ambície napæÀaÈ na‰u víziu o tom, Ïe Tatra
banka Group je dynamická finanãná
skupina ponúkajúca spoºahlivé obchodné
partnerstvo a rie‰iaca finanãné potreby
cieºov˘ch klientskych segmentov v Slovenskej

Euromoney
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republike. Táto vízia je dosaÏiteºná vytváraním a udrÏiavaním dlhodob˘ch partner-
sk˘ch vzÈahov s klientmi, dosahovaním dlhodobej nadpriemernej efektivity vhodnou
optimalizáciou pomeru nákladov a v˘nosov banky a rozvíjaním kvality ºudsk˘ch
zdrojov. Tieto ciele by nebolo moÏné uskutoãniÈ bez podpory akcionárov, dôvery
na‰ich klientov ako aj aktívneho a pozitívneho prístupu v‰etk˘ch zamestnancov
skupiny Tatra banky, za ktoré t˘mto srdeãne ìakujeme.

Dkfm. Rainer Franz
predseda predstavenstva a generálny riaditeº

Vybrané ukazovatele podºa Medzinárodn˘ch ‰tandardov 2003 Zmena (%) 2002 2001
finanãného v˘kazníctva - konsolidované (neauditované)
(v miliónoch Sk)
Aktíva spolu 136 944,8 12,6 % 121 594,4 107 202,1
Úvery a vklady prijaté od klientov 108 214,5 12,9 % 95 812,6 82 448,8
Úvery poskytnuté klientom, netto 59 489,7 15,6 % 51 482,5 43 465,5
âist˘ zisk 2 040,5 –13,5 % 2 357,7 2 046,7
(v %)
ROE (pred zdanením) 20,0 28,0 27,6
ROA 1,6 2,2 2,3

Kurz 1EUR/Sk 41,161 41,722 42,760

Raiffeisen International
Bank – Holding AG
72,42 %

Tatra
Holding

14,11 %

Iné
13,47 %

·truktúra akcionárov 
(v % na hlasovacích právach)
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Tatra banka je súãasÈou bankovej skupiny RZB Group, ktorá je vedená viedenskou
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB-Austria). RZB je centrálnou in‰titúciou rakúskej
Raiffeisen Banking Group, najsilnej‰ej rakúskej bankovej skupiny s trhov˘m podielom
pribliÏne 25 %. RZB bola zaloÏená v roku 1927 a dnes je treÈou najväã‰ou bankou 
v Rakúsku, poskytujúcou kompletnú ‰kálu komerãn˘ch a investiãn˘ch bankov˘ch sluÏieb.
RZB je povaÏovaná za priekopníka v akvizíciách v oblasti strednej a v˘chodnej Európy.
Prostredníctvom Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International) pre-
vádzkuje sieÈ 15 bánk v tomto regióne s ponukou firemn˘ch, investiãn˘ch a retailov˘ch
bankov˘ch sluÏieb. Popri Slovenskej republike, kde zaãala prostredníctvom Tatra banky
bankovú ãinnosÈ v roku 1991, pokr˘va táto sieÈ nasledujúce trhy: Maìarsko (1987),
Poºsko (1991), âeská Republika (1993), Bulharsko (1994), Chorvátsko (1995), Rusko
(1997), Rumunsko (1998), Ukrajina (1998), Bosna a Hercegovina (2000), Srbsko 
a âierna Hora (2001), Slovinsko (2002), Srbsko a âierna Hora/Kosovo (2002),
Bielorusko (2003) a Albánsko (2004).

RZB zároveÀ spravuje niekoºko ‰pecializovan˘ch spoloãností v strednej a v˘chodnej
Európe, orientovan˘ch na poradenstvo v oblastiach, ak˘mi sú napríklad fúzie a akvizície,
v˘stavba nehnuteºností, manaÏment fondov, leasing a hypotekárne bankovníctvo. 

V západnej Európe a v USA pôsobí RZB prostredníctvom poboãky v Lond˘ne, zastupiteº-
ské úrady má v New Yorku, Bruseli, Miláne a ParíÏi, a do jej portfólia patrí aj finanãná
spoloãnosÈ v New Yorku a pridruÏená banka na Malte. V Ázii prevádzkuje poboãky 
v Singapúre a Pekingu, ako aj zastupiteºské úrady v Hong Kongu, Ho-âi-Minovom Meste,
Mumbai, Teheráne a Soule. Toto medzinárodné zastúpenie jasne podãiarkuje stratégiu
banky orientovaÈ sa na novovznikajúce trhy. 

Rekordné v˘sledky a dynamick˘ rast v roku 2003 
Banková skupina RZB Group naìalej pokraãovala v úspe‰nom raste a dosiahla rekordn˘
v˘sledok po tretí raz po sebe. Zisk pred zdanením sa zv˘‰il o 41,6 % na 343,6 mil. EUR
a opäÈ stúpli hodnoty aj najdôleÏitej‰ích finanãn˘ch ukazovateºov. RZB znovu rástla
r˘chlej‰ie ako trhy v Rakúsku a v strednej a v˘chodnej Európe a získala t˘m vy‰‰ie trhové
podiely. 

Celková bilanãná suma vzrástla na vy‰e 56 mld. EUR, ão znamenalo 20,8 % medzi-
roãn˘ nárast. Vìaka takémuto dynamickému v˘voju sa RZB znovu podarilo získaÈ tretiu
pozíciu spomedzi rakúskych bánk, miesto, ktoré stratila v roku 2000, kedy sa spojili jej
dvaja najväã‰í konkurenti. 

Silná schopnosÈ zarábaÈ a efektívny manaÏment nákladov 
V‰etky kºúãové hodnoty hospodárskych v˘sledkov skupiny vykazujú dvojãíselné ukazova-
tele nárastu, priãom na strane v˘nosov je nárast omnoho vy‰‰í ako na strane nákladov.
âist˘ úrokov˘ v˘nos po zohºadnení opravn˘ch poloÏiek k úverom narástol o 18,5 % na
660,7 mil. EUR, zatiaº ão prevádzkové náklady vzrástli len o 13,1 % na 1 017,4 mil. EUR,
napriek pokraãujúcim vysok˘m investíciám pri budovaní siln˘ch obchodn˘ch ãlánkov 
v oblasti strednej a v˘chodnej Európy, ktoré sú v‰ak základom pre budúci rast a úspech
celej skupiny.

Opravné poloÏky k úverom vzrástli o 33,8 % na 202,2 mil. EUR, ão bolo ãiastoãne spôso-
bené uplatnením opravn˘ch poloÏiek k úverom dvoch západoeurópskych skupín, ktoré
napriek due diligence nepredvídateºne skolabovali, a ãiastoãne tieÏ odrazom zv˘‰ené-
ho objemu úverov˘ch obchodov v regióne strednej a v˘chodnej Európy. 

Ukazovatele ziskovosti skupiny RZB Group naìalej pokraãovali v pozitívnom trende.
Pomer nákladov k v˘nosom (cost/income ratio) sa zníÏil o 3,1 percentuálneho bodu na
64,1 % napriek vysok˘m investíciám. NávratnosÈ kapitálu pred zdanením stúpla na
15,5 %, v porovnaní s 12,5 % v roku 2002, ão bol najlep‰í v˘sledok spomedzi veºk˘ch
rakúskych bánk. Ukazovateº ROA sa taktieÏ v˘razne zv˘‰il z 0,53 na 0,67 %. Celkové
vlastné zdoje skupiny RZB Group vzrástli o 8 % na takmer 3,1 mld. EUR. Kapitálová pri-

RZB-Austria
a banková skupina RZB Group
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meranosÈ bez zohºadnenia dodatkového kapitálu a kapitálová primeranosÈ po zohºadnení
dodatkového kapitálu boli zachované takmer bez zmeny na úrovniach 7,5 % a 10,2 %. 

Podiel Raiffeisen International na zisku neproporãne vysok˘ 
Rozvoj obchodu a zisku bol viac neÏ uspokojiv .̆ Raiffeisen International nielenÏe
zaznamenal siln˘ rast v regiónoch, naìalej si tieÏ zachováva svoju úlohu priekopníka
nov˘mi akvizíciami v Bielorusku a Albánsku a neustále získava nové trhy. Îiadna kon-
kurenãná banková skupina nemá v regióne strednej a v˘chodnej Európy takú silnú sieÈ
ako Raiffeisen, ktorá je tieÏ jednou z najdlh‰ie pôsobiacich bánk v tomto regióne, má
najväã‰ie skúsenosti a b˘va pravidelne oceÀovaná pre kvalitu svojich sluÏieb. 

Celková bilanãná suma Raiffeisen International vzrástla v roku 2003 o takmer 40 % na
20,1 mld. EUR, z ãoho viac ako 90 % je tvoren˘ch bankami siete RZB mimo Rakúska.
Nárast zisku pred zdanením bol e‰te v˘raznej‰í – predstavoval zv˘‰enie o 58 % 
z 175,3 mil. EUR na 276,7 mil. EUR. Zatiaº ão sa Raiffeisen International podieºal 36 % na
celkovej konsolidovanej bilanãnej sume skupiny, podiel RI na zisku dosiahol 69 %.

MnoÏstvo lokálnych a medzinárodn˘ch ocenení odráÏa
úroveÀ kvality
Konzistentná snaha RZB o kvalitu je pozitívne vnímaná vysok˘m poãtom miestnych ako
aj medzinárodn˘ch ocenení. V septembri 2003 udelil The Banker, renomovan˘ maga-
zín skupiny Financial Times, prestíÏnu cenu Banka roka 2003 pre RZB v Rakúsku. 
V marci roku 2004 získalo RZB a 15 bánk v rámci jej siete najvy‰‰ie ocenenie v hod-
notení o Najlep‰iu banku vo v˘chodnej Európe a strednej Ázii. Banky skupiny RZB 
v Albánsku, Bielorusku, Rumunsku, Srbsku a âiernej hore a na Slovensku boli ocenené
ako Najlep‰ie banky vo svojich krajinách.

RZB-Austria 
(Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG)

Am Stadtpark 9
A –1030 ViedeÀ, Rakúsko

Tel.: +43.1/ 71707-0
Fax: +43.1/ 71707-1715
www.rzb.at
www.rzbgroup.com
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Slovenská ekonomika v roku 2003 

Rok zásadn˘ch zmien v ekonomike
Rok 2003 bol po období liberalizácie ekonomiky zaãiatkom deväÈdesiatych
rokov obdobím najradikálnej‰ích zmien v ekonomike. Poãas minulého roka sa
uskutoãnila zásadná zmena daÀového systému, poloÏili sa základy dôchod-
kovej reformy, do‰lo k v˘raznej zmene v sociálnom systéme a na‰tartoval sa
proces konsolidácie verejn˘ch financií. Najmä daÀová reforma by mala v hori-
zonte niekoºk˘ch rokov priniesÈ ekonomike jasné pozitíva. ZníÏenie priamych
daní by malo byÈ impulzom pre rast ekonomiky ako aj zv˘‰enie prílevu zahra-
niãn˘ch investícii. ZníÏenie priamych daní bolo na druhej strane kompenzo-
vané zv˘‰ením nepriamych daní a preto úlohou do budúcna zostáva zniÏovanie
celkového daÀového zaÈaÏenia pri pokraãujúcom zniÏovaní deficitu verejn˘ch
financií. DôleÏitou podmienkou pre zlep‰enie stavu verejn˘ch financií ako aj
pre zv˘‰enie dlhodobého potenciálu ekonomiky zostáva aj dôsledné uskutoã-
nenie reforiem v zdravotníctve a ‰kolstve.

Väã‰ina z uskutoãnen˘ch alebo na‰tartovan˘ch reforiem bude potrebovaÈ na
plné prejavenie niekoºko rokov, u dôchodkovej reformy bude toto obdobie e‰te
v˘razne dlh‰ie. Rok 2003 z tohto pohºadu preto vo zv˘‰enej miere priniesol
negatívnej‰ie stránky reforiem. Napriek tomu sa uÏ v minulom roku na základe
uskutoãnen˘ch krokov podarilo v˘razne zlep‰iÈ vnímanie slovenskej ekonomiky
v oãiach zahraniãia. Slovensku sa v˘razn˘m zníÏením priamych daní a zavede-
ním rovnej dane podarilo ovplyvniÈ diskusiu o daÀov˘ch otázkach aj v susedn˘ch
krajinách, ão sa dá takisto povaÏovaÈ za nesporn˘ úspech. Pre dlhodobo 
udrÏateºn˘ rast ekonomiky a t˘m aj reálne pribliÏovanie sa úrovni krajín
Európskej únie je kºúãové úspe‰né dokonãenie zaãat˘ch ‰trukturálnych reforiem.

R˘chly rast ekonomiky Èahan˘ exportom
V˘voj ekonomiky v roku 2003 bol ovplyvnen˘ najmä v˘razn˘m zv˘‰ením regu-
lovan˘ch cien a úspornou fi‰kálnou politikou. Tieto re‰triktívne opatrenia mali
za následok pokles domáceho dopytu a to v oblasti spotreby aj tvorby hrubého
fixného kapitálu. Spotreba obyvateºstva bola negatívne zasiahnutá predov‰etk˘m
poklesom reálnych miezd o 2 %. Tento fakt v plnej miere nevykompenzoval ani
pokles miery nezamestnanosti a pokraãujúci siln˘ rast úverov obyvateºstvu.
Investiãn˘ dopyt zaznamenal pokles uÏ druh˘ rok po sebe, k v˘raznej zmene
trendu by v‰ak v tejto oblasti malo dôjsÈ uÏ v tomto roku. Napriek t˘mto javom
si slovenská ekonomika v roku 2003 udrÏala vysokú dynamiku rastu, keì
oproti roku 2002 vzrástla v stálych cenách o 4,2 % a udrÏala si pozíciu naj-
r˘chlej‰ie rastúcej ekonomiky v regióne. Rozhodujúcou mierou k silnému rastu
HDP prispel ãist˘ export (rozdiel medzi exportom a importom). Jeho priazniv˘
v˘voj ovplyvnilo predov‰etk˘m relatívne pomal‰ie tempo rastu importu v dôsledku
poklesu domáceho dopytu a siln˘ rast exportu. Tieto tendencie sa prejavili 

Správa o ãinnosti banky
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v poklese deficitu zahraniãného obchodu na 23,6 mld. Sk (2,0 % HDP) z úrovne
96 mld. Sk (8,8 % HDP). Slovenská ekonomika si dokázala udrÏaÈ silné tempo
rastu exportu v prostredí slabého rastu v západnej Európe a posilÀujúceho
kurzu SKK. Na druhej strane v‰ak treba kon‰tatovaÈ, Ïe rozhodujúca ãasÈ
nárastu exportu bola koncentrovaná do odvetvia automobilového priemyslu. 

Zlep‰enie tendencií zaznamenal aj v˘voj miery nezamestnanosti, ktorá poãas
roka v priemere poklesla na 15,2 % z úrovne 17,8 % v roku 2002. K takémuto
v˘voju sãasti prispelo aj sprísnenie podmienok pre evidenciu uchádzaãov 
o zamestnanie, ãím sa de facto sãasti eliminoval vplyv fiktívnej nezamestnanosti,
ktorá skresºovala ‰tatistiky v minul˘ch rokoch. Na poklese miery nezamestna-
nosti sa v‰ak podieºal aj rast zamestnanosti v ekonomike, najmä v odvetviach
priemyslu a stavebníctva.

Cenov˘ v˘voj bol v roku 2003 v hlavnej miere ovplyvnen˘ zvy‰ovaním regulo-
van˘ch cien a spotrebn˘ch daní. Vìaka tomu sa poãas roka celková inflácia
dostala aÏ takmer na úroveÀ 10 % a v priemere za cel˘ rok 2003 dosiahla
8,5 %. Jadrová inflácia oãistená o vplyv zmeny regulovan˘ch cien a nepriamych
daní v‰ak dosiahla v priemere iba 2,6 %. Tento fakt poukazuje na jasne admi-
nistratívno-nákladov˘ charakter inflácie v slovenskej ekonomike.

Samozrejme napriek tomu vysoká úroveÀ inflácie negatívne ovplyvÀuje v˘voj
reálnej ekonomiky a to najmä Ïivotnú úroveÀ obyvateºstva. Na druhej strane
nie je vhodné porovnávaÈ celkovú infláciu s v˘‰kou úroãenia vkladov v ban-
kách, keìÏe celková inflácia neodzrkadºuje vhodn˘m spôsobom v˘voj cien
tovarov, na ktor˘ch nákup sa úspory zvyãajne pouÏívajú. Celková inflácia
vzhºadom na jej charakter ako aj jej oãakávan˘ v˘razn˘ pokles v roku 2005
nepredstavuje dôvod na znepokojenie ani z pohºadu menovej politiky. Jej re‰-
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triktívny dopad na domáci dopyt spolu s priazniv˘m v˘vojom verejn˘ch finan-
cií a bilancie beÏného úãtu naopak vytvárajú priaznivé podmienky pre uvoº-
nenie menovej politiky.

Optimizmus finanãn˘ch trhov
Poãas roku 2003 na domácom finanãnom trhu prevládala optimistická nálada
obãasne preru‰ovaná turbulenciami na trhoch okolit˘ch krajín (Maìarsko,
Poºsko) alebo napätím na domácej politickej scéne. Zdrojom optimizmu pre
obchodníkov bolo uskutoãÀovanie dôleÏit˘ch reforiem, siln˘ rast ekonomiky
ako aj rastúci záujem zahraniãn˘ch investorov. NajváÏnej‰í otras zaÏil domáci
devízov˘ trh hneì zaãiatkom roku 2003. V dôsledku problematického v˘voja
verejn˘ch financií v Maìarsku ako aj celkovej nedôvery trhu voãi krokom
vlády a centrálnej banky do‰lo zaãiatkom roka k odlevu kapitálu z tamoj‰ieho
trhu, ktor˘ sa ãiastoãne prelial aj na okolité trhy. Vìaka tomu kurz EUR/SKK
prechodne oslabil nad úroveÀ 42,50, ão bola vôbec najslab‰ia úroveÀ kurzu
poãas roka. Pozitívny v˘voj domácich makroekonomick˘ch ukazovateºov,
najmä bilancie zahraniãného obchodu, ktorá opakovane priaznivo prekvapo-
vala trh, r˘chlo vrátil obchodovanie na trajektóriu posilÀovania kurzu. V˘menn˘
kurz EUR/SKK sa uÏ poãas apríla dostal pod úroveÀ 41,0 a poãas mája dosiahol
nové historické maximum na úrovni 40,75. ëal‰iemu posilÀovaniu koruny
zabránil len postoj Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá vstúpila na trh
masívnymi intervenciami proti domácej mene. V nasledujúcich mesiacoch jej
v tomto smere bolo „nápomocné“ aj opätovné zhor‰enie regionálneho senti-
mentu a napätie vo vládnej koalícii. Napriek t˘mto neekonomick˘m faktorom
v‰ak aj poãas druhej polovice roka prevládala pozitívna nálada s tendenciou
posilÀovania kurzu SKK. V porovnaní s pohybom kurzu SKK voãi svojej refe-
renãnej mene EUR koruna zaznamenala podstatne v˘raznej‰ie posilnenie voãi
USD. Popri posilneniu kurzu EUR/SKK sa posilnenie EUR voãi USD pretavilo aj
do posilnenia kurzu USD/SKK z úrovní v blízkosti 40 SKK/1 USD na zaãiatku
roka pod úroveÀ 33,0 SKK/ 1 USD v závere decembra.

V otázke nastavenia kºúãov˘ch úrokov˘ch sadzieb NBS bol trh v zásade 
jednotn˘ v oãakávaní ich zníÏenia. NBS v‰ak dlho zostávala voãi t˘mto oãa-
kávaniam imúnna. Centrálna banka v období v˘raznej‰ieho posilÀovania
koruny síce viackrát pohrozila moÏn˘m zníÏením sadzieb, reálne v‰ak kºúãovú
2-t˘ÏdÀovú repo sadzbu ponechala nezmenenú aÏ do konca septembra na
úrovni 6,50 %. Ako jeden z dôvodov bola uvádzaná v˘‰ka celkovej inflácie.
Po tom, ako sa trh s nádejami na zníÏenie sadzieb v roku 2003 zaãal pomaly
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lúãiÈ, pristúpila NBS k dvom zníÏeniam sadzieb v septembri a decembri 
o 0,25 %. T̆ mto krokom sa kºúãová 2-t˘ÏdÀová repo sadzba dostala na úroveÀ
6,00 %.

V˘nosy ‰tátnych dlhopisov boli ovplyvÀované podobn˘mi faktormi ako v˘voj
devízového kurzu SKK. Pozitívne na ceny dlhopisov poãas roka pôsobili
najmä oãakávania zniÏovania kºúãov˘ch sadzieb ako dôsledok posilÀovania
kurzu SKK. V˘voj cien dlhopisov dlh‰ích splatností (5 –10 rokov) zaãal byÈ
ãoraz viac závisl˘ od pohybu cien obdobn˘ch európskych dlhopisov.

V˘voj bankového sektora
Bankov˘ sektor sa v roku 2003 presunul z fázy re‰trukturalizácie do fázy stabi-
lizácie. Vzrastajúca konkurencia, získavanie nov˘ch klientov a zavádzanie
nov˘ch produktov boli typické pre túto fázu. Na slovenskom bankovom trhu 
v súãasnosti pôsobí 18 bánk a 3 poboãky zahraniãn˘ch bánk. Potom, ão Meinl
Bank sprivatizoval Banku Slovakia, je 87,4 % celkového bankového kapitálu
vo vlastníctve zahraniãn˘ch investorov. 

Ratingové hodnotenia najväã‰ích slovensk˘ch bánk boli zv˘‰ené, keìÏe zahra-
niãní vlastnící slovensk˘ch bánk majú dobré postavenie v regióne strednej 
a v˘chodnej Európy, v prípade potreby môÏu svojim dcérskym spoloãnostiam
poskytnúÈ finanãnú podporu, a v neposlednom rade majú tieÏ skúsenosti s re‰truk-
turalizáciou bánk. Re‰trukturalizácia, ktorá zah⁄Àala posilnenie distribuãnej
siete, ozdravenie úverového portfólia a skvalitnenie manaÏmentu rizika, bola
v prípade b˘val˘ch slovensk˘ch ‰tátnych bánk do vysokej miery ukonãená.
Zvlá‰È v oblasti starostlivosti o individuálnych klientov zahraniãní vlastníci tieÏ
zaviedli dôraznej‰í klientsky orientovan˘ prístup s cieºom zv˘‰iÈ poãet klientov
ako aj ziskovosÈ banky.

Pokraãujúce posilÀovanie právnej sústavy pre bankové aktivity neustále posúva
slovenské bankovníctvo smerom k uÏ‰iemu súladu s právnou sústavou
Európskej Únie a tieÏ bliÏ‰ie k medzinárodn˘m ‰tandardom a postupom urãen˘m
Bazilejsk˘m v˘borom. Bude v‰ak potrebn˘ urãit˘ ãas na pevnú implementáciu
a otestovanie t˘chto zmien. 
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Úverové riziko aj naìalej zostáva kºúãov˘m druhom rizika v slovenskom ban-
kovom systéme, kvôli vytrvalej orientácii slovensk˘ch bánk na tradiãné bankové
produkty. Po ozdravení úverového portfólia b˘val˘ch ‰tátnych bánk a ich násled-
nej privatizácii do‰lo k zv˘‰eniu kvality aktív, vìaka zavedeniu prísnej‰ej úve-
rovej politiky ako aj zlep‰eniu úverového manaÏmentu. V slovenskom bankovom
systéme je v‰ak stále v˘znamn˘ objem klasifikovan˘ch úverov, preto kvalita
aktív ostáva dôleÏit˘m elementom, ktor˘ bude v budúcnosti potrebné sledovaÈ. 

Konkurencia 
Po desiatich rokoch plynulého zvy‰ovania primárnych vkladov, rok 2003 bol
rokom poklesu objemu vkladov. Dôvodmi boli nízke úrokové sadzby na úãtoch
a vkladoch, vzrastajúci dopyt po podielov˘ch fondoch ako aj pokles vkladov
firemn˘ch klientov poãas roka a zhodnocovanie v˘menného kurzu slovenskej
koruny. Národná banka Slovenska ku koncu roka zníÏila 2-t˘ÏdÀovú repo
sadzbu na úroveÀ 6,00 %, priemerná úroková miera na temínovan˘ch vkla-
doch poklesla na úroveÀ 2,5 – 3 %, zatiaº ão úroková sadzba pri úveroch
pomaly klesla na 7– 8 %. 

Úverové obchody preukázali len miernu dynamiku, v˘nimku tvorili hypotekárne
úvery a úvery individuálnym klientom. Tatra banka sa udrÏala na vedúcej trhovej
pozícii spoloãne so V‰eobecnou úverovou bankou v oblasti poskytnut˘ch úverov
s objemom 60 mld. Sk. V˘raznú akceleráciu zaznamenali âeskoslovenská
obchodná banka, Slovenská sporiteºÀa a Unibanka (medziroãne vy‰e 10 %)
a vyrovnali tak pomer voãi objemu vkladov. 

Napriek zru‰eniu garancie ‰tátnej podpory pre hypotekárne úvery (vo v˘‰ke
2,5 % do konca júna 2003), v‰etk˘ch 10 bánk poskytujúcich hypotekárne
úvery zaznamenalo vysok˘ záujem klientov a nárast schválen˘ch hypotekárnych
úverov. 

Celkové aktíva v slovenskom bankovom sektore dosiahli 994,6 mld. Sk, ão zna-
mená medziroãn˘ pokles vo v˘‰ke 1,9 %, spôsoben˘ najmä principiálnymi
zmenami v SAS v roku 2003. Najväã‰ou bankou zostala Slovenská sporiteºÀa
s celkov˘mi aktívami vo v˘‰ke pribliÏne 217 mld. Sk, nasledovaná
V‰eobecnou úverovou bankou a Tatra bankou. Hlavn˘m zdrojom príjmov bánk
bol stále ãisty úrokov˘ v˘nos, ktorého hlavná ãasÈ je v˘nos z cenn˘ch papierov
(v prípade V‰eobecnej úverovej banky bol ãist˘ úrokov˘ v˘nos z cenn˘ch pa-
pierov dokonca vy‰‰í neÏ ãist˘ úrokov˘ v˘nos) a ãisté v˘nosy z poplatkov.
V˘nosy z provízií vykazujú vaã‰iu dynamiku a zvy‰ujúci sa podiel na finanãn˘ch
v˘sledkoch bánk. 

Bankov˘ sektor na Slovensku zaznamenal za rok 2003 celkov˘ zisk vo v˘‰ke
11,4 mld. Sk, ktor˘ v‰ak bol zníÏen˘ o stratu v bankovom sektore na úrovni
226,1 mil. Sk. Koneãn˘ zisk sa tak rovnal 11,2 mld. Sk. âisté v˘nosy z finanãn˘ch
operácií dosiahli 39,9 mld. Sk, z ktor˘ch ãist˘ úrokov˘ v˘nos dosiahol 30 mld.
Sk (z neho ãist˘ úrokov˘ v˘nos z cenn˘ch papierov sa rovnal 19,2 mld. Sk) 
a ãisté v˘nosy z poplatkov a provízií dosiahli 6,9 mld. Sk. 
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Zhrnutie v˘konnosti podºa
konsolidovan˘ch ukazovateºov

Od roku 2001 sú konsolidované finanãné ukazovatele Tatra banky pripravované
podºa Medzinárodn˘ch ‰tandardov pre finanãné v˘kazníctvo (IFRS, predt˘m IAS).

âisté úrokové v˘nosy po odpoãítaní opravn˘ch poloÏiek klesli o 10,5 %, keìÏe
pokles úrokov˘ch sadzieb na trhu zapríãinil jednak zníÏenie úrokov˘ch v˘nosov,
ale aj úrokov˘ch nákladov. NiÏ‰ie príjmy z cenn˘ch papierov (pokles o 10,7 %)
mali v˘razn˘ vplyv na tento v˘voj a zmeny na trhu obchodovateºn˘ch cenn˘ch
papierov rovnako nepriaznivo ovplyvnili ãist˘ zisk z finanãn˘ch operácií, ktor˘
sa zníÏil o 27,3 %. Na druhej strane sa v˘razne, aÏ o 27,2 %, zv˘‰il ãist˘
v˘nos z provízií, ão znamenalo zmenu ‰truktúry finanãn˘ch v˘sledkov. 

Pokles zisku z finanãn˘ch operácií zapríãinil medziroãn˘ pokles ãistého zisku
o 13,5 %, ktor˘ tak dosiahol úroveÀ roka 2001. Na tvorbe zisku sa podieºali
klientské segmenty 83 %-ami. Segment firemn˘ch klientov zaznamenal zisk
1,07 mld. Sk, ão predstavovalo 54 % z celkového ãistého zisku banky pred
zdanením, segment retailov˘ch klientov sa podieºal na celkovom zisku 24,4 %
a segment finanãn˘ch in‰titúcií 4,1 %-ami. V˘razné nav˘‰enie opravn˘ch poloÏiek
malo negatívny vplyv na ãist˘ zisk, av‰ak neznamenalo zhor‰enie úverového
portfólia (podiel opravn˘ch poloÏiek na celkov˘ch úveroch klesol o 6 bázick˘ch
bodov), ale súviselo so zv˘‰en˘m ãerpaním úverov.
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na straty z úverov a investícií 3 649,5 –10,5 % 4 079,5 3 249,3
âist˘ v˘nos z poplatkov a provízií 1 756,4 27,2 % 1 380,7 1 002,0
Zisk/Strata z finanãn˘ch operácií 698,2 –27,3 % 960,9 823,0
V‰eobecné prevádzkové náklady –3 902,3 7,7 % –3 624,5 –2 906,9
Zisk bez podielov na zisku pridruÏen˘ch podnikov a pred zdanením 1 964,3 –20,7 % 2 477,9 2 065,9
âist˘ zisk beÏného obdobia 2 040,5 –13,5 % 2 357,7 2 046,7
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Ku koncu roka 2003 stúpla kapitálová primeranosÈ banky na úroveÀ 17,4 %.
Bolo to spôsobené miernym zv˘‰ením rizikov˘ch aktív v kombinácii s konzerva-
tívnou dividendovou politikou. 

Opravné poloÏky k úverom rastú pomal‰ie ako celkové ãerpanie úverov a ku
koncu roka 2003 dosiahli opravné poloÏky 3,5 % hrubého ãerpania úverov,
ão predstavovalo pokles tohto ukazovateºa o 6 bázick˘ch bodov v porovnaní
s minul˘m rokom. Podiel firemn˘ch a retailov˘ch úverov na opravn˘ch poloÏkách
je takmer identick ,̆ v súlade v˘vojom ãerpan˘ch úverov. 

âistá úroková marÏa (âisté úrokové v˘nosy/ Priemerné aktíva) bola v roku
2003 v˘razne niÏ‰ia neÏ v predo‰lom roku (pokles o 57 bázick˘ch bodov).
Bolo to spôsobené niÏ‰ími úrokov˘mi v˘nosmi najmä z cenn˘ch papierov
vzhºadom na zmeny na trhu. ZníÏenie trhov˘ch úrokov˘ch sadzieb znamenalo
pokles v˘nosov˘ch úrokov i nákladov, av‰ak nemalo negatívny dopad na v˘voj
úrokovej marÏe.
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Segmentované reporty o ãinnosti

ªudské zdroje
ªudské zdroje zostali silnou základÀou
K 31. decembru 2003 skupina Tatra banka Group zamestnávala 3 003 zamest-
nancov. Oproti roku 2002 to predstavovalo nárast o 6,5 % a z celkového
poãtu zamestnancov tvorili 73 % Ïeny. Priemern˘ vek zamestnancov v roku
2003 sa zv˘‰il na 29 rokov, v porovnaní s 28 v predchádzajúcom roku.
Priemerná odpracovaná doba v banke bola 4 roky. 

Silne podporovan˘ manaÏment ºudsk˘ch zdrojov
Cieºom Tatra banky bolo vytváranie a rozvíjanie optimálnych
motivaãn˘ch procesov a pracovného prostredia tak, aby 
pomáhali stabilizovaÈ a motivovaÈ zamestnancov. Neoddeliteº-
nou a dlhodobou súãasÈou stratégie Tatra banky je podpora
vzdelávania a rozvoja zamestnancov. V roku 2003 predstavo-
vala priemerná doba ‰kolenia na zamestnanca 4 pracovné
dni. Banka poskytla ‰irokú ponuku vzdelávacích programov 
v rámci intern˘ch a extern˘ch ‰kolení, priãom hlavn˘ dôraz sa
kládol na formu interného vzdelania. 

Vzdelávacie programy boli pripravované v súlade so zmenami
a v˘vojom v produktovom portfóliu banky a zameraním na
podporu predaja a kvalitu sluÏieb. Mimoriadna pozornosÈ
bola venovaná za‰koleniu nov˘ch zamestnancov banky a mana-
Ïérskemu vzdelávaniu, ktoré napomáha rozvíjaÈ manaÏérske
zruãnosti a kompetencie stredného a vy‰‰ieho manaÏmentu.
·iroké spektrum základn˘ch obchodn˘ch a komunikaãn˘ch
‰kolení podporilo rozvoj profesionálnej komunikácie zamest-
nancov a zv˘‰enie kvality obchodn˘ch rokovaní. 

Získavanie ºudsk˘ch zdrojov
V záujme získania kvalitn˘ch absolventov Tatra banka aj v roku 2003 
pokraãovala v spolupráci s vysok˘mi a stredn˘mi ‰kolami formou stáÏí, brigád
‰tudentov a prezentáciami banky na ‰kolách.

Vìaka zamestnancom
V‰etky finanãné a nefinanãné benefity pre zamestnancov povaÏujeme za 
správnu investíciu, keìÏe práve ºudia - na‰i zamestnanci sú najdôleÏitej‰ím
kapitálom banky. 

Poboãková a elektronická distribuãná sieÈ
Pokraãujúca expanzia distribuãn˘ch sietí
Tatra banka v priebehu roka 2003 naìalej pokraãovala v trende roz‰irovania
obchodn˘ch miest otvorením 9 nov˘ch poboãiek. K ultimu roka 2003 bolo tak
celkovo klientom k dispozícii 102 poboãiek ãi expozitúr vo v‰etk˘ch regiónoch
Slovenska. Poãet obchodn˘ch centier sa nezv˘‰il, v˘znamn˘ bol v‰ak nárast
ich objemov˘ch ukazovateºov. Elektronické distribuãné kanály boli roz‰írené 
o novú funkcionalitu pre segment podnikateºov, keìÏe Internet banking pre
podnikateºov umoÏnil podpisovanie príkazov viacer˘mi oprávnen˘mi osobami. 
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Roz‰írením poboãkovej siete a vyuÏívaním moÏností elektronického 
bankovníctva sa v˘razne zv˘‰il poãet klientov 
Pozitívny v˘voj bol zachovan˘ taktieÏ v náraste poãtu individuálnych klientov
o 80 000 osôb, ão predstavuje medziroãn˘ nárast o 15 %. Poãet bonitn˘ch
klientov vzrástol v porovnaní s rokom 2002 o 21 %, priãom ich aktíva v banke
zaznamenali nárast o 20 %. Banka posilnila rozsah ponúkan˘ch sluÏieb 
a produktov, ako aj profesionálne poradenstvo zo strany tímu osobn˘ch finanãn˘ch
poradcov. Non-stop telefonická sluÏba DIALOG ìalej roz‰írila svoje sluÏby 
o moÏnosti zmeny limitu na zadávanie trval˘ch prevodn˘ch príkazov 
a neobmedzené limity pri prevodoch v rámci úãtov tej istej osoby, zmeny limitu
k sweep úãtom, aktivácie zasielania avíz o nezrealizovaní platby na b-mail,
nahlasovania v˘berov v hotovosti do 1 milióna Sk a pod. V roku 2003 zaãal
DIALOG aj s poskytovaním personalizovan˘ch sluÏieb klientom. VyuÏívanie
sluÏby Telebanking pokraãovalo vzostupne – poãet transakcií v roku 2003
dosiahol medziroãn˘ nárast 18 %. Prvá slovenská internetová banka ELIOT
zaznamenala prírastok takmer 5 000 klientov. 

StarostlivosÈ o firemn˘ch klientov
Firemné financovanie si zachováva vedúcu pozíciu vo svojom segmente
Firemn˘ segment je v súãasnosti segmentom s najvy‰‰ou mierou konkurencie
na slovenskom trhu. Platí to obzvlá‰È pre úverové obchody s firemn˘mi klientami.
V˘voj celkov˘ch úverov pre firemn˘ch klientov vo v‰eobecnosti na Slovensku
bol relatívne nev˘razn˘ a o stagnujúci trh bojoval narastajúci poãet hráãov.
Ako dôsledok tohto faktu do‰lo ku podstatnému zníÏeniu marÏí. Napriek tomu
sa Tatra banke podarilo udrÏaÈ si vedúcu pozíciu s takmer 20 %-n˘m trhov˘m
podielom. 

Financovanie miest 
Financovanie miest bola jednou z oblastí, na ktoré sa Tatra banka sústredila 
v roku 2003. V jej rámci poskytla strednodobé a dlhodobé financovanie via-
cer˘m slovensk˘m mestám. Najväã‰ou transakciou bolo poskytnutie syndiko-
vaného úveru mestu Ko‰ice.

Projektové financovanie
OblasÈ projektového financovania sa stala cieºom v‰etk˘ch veºk˘ch hráãov 
slovenského bankového trhu, zatiaº ão celkov˘ objem nov˘ch projektov sa zacho-
val. Toto viedlo ku zv˘‰eniu konkurenãného tlaku na marÏe a ‰truktúry úverov.
Tatra banka sa v roku 2003 zamerala na financovanie kancelárskych a obytn˘ch
priestorov. 

Zv˘‰enie financovania mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov
V segmente mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov banka v roku 2003 úspe‰ne nad-
viazala na dosiahnuté v˘sledky roku 2002. Na základe skúseností z predo‰l˘ch
období banka pristúpila k detailnej‰ej segmentácii v tejto oblasti, ão ìalej

umoÏnilo prispôsobenie konkrétnych produktov
potrebám klientov a tieÏ ‰tandardizáciu produktov.
Aplikovaním nov˘ch vnútorn˘ch procesov banka
podporila model hodnotenia a podmienky poskyto-
vania kontokorentn˘ch úverov v rámci balíkov slu-
Ïieb. V roku 2003 bolo umoÏnené ãerpaÈ 1430
kontokorentn˘ch úverov v celkovej hodnote 269,3
mil. Sk. Pri mikroúveroch banka zv˘‰ila maximálnu
sumu úveru na 2 mil. Sk a opäÈ zjednodu‰ila 
proces vybavovania mikroúverov, ão malo za ná-
sledok zdvojnásobenie ich objemu v porovnaní 
s rokom 2002.
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Komunikácia priamo v regiónoch s pozitívnou odozvou
V regionálnych obchodn˘ch centrách banky boli popri tímoch account manaÏérov
etablované úverové tímy, ktoré sa v danom regióne zaoberali financovaním
mal˘ch a stredn˘ch podnikov. Klienti pozitívne vnímali bezprostrednú interak-
tivitu a flexibilitu spolupráce priamo v regiónoch. Banka v roku 2003 finan-
covala viac ako 3 300 mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov v celkovom objeme
3,4 mld. Sk, ão predstavuje 79 % nárast oproti roku 2002.

Obchodné financovanie s nov˘mi produktmi
Tatra banka v spolupráci s Eximbankou SR zaznamenala v roku 2003 ìal‰í
v˘razn˘ nárast objemu refinanãn˘ch úverov, t.j. úverov poskytovan˘ch exporté-
rom zo zdrojov Eximbanky SR, ktor˘ medziroãne dosiahol 77 %. ZároveÀ
zaãala spoluprácu s Eximbankou SR na dvoch nov˘ch produktoch - banková
záruka Eximbanky SR za v˘vozn˘ úver a za nákup technológie. V súvislosti 
s predvstupov˘mi fondami PHARE, SAPARD a ISPA banka participovala formou
posúdenia resp. financovania na pribliÏne 30 projektoch, prefinancovala 10 rám-
cov pre PHARE projekty a pripravila 6 ponúk na veºké projekty z oblasti ISPA.

Fondy EÚ - príleÏitosÈ blízkej budúcnosti
Rok 2003 sa niesol tieÏ v znamení príprav na vstup SR do EÚ a s t˘m spojenou
povstupovou pomocou formou ‰trukturálnych fondov EÚ, ão taktieÏ predstavo-
valo v˘znamnú ãasÈ aktivít banky. Banka vyvinula kvalitné portfólio produktov
pre klientov pripravujúcich investície podporiteºné prostriedkami EÚ a nadvia-
zala spoluprácu s viacer˘mi konzultaãn˘mi partnermi. V súvislosti s financova-
ním agrosektora sa banka sústredila na prípravu nov˘ch produktov súvisiacich
s dotaãnou politikou nadväzujúcou na Spoloãnú poºnohospodársku politiku EÚ.
Celkov˘ objem financovania formou skladiskov˘ch záloÏn˘ch listov stúpol o 41 %. 

StarostlivosÈ o individuálnych klientov
Balíky sluÏieb ovládajú trh
Individuálni klienti zareagovali na ponuku banky ohºadne nov˘ch balíkov 
sluÏieb k beÏnému úãtu otvorením 110 000 balíkov. Ponuku kontokorentn˘ch 
úverov v rámci balíkov sluÏieb k beÏnému úãtu roz‰írila banka aj do novovytvo-
reného balíka sluÏieb urãeného ‰tudentom – TatraStudentMultisetTB, 

o ktor˘ prejavilo následne záujem takmer 10 000 ‰tudentov. Celkov˘
objem kontokorentn˘ch úverov poskytnut˘ch individuálnym klientom 
v rámci balíkov sluÏieb predstavoval ku koncu roka 1,6 mld. Sk.

Rekordn˘ nárast vo financovaní b˘vania
V oblasti poskytovania hypotekárnych úverov sa banka naìalej udrÏala
medzi ‰piãkou na slovenskom trhu a zaznamenala rekordn˘ nárast
objemu a poãtu poskytnut˘ch úverov. V roku 2003 schválila hypote-
kárne úvery v objeme takmer 4 mld. Sk. Poãet schválen˘ch Ïiadostí
dosiahol takmer 4 500, ão predstavovalo medziroãn˘ nárast o 144 %.
Od zaãiatku poskytovania hypotekárnych úverov v Tatra banke v novembri
2000 banka schválila hypotekárne úvery v objeme takmer 8 mld. Sk.

Spotrebné úvery roz‰írili portfólio retailov˘ch produktov
Tatra banka v apríli roku 2003 zahájila pilotn˘ predaj bezúãelov˘ch
spotrebn˘ch úverov pre klientov banky a postupne ich zaãala posky-
tovaÈ v celej poboãkovej sieti. Ku koncu roka 2003 schválila pribliÏne
6 000 bezúãelov˘ch spotrebn˘ch úverov v celkovom objeme vy‰e
580 mil. Sk. 
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UdrÏanie silnej pozície v oblasti vydávania platobn˘ch kariet
Banka bola taktieÏ úspe‰ná v oblasti vydávania platobn˘ch kariet. UdrÏala si
trhov˘ podiel takmer 22 % z celkového poãtu vydan˘ch platobn˘ch kariet. Ku
koncu roka 2003 evidovala viac ako 660 000 vydan˘ch platobn˘ch kariet 
a spomedzi konkurenãn˘ch bánk dosiahla najvy‰‰í roãn˘ prírastok s poãtom
takmer 160 000 platobn˘ch kariet. Poãet kreditn˘ch kariet sa oproti roku
2002 zdvojnásobil a presiahol hranicu 40 000. Banka pripravila novú kre-
ditnú kartu MasterCard, ktorej jedineãnosÈ spoãíva v poskytovaní revolvingo-
vého úveru v mene EUR a zníÏení nákladov súvisiacich s realizáciou transakcií
mimo územia SR, hlavne v krajinách eurozóny. ëal‰í produkt, ktor˘ roz‰íril
portfólio platobn˘ch kariet, je bezkontaktná multifunkãná ãipová karta, ktorá
umoÏÀuje jej drÏiteºovi vyuÏívaÈ tri funkcie súãasne: medzinárodnú platobnú
kartu VISA Electron, medzinárodn˘ ‰tudentsk˘ preukaz ISIC a bezkontaktnú
ãipovú kartu. 

Líder v obrate na platobn˘ch termináloch 
V oblasti prijímania platobn˘ch kariet banka v˘znamnou mierou prispela 
k roz‰irovaniu obchodnej siete a ku koncu roka 2003 bolo u obchodníkov
nain‰talovan˘ch celkovo 3776 platobn˘ch terminálov Tatra banky. Banka
pokraãovala aj v in‰talácii bankomatov, predov‰etk˘m v poboãkách a nákup-
n˘ch centrách. Celkov˘ poãet bankomatov dosiahol 180. V obratoch realizo-
van˘ch platobn˘mi kartami u obchodn˘ch partnerov si banka udrÏiava vedúcu
pozíciu spomedzi bánk v SR so súãasn˘m podielom 38 % na bankovom trhu.
Za rok 2003 obrat na platobn˘ch termináloch dosiahol objem takmer 8,9 mld.
Sk, ão predstavuje zv˘‰enie o 34 % v porovnaní s dosiahnut˘m obratom 
v predchádzajúcom roku. V mesiaci december 2003 Tatra banka ako prvá
banka na Slovensku dosiahla obrat na platobn˘ch termináloch vy‰‰í ako 
1 mld. Sk. V roku 2003 tieÏ ako prvá zaãala Tatra banka na Slovensku po-
núkaÈ obchodn˘m partnerom moÏnosÈ komunikácie platobného terminálu

prostredníctvom siete GPRS, ktorá spæÀa poÏiadavky na r˘chlosÈ
a kvalitu spojenia. Banka tieÏ roz‰írila funkcionalitu svojich
bankomatov o dobíjanie EASY kariet. Po úspe‰nom otestovaní
autorizácie a zúãtovania transakcií v rôznych menách zaãala
Tatra banka ku koncu roka 2003 ako prvá banka na Sloven-
sku poskytovaÈ autorizáciu a zúãtovanie transakcií platobn˘mi
kartami MasterCard aj v zahraniãn˘ch menách.

Bezpeãné a v˘konné investiãné balíky
Prostredníctvom investiãn˘ch balíkov Tatra banka oslovila ‰irokú
skupinu zaãínajúcich i skúsen˘ch investorov. Poãas roku 2003
bol do investiãn˘ch balíkov Tatra banky uloÏen˘ objem investí-
cií v sume takmer 3,4 mld. Sk. Popri investiãn˘ch balíkoch
Tatra banky bola v roku 2003 ponuka roz‰írená o nové pro-
dukty v oblasti dlhodobého sporenia, resp. v˘hodného investo-
vania s kombináciou Ïivotného poistenia. V ponuke banky 
v druhej polovici roka 2003 pribudli tri nové banko-poistné
produkty. V októbri 2003 banka taktieÏ ponúkla poistenie
majetku k nehnuteºnostiam slúÏiacim ako zábezpeka pre

hypotekárny úver. KaÏdá tretia hypotéka mala uzavreté poistenie majetku
prostredníctvom Tatra banky. V‰etky nové banko-poistné produkty boli vyvinuté
v spolupráci s poisÈovÀou Uniqa poisÈovÀa, a.s., a Tatra banka ako jediná
banka vyvinula a zaãala predávaÈ sofistikované bankopoistné produkty pod
svojím menom s moÏnosÈou kúpiÈ ich len vo svojej sieti obchodn˘ch miest. 
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Privátne bankovníctvo
Privátne bankovníctvo – ‰iroká ‰kála moÏností
Krátkodobé finanãné ciele privátnych klientov sú dosahované prostredníctvom
nástrojov peÀaÏného trhu alebo investiãn˘ch zmeniek – oba nástroje poskytujú
dlhodobo signifikantn˘ nadv˘nos oproti bankov˘m termínovan˘m vkladom.
Dlhodobé ciele klientov banka dosahuje citliv˘m rozloÏením zdrojov medzi
dlhopisové a akciové aktíva. Vzájomn˘ pomer t˘chto dvoch investiãn˘ch ko‰ov

vypl˘va z individuálneho inves-
tiãného profilu privátneho klienta
a následn˘ch odporúãaní inves-
tiãného v˘boru banky po posúde-
ní aktuálnej situácie a v˘hºadov
na finanãn˘ch trhoch. Tatra
banka poskytuje svojim privát-
nym klientom takisto moÏnosÈ 
investovaÈ do alternatívnych 
investiãn˘ch nástrojov, ak˘mi
sú napríklad finanãné deriváty,
certifikáty na index hodnoty
zlata a pod. Ponuku sluÏieb pri-
vátneho bankovníctva dopæÀajú

kontokorentné a splátkové úvery, platobné karty, hypotekárne úvery, doplnko-
vé dôchodkové poistenie a v‰etky ostatné retailové produkty banky tak, aby
klient privátneho bankovníctva dostal komplexné rie‰enie svojich potrieb 
a poÏiadaviek maximálne komfortnou formou. 

Treasury a investiãné bankovníctvo
Oznámenie automobilky PSA Pegueot o zaãatí v˘stavby novej automobilky na
Slovensku, dve krízy na maìarskom trhu a intervencie Národnej banky
Slovenska po dosiahnutí historického maxima SKK voãi EUR na zaãiatku mája
ovplyvnili obchodovanie na menovom trhu. Spolu s neistotou na politickej
scéne na zaãiatku jesene tieto faktory vpl˘vali na kurz slovenskej koruny, ktor˘
zaãal na úrovni 41,480 pokraãoval v intervale 40,300 aÏ 41,650, aby skonãil
na úrovni 41,150.

ëal‰ie posilnenie pozície na peÀaÏnom trhu
Tatra banka bola hlavn˘m hráãom na foreign exchange trhu a dosiahla poãas
roka 2003 druh˘ najväã‰í podiel na spotov˘ch foreign exchange obchodoch
vo v˘‰ke 21 % s obratom obchodovania v objeme 7,4 mld. USD, medziroãn˘
nárast v objeme predstavoval 68 %. Na trhu foreign exchange opcií zaujímala
Tatra banka vedúcu úlohu medzi domácimi bankami a jej obrat bol z 90 %
tvoren˘ obchodmi s lond˘nskymi bankami. Poãas roka 2003 finanãn˘ trh oãa-
kával od NBS zmenu úrokov˘ch sadzieb. Toto rozhodnutie bolo uskutoãnené
v septembri, kedy NBS zníÏila základnú úrokovú sadzbu z 6,5 % na 6,25 %.
Neãakan˘m pre finanãn˘ trh bolo druhé zníÏenie základnej úrokovej sadzby
o ìal‰ích 0,25 % vo decembri. Tatra banka bola opäÈ jedn˘m z lídrov a tvorcov
trhu, obzvlá‰È v forward rated agreement obchodoch a úrokov˘ch swapoch.
Na peÀaÏnom trhu a trhu foreign exchange swapov mala Tatra banka obrat
7,5 % z celého slovenského trhu a umiestnila sa na ‰iestom mieste.

Tvorca trhu akcií 
Slovensk˘ akciov˘ index (SAX) nasledoval v roku 2003 pozitívny trend a dosia-
hol 177,62 bodov s roãn˘m prírastkom 26,9 %. Tento prírastok bol najmä pri-
pisovan˘ akciám Slovnaftu, ktor˘ch cena rástla o 410 Sk za akciu (s prírastkom
43,61 %). Tatra banka bola tvorcom trhu pre akcie Slovnaftu a Slovakofarmy
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a tieÏ pre v‰etky ‰tátne dlhopisy. S dlhopismi sa obchodovalo v celkovom
mnoÏstve 2 144,73 mld. Sk, ão reprezentuje roãn˘ nárast o 70,5 %. Z tohto
objemu Tatra banka dosiahla objem obchodovania takmer 180 mld. Sk, ão
znamenalo 8,2 % podiel na trhu.

JedineãnosÈ v on-line obchodovaní
Tatra banka aj v roku 2003 zostala prvou a jedinou bankou na slovenskom
trhu, ktorá ponúka pre svojich klientov on-line obchodovanie. SluÏba i:deal je
urãená pre firemn˘ch klientov, ktorí si takto môÏu dohodnúÈ konverziu medzi
svojimi úãtami (prevod peÀazí z úãtu v jednej mene na úãet v inej mene) ako
aj kurz na konverziu pre zahraniãnú platbu. SluÏba tieÏ umoÏÀuje uskutoãniÈ
depozit z beÏného úãtu klienta priamo prostredníctvom osobného poãítaãa,
bez nutnosti náv‰tevy poboãky, ãi telefonovania do banky. Kurz konverzie, ãi
úroková sadzba depozitu vÏdy odráÏa situáciu na medzibankovom trhu.
Takmer 40 % celkového objemu obchodov v roku 2003 bolo uskutoãnen˘ch
prostredníctvom i:deal, ão predstavovalo aÏ 12 mld. Sk.

Domáci a zahraniãn˘ platobn˘ styk sa naìalej zvy‰oval
V˘razne pozitívnou zmenou pre platobn˘ styk v roku 2003 bola zmena pre-
vádzkovateºa medzibankového zúãtovacieho systému v rámci SR, ktoré pre‰lo
pod správu NBS. Legislatívne zmeny, pribliÏujúce slovenské zákony zákonom
EÚ, priniesli pozitíva aj pre klientov vo forme liberálnej‰ieho a pruÏnej‰ieho
trhu. V tuzemskom platobnom styku sa skrátil ãas pre tuzemsk˘ prevod z dvoch
pracovn˘ch dní na jeden.

Tatra banka zaznamenala veºmi v˘razn˘ nárast poãtu zahraniãn˘ch platob-
n˘ch príkazov zaslan˘ch prostredníctvom elektronick˘ch distribuãn˘ch 
kanálov, a to aÏ o vy‰e 50 %. Poãet tuzemsk˘ch platieb realizovan˘ch pro-
stredníctvom Telebankingu vzrástol o 17 % a poãet zahraniãn˘ch platieb rea-
lizovan˘ch prostredníctvom Telebankingu vzrástol o 15 % oproti roku 2002.
Poãet spracovan˘ch tuzemsk˘ch platieb vzrástol o 20 % a ich celkov˘ objem
vzrástol o 29 %. Poãet zahraniãn˘ch vy‰l˘ch platieb v roku 2003 vzrástol 
medziroãne o 14 % a poãet do‰l˘ch zahraniãn˘ch platieb sa zv˘‰il o 17 %.
Podiel platobn˘ch príkazov zadan˘ch elektronicky predstavuje aÏ vy‰e 70 % 
v porovnaní s platbami zadan˘mi písomne.

Zámery na rok 2004
Vstup Slovenskej republiky do Európskej Únie je zárukou rastového potenciálu
pre Slovensko rovnako ako aj pre Tatra banku. Priná‰a zároveÀ väã‰ie
obchodné príleÏitosti a silnej‰iu konkurenciu. Preto má Tatra banka prioritn˘
záujem o maximálne zvy‰ovanie trhov˘ch podielov, zvlá‰È v oblasti bankov˘ch
sluÏieb pre individuálnych klientov, ako aj o udrÏanie dosiahnutej pozície vo
firemnom bankovníctve a efektívne oslovovanie cieºov˘ch segmentov. Efektivita
nákladov a procesov bude tvoriÈ jeden zo základn˘ch pilierov produktivity
spolu so zachovaním maximálnej v˘nosovosti a profesionálnej kvality zamest-
nancov.

Treasury - sumárne obraty 2003 2002 2001
(v miliardách Sk)
cenné papiere 179,56 159,43 131,04
foreign exchange operácie na medzibankovom trhu 243,60 176,56 114,82
operácie peÀaÏného trhu na medzibankovom trhu 4 349,31 4 072,09 2 344,20
foreign exchange operácie s klientami Tatra banky 297,93 187,28 144,43
operácie peÀaÏného trhu s klientami Tatra banky 242,34 215,39 209,08
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Stratégia banky je zaloÏená na dlhodob˘ch vzÈahoch s klientmi, jednoznaãnej
corporate identity a neustále sa roz‰irujúcej sieti obchodn˘ch miest. Tieto
základné strategické prvky bude rozvíjaÈ najmä prostredníctvom optimalizácie
vnútorn˘ch procesov v zmysle maximálnej jednoduchosti, vyuÏívania efektív-
nych informaãn˘ch systémov ako aj predajne orientovaného riadenia distri-
buãn˘ch kanálov. 

Dcérske spoloãnosti a strategick˘ partner
Tatra Asset Management
Rok 2003 bol doteraz najúspe‰nej‰ím rokom v 5-roãnej histórii spoloãnosti
Tatra Asset Management správ. spol., a.s. (TAM). SpoloãnosÈ vydala investorom
podielové listy v rekordnom objeme 9,2 mld. Sk, priãom celkov˘ objem aktív
v jej podielov˘ch fondoch vzrástol o 125 % a dosiahol 11,5 mld. Sk. Vìaka
tomu si TAM udrÏal pribliÏne 30 %-n˘ podiel na slovenskom trhu podielov˘ch
fondov. Podobne ako v minul˘ch rokoch, TAM zaznamenal najvy‰‰í prílev pro-
striedkov do peÀaÏn˘ch podielov˘ch fondov (51 %) a dlhopisov˘ch podielo-
v˘ch fondov (37 %). Rovnako bol zaznamenan˘ v˘razn˘ nárast predaja inves-
tiãn˘ch balíkov, ktor˘ch podiel na celkovom predaji v minulom roku dosiahol
21 %. TAM vykonal viaceré zmeny v produktovom portfóliu. Zatiaº ão uplynulé
roky boli charakteristické neustálym roz‰irovaním poãtu podielov˘ch fondov, 
v roku 2003 bola uskutoãnená konsolidácia produktového portfólia zru‰ením
alebo zlúãením niektor˘ch fondov. Celkov˘ poãet podielov˘ch fondov spravo-
van˘ch spoloãnosÈou tak klesol z 13 na 9.

Celkové v˘nosy TAM v roku 2003 medziroãne vzrástli o 146 % a dosiahli 
187 mil. Sk. Hlavnú ãasÈ t˘chto v˘nosov predstavovali v˘nosy z poplatkov za
správu podielov˘ch fondov (53 %) a v˘nosy z poplatkov za vydanie podielo-
v˘ch listov (44 %). Celkové náklady medziroãne vzrástli o 137 % a dosiahli
176 mil. Sk. Hlavnú ãasÈ nákladov tvorili náklady na distribúciu podielov˘ch
listov (74 %). V roku 2003 dosiahla spoloãnosÈ zisk pred zdanením v objeme
10,8 mil. Sk v porovnaní s 1,7 mil. Sk v roku 2002. âistá rentabilita vlastného
imania spoloãnosti v roku 2003 dosiahla 13,9 % v porovnaní s 2,8 % v roku 2002.

Pokoj doplnková dôchodková poisÈovÀa
Pokoj DDP je integrálnou súãasÈou finanãnej skupiny Tatra banka Group a zároveÀ
jej kºúãov˘m partnerom pre oblasÈ doplnkového dôchodkového a penzijného
poistenia. Prispieva tak ku komplexnej‰ej produktovej ponuke klientom banky.
V roku 2003 sa naplno prejavili v˘sledky strategickej spolupráce s Tatra bankou,
ktorá je depozitárom poisÈovne a zároveÀ aj v˘luãn˘m správcom aktív poisten-
cov Pokoj DDP. Úzka spolupráca je tak v˘hodná nielen pre klientov Pokoja
DDP, ktorí získali kvalitné a odborné zázemie na prácu so svojimi financiami,
ale aj pre Tatra banku, ktorá získala moÏnosÈ ponúknuÈ v sieti svojich pobo-
ãiek jedineãn˘ poistn˘ produkt – daÀovo zv˘hodnené doplnkové dôchodkové
poistenie. 

Tatra Asset Management 2003 2002 2001
(v tisícoch Sk)
Celkové v˘nosy 187 188 76 120 57 816
Zisk po zdanení 9 047 1 601 1 759
(v %)
Zisk po zdanení/vlastné imanie (ROE) 13,85 2,81 3,18

* podºa slovensk˘ch právnych predpisov



/23

Poãet poistencov Pokoj DDP v roku 2003 vzrástol o takmer 59 % a to z 80 147
na 127 264. Poistn˘ kmeÀ tvorí 81 % zamestnancov s príspevkom zamestná-
vateºa, 13 % zamestnancov bez príspevku zamestnávateºa a 6 % samostatne
zárobkovo ãinn˘ch a ich spolupracujúcich osôb. V˘znamne vzrástol aj poãet
zamestnávateºov – zmluvn˘ch partnerov Pokoj DDP. K˘m k 31. 12. 2002 bol
ich poãet 2 735, na konci roku 2003 to uÏ bolo 4 255, ão zároveÀ znamená,
Ïe poãet zamestnancov – potenciálnych klientov Pokoj DDP vzrástol z 316 311
na 419 272 v závere roka. Stav doplnkového dôchodkového poistenia 
v SR a trhov˘ podiel Pokoj DDP dokumentuje nasledovn˘ prehºad:

Tatra Leasing 
SpoloãnosÈ Tatra Leasing spol. s r.o. s objemom obchodov 4,3 mld. Sk bez
DPH sa v roku 2003 zaradila na piate miesto v rebríãku leasingov˘ch spoloã-
ností Slovenska. Dosiahnut˘ objem obchodov jej zaruãil 10,0 %-n˘ trhov˘
podiel. Pre porovnanie, celkov˘ objem obchodov na Slovensku v roku 2003
dosiahol v˘‰ku 43,2 mld. Sk bez DPH a narástol o 7,9 % oproti roku 2002.

Najvy‰‰í trhov˘ podiel dosiahol Tatra Leasing v roku 2003 v segmente úÏitko-
v˘ch automobilov (14,7 %), ãím si v danom segmente zabezpeãil 4. miesto
medzi leasingov˘mi spoloãnosÈami. V segmente nákladn˘ch vozidiel, Èahaãov
a návesov dosiahol 3. miesto s trhov˘m podielom 14,2 %. V leasingu techno-
lógií a osobn˘ch vozidiel získal Tatra Leasing 5. miesto, kde v segmente tech-
nológií bol trhov˘ podiel Tatra Leasingu 8,2 % a v segmente osobn˘ch auto-
mobilov 7,6 %.

Tatra Leasing 2003 2002 2001
(v tisícoch Sk)
Celkové v˘nosy 4 071 791 2 977 455 2 014 521
Zisk po zdanení 91 963 33 495 119 520
(v %)
Zisk po zdanení/vlastné imanie (ROE) 40,4 13,5 92,7

* podºa slovensk˘ch právnych predpisov

Ukazovateº Merná Pokoj DDP DDP v SR Podiel 
Stav k 31. 12. 2003 jednotka spolu Pokoj DDP
Poãet zamestnávateºsk˘ch zmlúv ks 4 255 15 876 26,8 %
Poãet poistencov osoby 127 264 552 276 23,0 %
Priemern˘ príspevok/mes. Sk 917 844 ––

Pokoj DDP 2003 2002 2001
(v tisícoch Sk)
Celkové v˘nosy 3 537 447 1 454 780 267 762
Zisk po zdanení 38 728 36 247 10 285

* podºa slovensk˘ch právnych predpisov
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Konsolidovaná úãtovná závierka
pripravená podºa Medzinárodn˘ch 
‰tandardov finanãného v˘kazníctva

Konsolidované v˘kazy ziskov a strát
za roky konãiace sa 31. decembra 2003 a 31. decembra 2002

Bod 31. decembra 31. decembra
(v tisícoch Sk) prílohy 2003 2002
V˘nosové úroky 7 230 031 7 831 910
Nákladové úroky (3 311 615) (3 716 414)
V˘nosové úroky, netto 3 3 918 416 4 115 496
Poplatky a provízie, netto 4 1 756 408 1 380 664
Zisk z finanãn˘ch operácií, netto 5 698 191 960 897
Prevádzkové v˘nosy 2 454 599 2 341 561
Mzdy a odmeny zamestnancom 6 (1 720 716) (1 399 801)
Administratívne náklady 7 (1 593 566) (1 556 883)
Odpisy hmotného investiãného majetku 18 (493 188) (567 321)
Amortizácia nehmotného investiãného majetku 19 (94 832) (100 460)
Ostatné prevádzkové náklady, netto 8 (222 671) (256 168)
Prevádzkové náklady (4 124 973) (3 880 633)
Zisk pred tvorbou opravn˘ch poloÏiek na straty z úverov, 

investícií a rezerv na podsúvahové riziká a pred zdanením 2 248 042 2 576 424
Opravné poloÏky na straty z úverov, investícií a rezervy 

na podsúvahové riziká 9 (268 867) (36 024)
Odpísané aktíva (14 913) (62 540)
Zisk pred podielom na zisku pridruÏeného podniku 

a pred daÀou z príjmov 1 964 262 2 477 860
Podiel na zisku pridruÏeného podniku 17 65 833 17 225
Zisk pred daÀou z príjmov 2 030 095 2 495 085
(Náklad)/v˘nos z dane z príjmu 10 10 417 (137 410)
Zisk za beÏn˘ rok, netto 2 040 512 2 357 675
Zisk na akciu (v slovensk˘ch korunách) 25 40 635 46 951

Sprievodné body prílohy tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.

Úãtovná závierka bola schválená dÀa 13. apríla 2004.
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Bod 31. decembra 31. decembra
(v tisícoch Sk) prílohy 2003 2002
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 11 9 305 759 9 172 337
Úvery a vklady poskytnuté bankám 12 12 068 928 7 812 455
Cenné papiere na obchodovanie 13 41 927 008 48 225 242
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 29 1 027 725 1 257 269
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 14 59 489 693 51 482 459
Cenné papiere na predaj 15 10 201 3 596
Cenné papiere drÏané do splatnosti 16 9 531 203 ––
DaÀové pohºadávky 10 14 021 2 184
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch 17 271 557 224 924
Hmotn˘ investiãn˘ majetok 18 2 524 701 2 717 629
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 19 355 821 291 338
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva 20 418 231 404 947
Aktíva celkom 136 944 848 121 594 380
Záväzky
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 86 028 122 101
Úvery a vklady in˘ch bánk 21 9 803 562 10 021 804
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 29 1 627 114 1 916 292
Úvery a vklady prijaté od klientov 22 108 214 491 95 812 632
Emitované cenné papiere 23 4 165 060 1 567 398
DaÀové záväzky 10 98 498 273 836
Rezervy na podsúvahové a iné riziká 9 643 403 635 608
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva 24 748 018 493 955
Záväzky celkom 125 386 174 110 843 626
Vlastné imanie
Základné imanie 25 1 004 320 1 004 320
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk 26 10 554 354 9 746 434
Vlastné imanie celkom 11 558 674 10 750 754
Záväzky a vlastné imanie celkom 136 944 848 121 594 380
Podsúvahové finanãné prísºuby a moÏné záväzky 28 27 564 191 26 200 718

Sprievodné body prílohy tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.

Konsolidované súvahy
k 31. decembru 2003 a 31. decembru 2002
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Zákonn˘ Nerozdelen˘ Hospodársky 
Základné Emisné rezervn˘ fond zisk minul˘ch v˘sledok

(v tisícoch Sk) imanie áÏio a ostatné fondy rokov beÏného roka Celkom
K 1. januáru 2002 1 004 320 100 430 257 193 6 004 709 2 046 677 9 413 329
Prevod do nerozdeleného 

zisku a fondov –– –– 2 147 1 024 280 (1 026 427) ––
Vyplatené dividendy –– –– –– –– (1 020 250) (1 020 250)
Zisk za rok 2002, netto –– –– –– –– 2 357 675 2 357 675
K 31. decembru 2002 1 004 320 100 430 259 340 7 028 989 2 357 675 10 750 754
Prevod do nerozdeleného 

zisku a fondov –– –– 216 1 124 867 (1 125 083) ––
Vyplatené dividendy –– –– –– –– (1 232 592) (1 232 592)
Zisk za rok 2003, netto –– –– –– –– 2 040 512 2 040 512
K 31. decembru 2003 1 004 320 100 430 259 556 8 153 856 2 040 512 11 558 674

Sprievodné body prílohy tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.

Konsolidované v˘kazy o pohyboch vlastného imania 
za roky konãiace sa 31. decembra 2003 a 31. decembra 2002
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Bod 31. decembra 31. decembra
(v tisícoch Sk) prílohy 2003 2002

PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností
Zisk pred daÀou z príjmov 2 030 095 2 495 085
Úpravy o nepeÀaÏné operácie (2 629 235) (2 910 277)
Strata z prevádzkov˘ch ãinností pred zmenami 

prevádzkového kapitálu, prijat˘mi a platen˘mi úrokmi 
a zaplatenou daÀou z príjmu 27 (599 140) (415 192)

(Zv˘‰enie)/zníÏenie prevádzkov˘ch aktív:
Povinná rezerva v Národnej banke Slovenska 136 285 (2 384 957)
Úvery a vklady poskytnuté bankám (4 279 405) 9 393 377
Cenné papiere na obchodovanie a na predaj 5 216 506 (16 562 417)
Úvery a preddavky poskytnuté klientom (8 298 852) (8 090 085)
Ostatné aktíva (30 569) (36 839)
Zv˘‰enie/(zníÏenie) prevádzkov˘ch pasív:
Úvery a vklady emisn˘ch bánk (35 421) (482 758)
Úvery a vklady in˘ch bánk (168 808) (1 680 153)
Úvery a vklady klientov 12 476 711 13 381 914
Ostatné pasíva 257 979 253 013
PeÀaÏné prostriedky z prevádzkov˘ch ãinností pred prijat˘mi 

a platen˘mi úrokmi a zaplatenou daÀou z príjmu 4 675 286 (6 624 097)
Platené úroky (3 410 837) (3 784 538)
Prijaté úroky 7 638 133 7 613 695
Dane z príjmu platené (169 692) (111 821)
PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností, netto 8 732 890 (2 906 761)
PeÀaÏné toky z investiãn˘ch ãinností
Nakúpené cenné papiere drÏané do splatnosti (9 132 141) ––
Príjmy z predaja alebo vyradenia investiãného majetku 10 543 44 350
Nákup investiãného majetku (598 038) (1 010 073)
Prijaté dividendy 696 ––
PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti, netto (9 718 940) (965 723)
PeÀaÏné toky z finanãn˘ch ãinností
Emitované cenné papiere 2 571 946 485 724
Vyplatené dividendy (1 232 592) (1 020 250)
PeÀaÏné toky z finanãn˘ch ãinností, netto 1 339 354 (534 526)
Vplyv fluktuácie v˘menn˘ch kurzov na stav peÀazí 

a peÀaÏn˘ch ekvivalentov (83 596) (79 179)
Zmena stavu peÀazí a peÀaÏn˘ch ekvivalentov 27 269 707 (4 486 189)
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na zaãiatku roka 27 6 218 859 10 705 048
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na konci roka 27 6 488 566 6 218 859

Sprievodné body prílohy tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.

Konsolidované prehºady o peÀaÏn˘ch tokoch 
za roky konãiace sa 31. decembra 2003 a 31. decembra 2002
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1. V‰eobecné informácie
A. Hlavné ãinnosti materskej spoloãnosti
Konsolidovaná skupina Tatra banka, akciová spoloãnosÈ, (ìalej len „skupina“) pozostáva z mater-
skej spoloãnosti Tatra banka, akciová spoloãnosÈ, (ìalej len „banka“) a 12 dcérskych spoloãností
a pridruÏen˘ch podnikov. Tatra banka, akciová spoloãnosÈ, bola zaloÏená v Slovenskej republike
ako akciová spoloãnosÈ. Hlavné ãinnosti banky sú:
• prijímanie vkladov,
• poskytovanie úverov
• platobn˘ styk a zúãtovanie,
• investovanie do cenn˘ch papierov na vlastn˘ úãet,
• obchodovanie na vlastn˘ úãet alebo na úãet klienta:

– s finanãn˘mi nástrojmi peÀaÏného trhu v slovensk˘ch korunách a v cudzej mene, vrátane
zmenárenskej ãinnosti,

– s finanãn˘mi nástrojmi kapitálového trhu v slovensk˘ch korunách a v cudzej mene,
– s mincami z drah˘ch kovov, pamätn˘mi bankovkami a pamätn˘mi mincami, hárkami ban-

koviek a súbormi obehov˘ch mincí,
• správa pohºadávok a cenn˘ch papierov klienta na jeho úãet vrátane súvisiaceho poradenstva,
• finanãn˘ lízing,
• poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
• vydávanie a správa platobn˘ch prostriedkov,
• poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb v oblasti podnikania,
• vydávanie cenn˘ch papierov, úãasÈ na vydávaní cenn˘ch papierov a poskytovanie súvisiacich 

sluÏieb,
• finanãné sprostredkovanie,
• uloÏenie cenn˘ch papierov alebo vecí,
• prenájom bezpeãnostn˘ch schránok,
• poskytovanie bankov˘ch informácií,
• hypotekárne obchody podºa § 67 ods. 1 zákona o bankách,
• funkcia depozitára podºa osobitného predpisu,
• spracúvanie bankoviek, mincí, pamätn˘ch bankoviek a pamätn˘ch mincí,
• vykonávanie ãinnosti v súlade s povolením na poskytovanie investiãn˘ch sluÏieb v zmysle 

rozhodnutia Úradu pre finanãn˘ trh ã. GRFT 007/2002/OCP zo dÀa 19. decembra 2002.

Akcionári banky vlastnili tieto percentuálne podiely na emitovan˘ch akciách:

Príloha ku konsolidovanej 
úãtovnej závierke

za rok konãiaci sa 31. decembra 2003
a 31. decembra 2002

(v tisícoch slovensk˘ch korún)

31. decembra 2003 31. decembra 2002
Raiffeisen International Bank – Holding AG 72,42 % 0,00 %
Raiffeisen Zentralbank (RZB) 0,00 % 72,26 %
Tatra Holding 14,11 % 14,11 %
Iné 13,47 % 13,63 %
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Banka má sídlo na HodÏovom nám. 3 v Bratislave. Na Slovensku má banka 102 poboãiek a expo-
zitúr.

Prevádzkov˘ zisk bol v prevaÏnej miere tvoren˘ poskytovaním bankov˘ch sluÏieb v Slovenskej
republike. Podºa rozhodnutia skupiny vypl˘vajú jej produkty a sluÏby z jedného segmentu podnika-
nia, ktor˘m je poskytovanie bankov˘ch a súvisiacich sluÏieb.

KmeÀové akcie banky sú verejne obchodované na Burze cenn˘ch papierov v Bratislave.

V apríli 2003 sa uskutoãnil prevod majoritného podielu na základnom imaní Tatra banky, a.s. 
z Raiffeisen Zentralbank AG na Raiffeisen International Beteiligung AG (Raiffeisen International
Bank – Holding AG) po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska a Úradu pre
finanãn˘ trh.

B. Definícia konsolidovanej skupiny:
K 31. decembru 2003 skupina pozostávala z banky a z t˘chto spoloãností (ìalej len „konsolido-
vané spoloãnosti“):

C. Zmeny v skupine poãas roka 2003
Banka v októbri 2003 nadobudla 33,33 %-n˘ podiel na základnom imaní spoloãnosti Slovak
Banking Credit Bureau, s.r.o. vo v˘‰ke 100 tisíc Sk. Hlavnou ãinnosÈou spoloãnosti je automati-
zované spracovanie dát a poradenstvo v oblasti informaãn˘ch technológií. V priebehu roka 2003
spoloãnosÈ nezamestnávala Ïiadnych zamestnancov. Vlastné imanie spoloãnosti k 31. decembru
dosiahlo 181 tisíc Sk.

2. Hlavné úãtovné zásady
Hlavné úãtovné zásady uplatnené pri zostavovaní t˘chto konsolidovan˘ch úãtovn˘ch v˘kazov sú
uvedené niÏ‰ie:

a) Základ prezentácie
Konsolidovaná úãtovná závierka bola vypracovaná v súlade s Medzinárodn˘mi ‰tandardmi pre
finanãné vykazovanie („IFRS“).

Priamy Podiel Hlavná Metóda
SpoloãnosÈ podiel % skupiny % ãinnosÈ Audítor konsolidácie Sídlo
Tatra Group Servis, s.r.o. 99,5 % 100 % Správa BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

aktív konsolidácie
Tatra Asset Management, 100 % 100 % Finanãné Deloitte & Touche Metóda úplnej Bratislava
správ. spol., a.s. sprostredkovanie Slovakia konsolidácie
Axen, s.r.o. 0,5 % 100 % Prenájom BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

a správa majetku konsolidácie
TG Strom, s.r.o. 0 % 100 % PC podpora BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

konsolidácie
Tatra Group Finance, s.r.o. 0 % 100 % Správa penzij- BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

ného fondu konsolidácie
eliot, s.r.o. 100 % 100 % SluÏby BMB Partners Nekonsolidovaná Bratislava

pre nev˘znamnosÈ
TL Leasing, s.r.o. 0 % 100 % Lízing BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

konsolidácie
TATRA – RETURN, s.r.o. 0 % 100 % Prenájom BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

a správa majetku konsolidácie
CTH Real, s.r.o. 0 % 100 % Prenájom BMB Partners Metóda úplnej Bratislava

a správa majetku konsolidácie
Tatra Leasing, s.r.o. 48 % 48 % Lízing Deloitte & Touche Metóda Bratislava

Slovakia vlastného imania
K.A.X., s.r.o. 0 % 40 % Podnikateºské BMB Partners Metóda Bratislava

poradenstvo vlastného imania
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 33,33 % 33,33 % SluÏby D.P.F. Nekonsolidovaná Bratislava

accounting, s.r.o. pre nev˘znamnosÈ
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Táto úãtovná závierka bola vypracovaná na princípe ãasového rozlí‰enia, t. j. vplyv transakcií 
a ostatn˘ch udalostí sa vykazuje v ãase ich vzniku. Tie sa v úãtovn˘ch v˘kazoch vykazujú v období,
s ktor˘m súvisia, za predpokladu, Ïe skupina bude nepretrÏite pokraãovaÈ vo svojej ãinnosti.

Konsolidovaná úãtovná závierka bola vypracovaná na základe ocenenia v historick˘ch cenách,
priãom hodnota cenn˘ch papierov na predaj, finanãn˘ch aktív a pasív drÏan˘ch na obchodovanie
a v‰etk˘ch derivátov˘ch nástrojov bola precenená.

Skupina vedie úãtovníctvo a pripravuje úãtovné v˘kazy na regulaãné úãely v súlade s úãtovn˘mi
predpismi a pokynmi platn˘mi na území Slovenskej republiky, ako aj v súlade s predpismi plat-
n˘mi v in˘ch jurisdikciách, v ktor˘ch skupina pôsobí. PriloÏená úãtovná závierka je vypracovaná
na základe úãtovn˘ch záznamov skupiny s primeran˘mi úpravami a reklasifikáciami potrebn˘mi
na verné zobrazenie v súlade s IFRS. Odsúhlasenie konsolidovan˘ch rezervn˘ch fondov a zisku
za roky 2003 a 2002 vykázan˘ch podºa slovensk˘ch úãtovn˘ch zásad s rezervn˘mi fondmi a ziskom
za roky 2003 a 2002 vykázan˘mi podºa IFRS sa uvádza v bode 26 prílohy k tejto úãtovnej závierke.

Zostavenie konsolidovanej úãtovnej závierky v súlade s IFRS vyÏaduje, aby vedenie vypracovalo
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív a dohadn˘ch aktívnych
a pasívnych poloÏiek k dátumu úãtovnej závierky, ako aj na vykazované sumy v˘nosov a nákladov
poãas úãtovného obdobia.

PouÏitá mena v tejto konsolidovanej úãtovnej závierke je slovenská koruna („Sk“) a zostatky sú
uvedené v tisícoch slovensk˘ch korún, pokiaº sa neuvádza inak.

b) Princípy konsolidácie
Dcérske spoloãnosti predstavujúce spoloãnosti, v ktor˘ch skupina – priamo alebo nepriamo – vlastní
nadpoloviãn˘ podiel na hlasovacích právach alebo inak uplatÀuje svoj rozhodujúci vplyv na ich
ãinnosÈ, sa konsolidovali metódou úplnej konsolidácie okrem t˘ch, ktor˘ch vplyv bol nev˘znamn .̆
Dcérske spoloãnosti sa konsolidujú od dátumu, kedy v nich skupina získala kontrolu, a ich konso-
lidácia sa konãí dátumom ich predaja. V‰etky pohºadávky a záväzky, predaje a nákupy, ako aj
zisky a straty z transakcií v rámci skupiny, boli konsolidáciou eliminované.

Investície do pridruÏen˘ch podnikov sa konsolidovali metódou vlastného imania. Ide o podniky, 
v ktor˘ch má skupina 20 aÏ 50 %-né podiely na hlasovacích právach a uplatÀuje v nich podstatn˘
vplyv, nemá v‰ak rozhodovacie práva nad ich ãinnosÈou. Metóda vlastného imania zah⁄Àa vyká-
zanie podielov skupiny na hospodárskych v˘sledkoch pridruÏen˘ch podnikov za dané obdobie
vo v˘kaze ziskov a strát.

Konsolidovaná úãtovná závierka sa vypracovala tak, Ïe pre podobné transakcie sa pouÏili jed-
notné úãtovné zásady.

Goodwill vykázan˘ v roku 2002 vznikol v rámci konsolidácie pridruÏen˘ch spoloãností TGS.
Podiel skupiny na pridruÏen˘ch spoloãnostiach bol vykázan˘ v súvahe v súlade s úãtovnou zásadou
pre goodwill.

c) Prepoãet cudzej meny
PeÀaÏné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenskú korunu 
a vykazujú v konsolidovan˘ch úãtovn˘ch v˘kazoch kurzom Národnej banky Slovenska platn˘m 
k dátumu zostavovania súvahy. V˘nosy a náklady v cudzej mene sa vykazujú prepoãítané na slo-
venskú korunu v úãtovnom systéme skupiny a v konsolidovanej úãtovnej závierke kurzom Národnej
banky Slovenska platn˘m k dátumu uskutoãnenia transakcie. Zisky a straty, ktoré vznikli pohybmi
v˘menn˘ch kurzov po dátume transakcie, sa vykazujú do riadku „Zisk z finanãn˘ch operácií, netto“.

Kurzové rozdiely z otvoren˘ch pohotov˘ch (spotov˘ch) operácií sú súãasÈou poloÏky „Zisk z finan-
ãn˘ch operácií, netto“.

Pevné termínové transakcie v cudzej mene sa prepoãítajú na slovenskú korunu v podsúvahe banky
kurzom Národnej banky Slovenska platn˘m ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky. Nerealizovan˘
zisk alebo strata z pevn˘ch termínov˘ch operácií sa vyãísli na základe predpokladaného forwardo-
vého kurzu vypoãítaného ‰tandardn˘m matematick˘m vzorcom, ktor˘ zohºadÀuje spotov˘ kurz
NBS a úrokové sadzby platné ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky a je vykázan˘ v poloÏke
„Pohºadávky alebo záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi“ v súvahe a v poloÏke „Zisk z finan-
ãn˘ch operácií, netto“ vo v˘kaze ziskov a strát.

d) Peniaze a vklady v emisnej banke
Peniaze a vklady v emisnej banke pozostávajú z peÀaÏnej hotovosti, zostatkov na beÏn˘ch úãtoch
v Národnej banke Slovenska a in˘ch bankách, vrátane povinn˘ch minimálnych rezerv v Národnej
banke Slovenska.

Povinné minimálne rezervy v Národnej banke Slovenska sú poÏadované rezervy, ktoré musia viesÈ
v‰etky komerãné banky s licenciou v Slovenskej republike.

e) Úvery a preddavky poskytnuté klientom a opravné poloÏky na straty z úverov
Úvery a preddavky poskytnuté klientom sa vykazujú v amortizovanej cene zníÏenej o opravné
poloÏky na straty zo zníÏenia hodnoty, ako sa uvádza v bodoch 9 a 14 prílohy. V kaÏdom období
je vo v˘kaze ziskov a strát zobrazená opravná poloÏka na zníÏenie hodnoty úverov a preddavkov
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poskytnut˘ch klientom, ktorá je v˘sledkom kombinácie (a) odhadu zníÏenia hodnoty úverov vyko-
naného vedením skupiny, ktoré sa vyskytli v priebehu beÏného obdobia, a (b) neustálej úpravy odhadov
zníÏenia hodnoty v predchádzajúcich obdobiach.

Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru úãtuje skupina poskytnut˘ úverov˘ prísºub do podsúvahy.
Úvery sa zaúãtujú do súvahy pri poskytnutí peÀaÏn˘ch prostriedkov dlÏníkom.

Opravná poloÏka na úvery sa tvorí s cieºom zníÏiÈ hodnotu úverov a preddavkov poskytnut˘ch 
klientom na ich realizovateºnú sumu, ktorá predstavuje predpokladané budúce peÀaÏné toky dis-
kontované na súãasnú hodnotu pouÏitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery platnej pri vzniku
úveru, alebo na reálnu hodnotu príslu‰ného zabezpeãenia. ·pecifické opravné poloÏky na identifi-
kované potenciálne riziká z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlÏníka splácaÈ
úver so zohºadnením finanãn˘ch v˘konov dlÏníka a prijatého zabezpeãenia. Zabezpeãenie, ktoré
sa zohºadÀuje pri tvorbe opravnej poloÏky predstavujú len ‰tátne záruky, bankové záruky, úãasti
in˘ch bánk a terminované vklady.

Opravná poloÏka na zníÏenie hodnoty úverov a preddavkov poskytnut˘ch klientom sa v súvahe
odpoãíta od úverov.

Opravné poloÏky na retailové úvery predstavujú v‰eobecnú opravnú poloÏku vytvorenú na krytie
potenciálnych strát, ktoré neboli ‰pecificky identifikované, ale zo skúsenosti existujú v urãit˘ch seg-
mentoch portfólia ‰tandardn˘ch úverov. Takáto opravná poloÏka je tvorená do nákladov kon-
zistentne kaÏd˘ rok.

Skupina odpisuje svoje úvery a preddavky poskytnuté klientom na základe právoplatného roz-
hodnutia súdu alebo vedenia skupiny o upustení od ich vymáhania priamo do hospodárskeho
v˘sledku beÏného obdobia a zároveÀ rozpú‰Èa príslu‰nú opravnú poloÏku. Odpísané úvery a pred-
davky poskytnuté klientom sa evidujú v podsúvahe.

Pokiaº je skupina po odpísaní úverov a preddavkov poskytnut˘ch klientom schopná zinkasovaÈ od
klienta ìal‰ie ãiastky alebo získaÈ kontrolu nad zabezpeãením v hodnote vy‰‰ej, neÏ sa pôvodne
odhadlo, v˘nos sa premietne vo v˘kaze ziskov a strát v poloÏke „Odpísané aktíva“.

Pohºadávky z úrokov z úverov a preddavkov poskytnut˘ch klientom, ktoré sú po lehote splatnosti
viac ako 90 dní skupina prestáva ãasovo rozli‰ovaÈ v prospech v˘nosov a pohºadávky sú evidenãne
vykazované na podsúvahov˘ch úãtoch. Suma úrokov evidovan˘ch v podsúvahe je 533 tisíc Sk.
Úãtovná hodnota neúroãen˘ch úverov sa rovná v˘‰ke pohºadávky z úveru zníÏenej o opravnú
poloÏku na predpokladané straty. Táto opravná poloÏka sa zvyãajne urãí ako 100 % pohºadávky
po odrátaní súm, o ktor˘ch skupina predpokladá, Ïe ich získa.

Skupina úãtuje dlÏníkom úroky z ome‰kania, ak je niektorá ãasÈ úveru po splatnosti. Úroky z ome‰-
kania sa úãtujú v momente ich prijatia v poloÏke „V˘nosové úroky“.

f) Cenné papiere
Cenné papiere vo vlastníctve skupiny sa triedia do portfólií v súlade so zámerom skupiny v ãase
ich získania a v zmysle stratégie skupiny z hºadiska investovania do cenn˘ch papierov. Skupina
vypracovala stratégiu investovania do cenn˘ch papierov a v súlade so zámerom pri obstaraní
úãtuje cenné papiere do portfólií „Cenné papiere na obchodovanie“, „Cenné papiere na predaj“
a koncom roka bolo vytvorené portfólio „Cenné papiere drÏané do splatnosti“. Základn˘ rozdiel
medzi t˘mito portfóliami súvisí s postupom pri oceÀovaní cenn˘ch papierov a pri vykázaní ich
reálnej hodnoty v úãtovnej závierke.

V‰etky cenné papiere vo vlastníctve skupiny sa vykazujú k dátumu majetkového vysporiadania 
a pri prvotnom vykázaní sa oceÀujú cenou obstarania vrátane transakãn˘ch nákladov.

Akékoºvek nákupy a predaje cenn˘ch papierov, ktoré si vyÏadujú dodanie v ãasovom rámci urãenom
regulaãn˘m opatrením alebo podºa trhov˘ch zvyklostí („obvykl˘ spôsob“), sa vykazujú ako spotové
transakcie. Transakcie, ktoré nespæÀajú kritérium vyrovnania „obvykl˘m spôsobom“, sa vedú v úãtov-
níctve ako finanãné deriváty.

Cenné papiere na obchodovanie
Cenné papiere na obchodovanie sú finanãné aktíva (podielové a dlhové cenné papiere a pokladniã-
né poukáÏky), ktoré skupina získala s cieºom vyuÏiÈ krátkodobé cenové v˘kyvy na tvorbu zisku.
Tieto cenné papiere sú pri ich následnom vykázaní zaúãtované v reálnej hodnote, ktorá sa pribliÏuje
k ich trhovej cene na oficiálnych burzách cenn˘ch papierov alebo pouÏitím oceÀovacích modelov.

Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia cenn˘ch papierov na reálnu hodnotu
v poloÏke „Zisk z finanãn˘ch operácií, netto“. V˘nosy z úrokov z cenn˘ch papierov na obchodova-
nie sa denne ãasovo rozli‰ujú a vykazujú vo v˘kaze ziskov a strát ako „V˘nosové úroky“.
Dividendy z cenn˘ch papierov na obchodovanie sa vykazujú vo v˘kaze ziskov a strát v poloÏke
„Zisk z finanãn˘ch operácií, netto“.

Cenné papiere na predaj
Toto portfólio predstavuje dlhodobé vklady a podiely skupiny v in˘ch spoloãnostiach, v ktor˘ch
skupina nemá v˘znamn˘ vplyv ani in˘ podiel. Skupina povaÏuje tieto nekótované investície za
finanãné aktíva na predaj, priãom sú vykázané v cene obstarania mínus akékoºvek trvalé zníÏenie
hodnoty, nakoºko ich reálnu hodnotu nemoÏno spoºahlivo urãiÈ.
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Ak je zníÏenie hodnoty cenn˘ch papierov na predaj spojené s úverov˘m rizikom iné ako doãasné,
úãtovná hodnota cenného papiera sa okamÏite odpí‰e na jeho realizovateºnú hodnotu. Toto odpí-
sanie je uvedené v riadku „Odpísané aktíva” v˘kazu ziskov a strát.

Portfólio cenn˘ch papierov drÏané do splatnosti
Toto portfólio predstavuje dlhodobé investície, ktoré má skupina zámer a schopnosÈ drÏaÈ do splatnosti.
Do portfólia sú zaradené cenné papiere emitované ‰tátom a iné bonitné cenné papiere. Cenné
papiere drÏané do splatnosti sa oceÀujú v amortizovanej cene na základe efektívnej úrokovej
miery. V˘nosy z úrokov a diskonty a prémie z cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splatnosti sa denne
ãasovo rozli‰ujú a vykazujú v poloÏke v˘kazu ziskov a strát „V˘nosové úroky “.

V prípade zníÏenia hodnoty cenného papiera je jeho znehodnotenie vykázané prostredníctvom
opravnej poloÏky.

g) Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení – repo transakcie
Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom odkúpení („repo transakcie“) sa
vykazujú ako aktíva v riadku súvahy „Cenné papiere na obchodovanie“, „Cenné papiere na predaj“
alebo „Cenné papiere drÏané do splatnosti“ a záväzky sa zahrnú do riadku „Úvery a vklady
in˘ch bánk“ alebo „Úvery a vklady prijaté od klientov“. Cenné papiere nakúpené na základe
zmlúv o nákupe a spätnom predaji („reverzné repo transakcie“) sa vykazujú ako aktíva v riadku
súvahy „Úvery a vklady poskytnuté bankám“ alebo „Úvery a preddavky poskytnuté klientom,
netto“, s príslu‰n˘m zníÏením stavu na úãte „Peniaze a vklady v emisnej banke“. S rozdielom
medzi cenami pri predaji a spätnom odkúpení sa nakladá ako s úrokom, ktor˘ sa ãasovo rozli-
‰uje poãas trvania zmluvy za pouÏitia efektívnej úrokovej miery.

h) Finanãné derivátové nástroje
Skupina na úãely obchodovania uzatvára finanãné derivátové nástroje. Podkladové aktívum sa 
v deÀ dohodnutia obchodu úãtuje do podsúvahy. Na súvahov˘ch úãtoch sa vykazuje reálna hod-
nota derivátov.

Reálne hodnoty sa získavajú z trhov˘ch cien pomocou modelov diskontovan˘ch peÀaÏn˘ch tokov
a modelov oceÀovania opcií.

V‰etky finanãné deriváty sa v prípade kladnej reálnej hodnoty vykazujú ako aktíva a v prípade
zápornej reálnej hodnoty ako pasíva.

Urãité transakcie s finanãn˘mi derivátmi, hoci poskytujú úãinn˘ ekonomick˘ hedging pri riadení
rizika skupiny, nespæÀajú kvalifikaãné poÏiadavky na vykazovanie hedgingu podºa ‰pecifick˘ch
pravidiel IAS 39, preto sa v úãtovníctve vedú ako finanãné deriváty drÏané na obchodovanie, pri-
ãom zisky a straty reálnej hodnoty sa vykazujú v riadku v˘kazu ziskov a strát „Zisk z finanãn˘ch
operácií, netto“.

Zmeny reálnej hodnoty finanãn˘ch derivátov drÏan˘ch na obchodovanie sú zahrnuté do riadku
„Zisk z finanãn˘ch operácií, netto“.

Reálna hodnota finanãn˘ch derivátov˘ch nástrojov na obchodovanie sa uvádza v bode 29 prílohy.

i) Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãn˘ majetok
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãn˘ majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníÏenej 
o oprávky/amortizáciu spolu s kumulovan˘mi stratami zo zníÏenia hodnoty. V˘‰ka odpisov sa
poãíta pomocou metódy rovnomern˘ch alebo zr˘chlen˘ch odpisov podºa odhadovanej ekono-
mickej Ïivotnosti. Nedokonãené hmotné investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú.

Odhadovaná ekonomická ÏivotnosÈ investiãného majetku v rokoch:

V prípade indikácií zníÏenia hodnoty majetku skupina preveruje aktíva z hºadiska ich znehodno-
tenia. Keì úãtovná hodnota aktíva prevy‰uje jeho odhadovanú realizovateºnú hodnotu, zníÏi sa
na túto realizovateºnú hodnotu. Keì sa aktíva identifikujú ako nadbytoãné z hºadiska poÏiadaviek
skupiny, vedenie posúdi ich realizovateºnú hodnotu porovnaním s cenou pri predaji vypoãítanou
na základe správ o ocenení, ktoré vypracovala tretia strana, zníÏenú o odhadované náklady spo-
jené s predajom.

Opravy a údrÏba sa úãtujú priamo do v˘kazu ziskov a strát v momente vzniku nákladu.

Goodwill predstavuje prebytok obstarávacej ceny nad reálnou hodnotou identifikovateºného ãistého
majetku dcérskeho podniku, pridruÏeného podniku alebo joint venture podniku k dátumu obsta-
rania. Goodwill sa amortizuje vo v˘kaze ziskov a strát rovnomerne poãas doby Ïivotnosti.

Stroje a zariadenia, poãítaãe, dopravné prostriedky 4 – 15
Softvér 4
Goodwill 5
Inventár a vybavenie 6 – 15
Energetické prístroje a zariadenia 10 – 15
Optická sieÈ 30
Budovy a stavby 10 – 40
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j) Lízing
Majetok prenajat˘ na základe finanãného lízingu, v rámci ktorého sa prevádzajú práva a povin-
nosti podobné t˘m, ktoré sa t˘kajú vlastného majetku, sa kapitalizuje vo v˘‰ke jeho reálnej hod-
noty a odpisuje poãas doby Ïivotnosti majetku. Kapitálová zloÏka kaÏdého budúceho záväzku 
z lízingu sa vykazuje ako záväzok, priãom úroková zloÏka sa úãtuje vo v˘kaze ziskov a strát
poãas doby lízingu, aby sa vytvorila kon‰tantná sadzba nákladov z v˘‰ky neuhraden˘ch kapitá-
lov˘ch splátok.

Splátky na základe operatívneho lízingu sa úãtujú vo v˘kaze ziskov a strát rovnomerne poãas
doby lízingu. V prípade, Ïe sa operatívny lízing ukonãí pred skonãením doby lízingu, akákoºvek
úhrada, ktorú prenajímateº poÏaduje vo forme pokuty, sa vykazuje ako náklad v období, v ktorom
do‰lo k ukonãeniu lízingu.

k) Emitované cenné papiere
Emitované cenné papiere skupinou sa vykazujú vo v˘‰ke amortizovan˘ch nákladov na základe
metódy efektívnej úrokovej miery. Nákladové úroky vznikajúce z emisie cenn˘ch papierov sa
uvádzajú vo v˘kaze ziskov a strát v riadku „Nákladové úroky“.

l) Vystavené záruky
Skupina vykazuje záväzky vypl˘vajúce z vystaven˘ch záruk na podsúvahov˘ch úãtoch. Rezerva
na krytie budúcich plnení vypl˘vajúcich zo záruk sa zaúãtuje do záväzkov v okamihu, keì sa tieto
budúce plnenia vypl˘vajúce z uveden˘ch záväzkov stanú pravdepodobn˘mi. V˘‰ku záväzku urãuje
skupina odhadom pomocou posúdenia úverového rizika klienta, za ktorého sa záruka vystavila.
Posúdenie úverového rizika prebieha podobne ako posúdenie úverového rizika v súvislosti s tvorbou
opravn˘ch poloÏiek na podsúvahové záväzky a ostatné riziká (pozri bod 28). V˘‰ka t˘chto záväzkov
sa zaúãtuje vo v˘kaze ziskov a strát v okamihu, keì sa budúce plnenia z vystaven˘ch záruk stanú
pravdepodobn˘mi.

m) Úãtovanie v˘nosov a nákladov
V˘nosové a nákladové úroky sa ãasovo rozli‰ujú zo v‰etk˘ch úroãen˘ch nástrojov vo v˘kaze ziskov
a strát s pouÏitím efektívnej úrokovej miery. V˘nosové úroky zah⁄Àajú v˘nosy z kupónov s pevnou
a pohyblivou úrokovou sadzbou a ãasovo rozlí‰en˘ diskont/prémiu z pokladniãn˘ch poukáÏok 
a ostatn˘ch diskontovan˘ch cenn˘ch papierov. Úrok z ome‰kania sa úãtuje v ãase inkasa prostried-
kov. Poplatky a provízie sú zaúãtované do nákladov a v˘nosov na základe ãasového rozlí‰enia.
Iné ako úrokové náklady sa vykazujú v ãase uskutoãnenia transakcie.

n) ZdaÀovanie a odloÏená daÀ
DaÀová povinnosÈ skupiny sa vypoãíta v súlade s predpismi platn˘mi v Slovenskej republike a ìal‰ích
krajinách, v ktor˘ch skupina vyvíja ãinnosÈ, na základe v˘sledkov vykázan˘ch vo v˘kaze ziskov
a strát vypracovan˘ch podºa slovenskej úãtovnej legislatívy alebo úãtovn˘ch ‰tandardov ìal‰ích
krajín, v ktor˘ch skupina pôsobí.

OdloÏená daÀ z príjmov sa vykazuje pomocou súvahovej metódy pri vzniku doãasn˘ch rozdielov
medzi daÀovou hodnotou aktív alebo pasív a ich úãtovnou hodnotou na úãely finanãného v˘kaz-
níctva. Na urãenie odloÏenej dane z príjmov sa pouÏívajú daÀové sadzby platné v súãasnosti.
OdloÏená daÀová pohºadávka sa vykazuje v prípade, keì je pravdepodobné, Ïe v budúcnosti
bude k dispozícii zdaniteºn˘ zisk, s ktor˘m moÏno daÀovú pohºadávku zúãtovaÈ.

Skupina je platcom rôznych nepriamych prevádzkov˘ch daní. Tieto dane sú súãasÈou ostatn˘ch
prevádzkov˘ch nákladov.

DaÀov˘ vplyv konsolidácie dcérskych a pridruÏen˘ch spoloãností:

OdloÏená daÀová povinnosÈ súvisiaca s investíciami v dcérskych spoloãnostiach nebola v priloÏe-
nej konsolidovanej úãtovnej závierke vykázaná, nakoºko banka môÏe kontrolovaÈ naãasovanie
odúãtovania doãasn˘ch rozdielov, priãom je pravdepodobné, Ïe doãasné rozdiely nebudú odúãto-
vané v blízkej budúcnosti, nakoºko sa podºa plánu v˘nosy nerozdelia, ale pouÏijú v kaÏdej dcérskej
spoloãnosti alebo pridruÏenom podniku.

o) Regulaãné poÏiadavky
Banka musí spæÀaÈ regulaãné poÏiadavky Národnej banky Slovenska. Tieto poÏiadavky zah⁄Àajú
limity a rôzne iné obmedzenia t˘kajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, klasifikácie úverov
a podsúvahov˘ch záväzkov a tvorby opravn˘ch poloÏiek na krytie úverov˘ch rizík, zabezpeãenia
likvidity, úrokov˘ch sadzieb a devízovej pozície banky.

Aj konsolidované spoloãnosti musia podobne spæÀaÈ regulaãné poÏiadavky najmä v súvislosti 
s pravidlami doplnkového poistenia a kolektívneho investovania.
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3. V˘nosové úroky, netto

4. Poplatky a provízie, netto

5. Zisk z finanãn˘ch operácií, netto

6. Mzdy a odmeny zamestnancom

Celková suma odmien a tantiém vyplatená v roku 2003 ãlenom predstavenstva a dozornej rade
skupiny bola 32 458 tisíc Sk (35 524 tisíc Sk v roku 2002).

Mzdové náklady v roku 2003 zah⁄Àajú aj náklady, ktoré vznikli v súvislosti s prioritn˘mi akciami
vo v˘‰ke 61 354 tisíc Sk (18 110 tisíc Sk v roku 2002). Informácie o prioritn˘ch akciách sú uve-
dené v bode 24.

Okrem povinného dôchodkového zabezpeãenia skupina nemá in˘ systém dôchodkového zabez-
peãenia. Podºa slovensk˘ch právnych predpisov je zamestnávateº povinn˘ odvádzaÈ poistné na
dôchodkové zabezpeãenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poi-
stenie v nezamestnanosti a príspevok do garanãného fondu stanoven˘m percentom z vymeriava-
cieho základu. Táto suma vstupuje do v˘kazu ziskov a strát ako náklad toho obdobia, v ktorom
zamestnanec dostal príslu‰nú mzdu.

(v tisícoch Sk) 2003 2002
V˘nosové úroky

– Úvery a vklady poskytnuté bankám 612 301 789 035
– Úvery a preddavky poskytnuté klientom 3 870 778 3 967 788
– Dlhopisy, pokladniãné poukáÏky a iné cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 2 746 952 3 075 087

V˘nosové úroky celkom 7 230 031 7 831 910
Nákladové úroky

– Úvery a vklady bánk (366 113) (502 864)
– Úvery a vklady prijaté od klientov (2 785 493) (3 166 928)
– Emitované cenné papiere (160 009) (46 622)

Nákladové úroky celkom (3 311 615) (3 716 414)
V˘nosové úroky, netto 3 918 416 4 115 496

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Zúãtovanie operácií a iné 1 152 049 765 811
Zisk z provízií zo zmenárenskej ãinnosti 417 129 422 544
Poskytnuté úvery a vydané záruky 187 230 192 309
Poplatky a provízie, netto celkom 1 756 408 1 380 664

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Cenné papiere na obchodovanie a na predaj (260 082) 761 752
Kurzové rozdiely a deriváty 957 577 200 257
Strata z predaja dcérskych spoloãností –– (3 050)
Príjmy z dividend z cenn˘ch papierov na obchodovanie a na predaj 696 1 938
Zisk z finanãn˘ch operácií, netto celkom 698 191 960 897

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Mzdové náklady (1 372 580) (1 099 084)
Náklady na sociálne poistenie (348 136) (300 717)
Mzdy a odmeny zamestnancom celkom (1 720 716) (1 399 801)
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Skupina odvádza príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie spravované súkromn˘m
dôchodkov˘m fondom, podºa dæÏky zamestnania zamestnanca. Skupine nevznikajú z titulu vyplá-
cania dôchodkov v budúcnosti Ïiadne záväzky voãi zamestnancom. Náklady na doplnkové
dôchodkové pripoistenie predstavovali 10 726 tisíc Sk v roku 2003 (7 557 tisíc Sk v roku 2002).

Priemern˘ stav zamestnancov skupiny poãas roka 2003 bol 2 911 priãom skupina k 31. decembru
2003 zamestnávala 3 003 pracovníkov (2002: 2 676, resp. 2 819).

7. Administratívne náklady

8. Ostatné prevádzkové náklady, netto

9. Opravné poloÏky na straty z úverov, investícií a rezer-
vy na podsúvahové a iné riziká

Pohyb opravn˘ch poloÏiek na straty z úverov, investícií a rezerv na podsúvahové a iné riziká
poãas roka 2003:

(v tisícoch Sk) 2003 2002
SluÏby (498 008) (553 437)
Materiál (128 045) (137 946)
Nájomné (336 584) (313 590)
Reklama (160 989) (115 504)
Neuplatniteºná daÀ z pridanej hodnoty (DPH) (155 727) (157 926)
Ostatné náklady (314 213) (278 480)
Administratívne náklady celkom (1 593 566) (1 556 883)

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Príspevok do fondu na ochranu vkladov (331 871) (294 223)
Zisk/(strata) z predaja hmotného majetku 5 202 (1 879)
Strata z predaja pohºadávok (1 994) ––
Ostatné prevádzkové v˘nosy 199 983 117 516
Ostatné prevádzkové náklady (93 991) (77 582)
Ostatné prevádzkové náklady, netto celkom (222 671) (256 168)

Opravné poloÏky Rezervy
na straty na pod- 
z úverov súvahové

(v tisícoch Sk) a investícií a iné riziká Celkom
K 31. decembru 2001 1 769 395 624 024 2 393 419
Tvorba zo zisku, netto 24 440 11 584 36 024
K 31. decembru 2002 1 793 835 635 608 2 429 443
Tvorba zo zisku, netto 261 072 7 795 268 867
K 31. decembru 2003 2 054 907 643 403 2 698 310
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Pohyb opravn˘ch poloÏiek na straty z úverov a investícií poãas roka 2003:

Pohyb rezerv na podsúvahové a iné riziká poãas roka 2003:

Opravná poloÏka na straty z úverov a investícií sa odpoãíta od súvisiaceho aktíva. Rezerva na
podsúvahové a iné riziká sa vykazuje v pasívach.

10. Zdanenie

Právnické osoby na Slovensku majú povinnosÈ pravidelne priznávaÈ zdaniteºn˘ príjem a odvádzaÈ
príslu‰nému daÀovému úradu daÀ z príjmov právnick˘ch osôb z tohto príjmu. V roku 2003 a v roku
2002 bola pre právnické osoby sadzba dane z príjmov 25 %. V oboch obdobiach sa zníÏenou
sadzbou dane 15 % zdaÀovali pokladniãné poukáÏky NBS, ‰tátne pokladniãné poukáÏky, v˘nosy
z dlhopisov emitovan˘ch ‰tátom v slovenskej mene a v˘nosy z dlhopisov emitovan˘ch slovensk˘mi
právnick˘mi osobami.
DaÀ zo zisku pred zdanením sa odli‰uje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri pouÏití platnej
sadzby dane:

Opravné Opravné Opravné Opravné Opravné Opravné
poloÏky na poloÏky poloÏky na poloÏky na poloÏky na poloÏky na
korporátne na retailové úvery celkom cenné papiere investiãn˘ ostatné

(v tisícoch Sk) úvery úvery (bod 14) na predaj majetok aktíva Celkom
K 31. decembru 2001 1 632 993 22 292 1 655 285 69 965 687 43 458 1 769 395
Tvorba (rozpustenie) 

zo zisku, netto (32 144) 71 664 39 520 3 000 (687) (17 393) 24 440
K 31. decembru 2002 1 600 849 93 956 1 694 805 72 965 –– 26 065 1 793 835
Tvorba zo zisku, netto 127 839 126 328 254 167 1 085 –– 5 820 261 072
K 31. decembru 2003 1 728 688 220 284 1 948 972 74 050 –– 31 885 2 054 907

Rezervy na
podsúvahové Súdne

Neãerpané riziká celkom spory
(v tisícoch Sk) Záruky úvery Iné (bod 28) (bod 28) Celkom
K 31. decembru 2001 162 186 107 391 700 270 277 353 747 624 024
Tvorba (rozpustenie) zo zisku, netto 7 656 (4 611) 117 3 162 8 422 11 584
K 31. decembru 2002 169 842 102 780 817 273 439 362 169 635 608
Tvorba (rozpustenie) zo zisku, netto (5 256) 2 806 –– (2 450) 10 245 7 795
K 31. decembru 2003 164 586 105 586 817 270 989 372 414 643 403

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Splatn˘ daÀov˘ náklad (173 450) (115 141)
OdloÏen˘ daÀov˘ (náklad)/v˘nos 183 867 (22 269)
(Náklad)/v˘nos z dane z príjmu celkom 10 417 (137 410)

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Zisk pred zdanením (sadzba dane 25 %) 920 255 1 758 657
Zisk pred zdanením (osobitná sadzba dane 15 %) 1 109 840 736 428
Zisk pred zdanením 2 030 095 2 495 085
Teoretická daÀ vypoãítaná podºa sadzby 25 %, resp. 15 % (396 540) (550 128)
Nezdaniteºn˘ príjem, najmä úroky z cenn˘ch papierov 1 479 139 530 582
DaÀovo neuznateºné náklady (1 194 270) (47 042)
Opravné poloÏky a rezervy, netto (43 590) (9 187)
Úpravy podºa IFRS (15 886) (34 143)
Efekt konsolidácie 19 586 ––
Nezdaniteºné straty (24 685) (7 685)
Iné 2 796 2 462
Zmeny odloÏenej dane 183 867 (22 269)
(Náklad)/v˘nos z dane z príjmu celkom 10 417 (137 410)
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DaÀová povinnosÈ skupiny sa vypoãíta na základe úãtovného zisku pri zohºadnení daÀovo neuznateº-
n˘ch nákladov, príjmu nepodliehajúceho zdaneniu a príjmu podliehajúceho koneãnej sadzbe dane.

DaÀové záväzky pozostávajú z:

DaÀové pohºadávky pozostávajú z:

Pohyby odloÏenej dane:

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok vo v˘‰ke 17 522 tisíc Sk vypl˘va najmä z doãasn˘ch zdaniteºn˘ch rozdie-
lov súvisiacich s kupónmi zo ‰tátnych dlhopisov. V roku 2002 odloÏen˘ daÀov˘ záväzok súvisel
najmä so zdaniteºn˘mi doãasn˘mi rozdielmi súvisiacimi s ãasov˘m rozlí‰ením príjmov z cenn˘ch
papierov.

11. Peniaze a vklady v emisnej banke

Povinné minimálne rezervy sa vedú ako úroãen˘ vklad banky v zmysle opatrení Národnej banky
Slovenska (1,5 % p.a.). V˘‰ka rezervy závisí od objemu vkladov, ktoré prijala banka. SchopnosÈ
banky ãerpaÈ túto rezervu je obmedzená v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
ZráÏková daÀ z úrokov vyplaten˘ch fyzick˘m osobám 63 267 61 413
OdloÏená daÀ 17 636 201 389
DaÀ z príjmov 4 730 1 855
DPH 4 738 7 649
Iné 8 127 1 530
DaÀové záväzky 98 498 273 836

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Iná zráÏková daÀ –– 17
DPH 128 99
DaÀ z príjmov 1 298 2 068
Iné 12 595 ––
DaÀová pohºadávka 14 021 2 184

(v tisícoch Sk) 2003 2002
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok k 1. januáru (201 389) (179 120)
(Náklady)/v˘nosy na odloÏenú daÀ 183 867 (22 269)
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok k 31. decembru (17 522) (201 389)

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 2 502 566 1 761 048
Vklady v centrálnych bankách:

– Povinné minimálne rezervy 2 817 193 2 953 478
– Vklady splatné na poÏiadanie 1 477 374 982 006
– JednodÀové vklady v Národnej banke Slovenska 1 300 163 2 600 361

BeÏné úãty v in˘ch bankách 1 208 463 875 444
Peniaze a vklady v emisnej banke celkom 9 305 759 9 172 337
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12. Úvery a vklady poskytnuté bankám

Preddavky splatné od centrálnych bánk sú zabezpeãené pokladniãn˘mi poukáÏkami vydan˘mi
Národnou bankou Slovenska.

13. Cenné papiere na obchodovanie

K 31. decembru 2003 portfólio cenn˘ch papierov na obchodovanie obsahovalo cenné papiere
v trhovej hodnote 21 727 700 tisíc Sk (2002: 29 314 277 tisíc Sk), ktoré sú kótované na burze,
a nekótované cenné papiere v trhovej hodnote 20 199 308 tisíc Sk (2002: 18 910 965 tisíc Sk).

Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch drÏané na obchodovanie vyjadrené v trhovej hod-
note v ãlenení podºa emitenta zah⁄Àajú:

Dlhové cenné papiere drÏané na obchodovanie vyjadrené v trhovej hodnote v ãlenení podºa emi-
tenta zah⁄Àajú:

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Úvery a pôÏiãky in˘m bankám 12 114 11 346
Preddavky splatné od centrálnych bánk (reverzné repo transakcie) 5 964 235 ––
Termínované vklady v in˘ch bankách 6 092 579 7 801 109
Úvery a vklady poskytnuté bankám celkom 12 068 928 7 812 455

31. decembra 31. decembra 31. decembra 31. decembra
2003 2003 2002 2002

Reálna Obstarávacia Reálna Obstarávacia
(v tisícoch Sk) hodnota cena hodnota cena
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch72 265 86 297 100 321 150 861
Cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 21 715 187 21 665 814 30 230 751 29 834 475
Pokladniãné poukáÏky 20 139 556 20 148 823 17 894 170 17 888 774
Cenné papiere na obchodovanie celkom 41 927 008 41 900 934 48 225 242 47 874 110

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch 

na obchodovanie emitované:
– Finanãn˘mi in‰titúciami v Slovenskej republike 60 917 90 987
– Ostatn˘mi subjektami v Slovenskej republike 11 348 9 334

Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch drÏané 
na obchodovanie celkom 72 265 100 321

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Dlhové cenné papiere drÏané na obchodovanie emitované:

– ·tátnymi in‰titúciami v Slovenskej republike 24 635 502 27 500 011
– Národnou bankou Slovenska 13 842 668 16 819 501
– Zahraniãn˘mi centrálnymi bankami –– 127 283
– Finanãn˘mi in‰titúciami v Slovenskej republike 53 657 642 728
– Zahraniãn˘mi finanãn˘mi in‰titúciami 2 581 483 1 383 822
– Ostatn˘mi subjektami v Slovenskej republike 741 433 1 651 576

Dlhové cenné papiere drÏané na obchodovanie celkom 41 854 743 48 124 921
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14. Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto

Klientské úvery a preddavky sa poskytujú najmä v rámci Slovenskej republiky a zah⁄Àajú nasle-
dovné odvetvia:

Úverové portfólio skupiny obsahuje úvery poskytnuté nasledujúcim typom subjektov:

Skupina má vysokú úverovú angaÏovanosÈ voãi obmedzenému poãtu klientov. K 31. decembru
2003 predstavovalo 15 najväã‰ích klientov 37,0 %-n˘ podiel na úverovom portfóliu, ão v peÀaÏ-
nom vyjadrení predstavuje sumu 22 749 679 tisíc Sk (2002: 43,9 %, 23 338 655 tisíc Sk).

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Kontokorentné úvery 6 048 105 4 616 598
Zmenkové úvery 554 752 861 262
Krátkodobé úvery 17 872 118 17 499 848
Strednodobé úvery 13 416 889 12 379 561
Dlhodobé úvery 15 885 094 11 573 222
Úvery miestnym samosprávam 481 392 394 559
Ostatné pohºadávky voãi klientom 314 106 279 262
·tandardné úvery, medzisúãet 54 572 456 47 604 312
·tandardné s v˘hradou 4 464 200 2 813 930
Ne‰tandardné 462 988 1 643 498
Pochybné a sporné 1 313 359 223 896
Stratové úvery 625 662 891 628
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, brutto 61 438 665 53 177 264
Mínus opravné poloÏky a rezervy na straty z úverov (bod 9 prílohy) (1 948 971) (1 694 805)
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto celkom 59 489 693 51 482 459

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
V˘robné odvetvia 21 030 746 21 891 592
ËaÏobné odvetvie 53 237 72 541
Poºnohospodárstvo 424 214 397 508
Obchodné podniky 14 125 003 11 938 139
V˘stavba nehnuteºností 447 610 438 733
Preprava 5 515 381 5 238 711
Finanãné sluÏby 5 479 262 3 577 526
Ostatné sluÏby 3 695 116 4 399 273
Zdravotnícke a verejné sluÏby 911 761 755 899
Ostatné 9 756 334 4 467 342
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, brutto 61 438 665 53 177 264
Mínus opravné poloÏky a rezervy na straty z úverov (bod 9 prílohy) (1 948 972) (1 694 805)
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto celkom 59 489 693 51 482 459

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Súkromné spoloãnosti 38 457 639 34 028 703
·tátne podniky 13 623 384 14 386 134
·tátny rozpoãet a miestne úrady 481 392 397 458
Fyzické osoby 8 823 645 4 350 176
Ostatné 52 605 14 793
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, brutto 61 438 665 53 177 264
Mínus opravné poloÏky a rezervy na straty z úverov (bod 9 prílohy) (1 948 972) (1 694 805)
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto celkom 59 489 693 51 482 459
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15. Cenné papiere na predaj

K 31. decembru 2003 skupina vlastnila podielové cenné papiere a iné vklady v t˘chto spoloãnos-
tiach:

Investícia v DDP Pokoj predstavuje vklad poskytnut˘ na ‰peciálne úãely do doplnkovej dôchodkovej
poisÈovne. Skupina bude pre Dôchodkovú doplnkovú poisÈovÀu Pokoj vykonávaÈ aj urãité ãinnosti
v zmysle zmluvy. SpoloãnosÈ nebola zahrnutá do konsolidácie, nakoºko jej ãinnosti vymedzuje
zákon a len poistení klienti majú právo podieºaÈ sa na jej zisku. Na tento ‰peciálny úãelovo
vymedzen˘ vklad sa vytvorila 100 %-ná opravná poloÏka vzhºadom na straty, ktoré spoloãnosÈ
utrpela v predchádzajúcich obdobiach.

16. Cenné papiere drÏané do splatnosti
Cenné papiere drÏané do splatnosti vyjadrené v amortizovan˘ch nákladoch v ãlenení podºa emi-
tenta zah⁄Àajú:

K 31. decembru 2003 portfólio cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splatnosti obsahovalo dlhové
cenné papiere s pevn˘m v˘nosom v hodnote 9 531 203 tisíc Sk (2002: 0 tisíc Sk), ktoré sú kóto-
vané na burze.

V decembri 2003 skupina nakúpila cenné papiere v hodnote 9 531 203 tisíc Sk, ktoré zaradila
do portfólia cenn˘ch papierov drÏan˘ch do splatnosti v obstarávacej hodnote. K 31. decembru
2003 bola trhová hodnota t˘chto cenn˘ch papierov 9 503 945 tisíc Sk.

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Podielové cenné papiere a iné vklady 84 251 76 561
Mínus opravné poloÏky na pokles ich hodnoty (bod 9 prílohy) (74 050) (72 965)
Cenné papiere na predaj celkom 10 201 3 596

Vlastnícky podiel Cena Opravné Investície,
Názov skupiny (%) investície poloÏky netto 
DDP Pokoj n/a 68 533 (68 533) ––
Slovakia Industries a.s. n/a 1 432 (1 432) ––
RVS a.s. * 0,89 2 700 (2 700) ––
eliot s.r.o. 100 200 –– 200
DTCA a.s. 10 1 100 –– 1 100
Int. Factors Group s.c. 10 akcií 256 –– 256
Burza cenn˘ch papierov Bratislava a.s. 0,26 300 –– 300
SWIFT s.c. Belgicko 35 akcií 2 195 –– 2 195
Slovak Banking Credit Bureau s.r.o. 33,33 100 –– 100
VALUE GROWTH FUND SLOVAKIA B.V. 7,14 7 435 (1 385) 6 050
Cenné papiere na predaj 84 251 (74 050) 10 201

* zmena obchodného mena 17. septembra 2003 – pôvodne: Bankové zúãtovacie centrum, a.s.

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Cenné papiere drÏané do splatnosti emitované:

– ·tátnymi in‰titúciami v Slovenskej republike 7 593 003 ––
– Finanãn˘mi in‰titúciami v Slovenskej republike 1 339 293 ––
– Zahraniãn˘mi finanãn˘mi in‰titúciami 322 003 ––
– Ostatn˘mi subjektami v Slovenskej republike 276 904 ––

Cenné papiere drÏané do splatnosti celkom 9 531 203 ––



/44

17. Investície v pridruÏen˘ch podnikoch

Skupina mala k 31. decembru 2003 majetkové podiely v t˘chto spoloãnostiach:

18. Hmotn˘ investiãn˘ majetok

Poistné krytie
Hmotn˘ investiãn˘ majetok je kryt˘ poistením proti prírodnej katastrofe do v˘‰ky maximálneho rizi-
ka 3 131 236 tisíc Sk, proti ‰kodám spôsoben˘m vodou do v˘‰ky 2 934 129 tisíc Sk, proti krá-
deÏi a vlámaniu do v˘‰ky 730 452 tisíc Sk a proti ‰kodám spôsoben˘ch ohÀom do v˘‰ky 1 168
662 tisíc Sk. Elektronické zariadenia sú poistené do v˘‰ky maximálneho rizika 292 333 tisíc Sk.

Budúce investiãné plány
Orgány skupiny schválili tieto najv˘znamnej‰ie investície v budúcich úãtovn˘ch obdobiach:

(v tisícoch Sk) 2004
Budovy – rekon‰trukcia, akvizícia 56 671
Kancelárske zariadenie 23 700
Automobily 31 950
Telekomunikaãn˘ systém 20 149
Hardvér, softvér 901 885
Celkom 1 034 355

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
1. januára 224 924 207 699
Podiel na zisku pridruÏen˘ch podnikov po zdanení 65 833 17 225
Eliminácia vyplaten˘ch dividend (19 200) ––
31. decembra 271 557 224 924

Ostatn˘ Nedokonãená
Pozemky Stroje investiãn˘ Dopravné v˘stavba 

(v tisícoch Sk) a budovy a zariadenia majetok prostriedky a preddavky Celkom
Obstarávacia cena
1. januára 2003 1 614 588 2 233 407 908 719 145 625 127 871 5 030 210
Prírastky 572 471 –– 1 238 428 065 430 346
Úbytky (8 016) (55 694) (8 289) (18 386) (124 745) (215 130)
Presun z nedokonãen˘ch 

investícií 82 762 169 504 37 088 55 021 (344 375) ––
31. decembra 2003 1 689 906 2 347 688 937 518 183 498 86 816 5 245 426
Oprávky
1. januára 2003 (253 424) (1 479 991) (497 410) (81 756) –– (2 312 581)
Prírastky (61 950) (321 282) (77 135) (32 821) –– (493 188)
Úbytky 4 006 55 694 8 288 17 056 –– 85 044
31. decembra 2003 (311 368) (1 745 579) (566 257) (97 521) –– (2 720 725)
Zostatková hodnota 2003 1 378 538 602 109 371 261 85 977 86 816 2 524 701
Zostatková hodnota 2002 1 361 164 753 416 411 309 63 869 127 871 2 717 629

Podiel na
SpoloãnosÈ % majetkov˘ Cena Opravná Zostatková ãistej hod-
(v tisícoch Sk) podiel obstarania poloÏka cena note aktív*
Tatra Leasing, s.r.o. 48 % 96 000 –– 96 000 270 965
K.A.X., s.r.o. 40 % 840 –– 840 592

96 840 –– 96 840 271 557

*) Podºa úãtovn˘ch v˘kazov zostaven˘ch za rok konãiaci sa 31. decembra 2003 v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného
v˘kazníctva.
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19. Nehmotn˘ investiãn˘ majetok

Hlavné prírastky vznikli z dôvodu akvizície softvéru v súvislosti s implementáciou bankového infor-
maãného systému.

20. Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva

21. Úvery a vklady in˘ch bánk

22. Úvery a vklady prijaté od klientov

Nedokonãené
(v tisícoch Sk) Softvér Goodwill Ostatné investície Celkom
Obstarávacia cena
1. januára 2003 678 499 33 194 774 172 913 885 380
Prírastky 5 083 –– 4 162 605 167 692
Úbytky –– –– –– (8 377) (8 377)
Presun z nedokonãen˘ch investícií 242 995 –– –– (242 995) ––
31. decembra 2003 926 577 33 194 778 84 146 1 044 695
Oprávky
1. januára 2003 (566 048) (27 220) (774) –– (594 042)
Roãná sadzba (88 854) (5 974) (4) –– (94 832)
Úbytok –– –– –– –– ––
31. decembra 2003 (654 902) (33 194) (778) –– (688 874)
Zostatková hodnota 2003 271 675 –– –– 84 146 355 821
Zostatková hodnota 2002 112 451 5 974 –– 172 913 291 338

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Náklady a príjmy budúcich období 204 751 144 056
Zásoby 16 623 16 431
Rôzni dlÏníci 28 752 113 579
Pohºadávky z finanãného lízingu 12 168 41 631
Poskytnuté preddavky 76 735 53 899
Odhadné úãty aktívne 40 902 17 476
Ostatné 70 185 43 940
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva, brutto 450 116 431 012
Opravné poloÏky na straty (bod 9 prílohy) (31 885) (26 065)
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva celkom 418 231 404 947

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
BeÏné úãty 45 856 279 37 476 213
Úsporné vklady 9 632 105 7 525 551
Termínované vklady 46 414 764 45 922 465
Vklady verejn˘ch rozpoãtov˘ch organizácií 3 183 718 3 926 586
Úvery prijaté od klientov 1 371 692 602 854
Ostatné záväzky 1 755 933 358 963
Úvery a vklady prijaté od klientov celkom 108 214 491 95 812 632

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
BeÏné úãty in˘ch bánk 580 545 2 427 177
Úvery a vklady bánk 9 223 017 7 594 627
Úvery a vklady in˘ch bánk celkom 9 803 562 10 021 804
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Úvery a vklady prijaté od klientov podºa typu:

23. Emitované cenné papiere

Verejne obchodované hypotekárne záloÏné listy sa emitovali s cieºom financovaÈ hypotekárne ãin-
nosti skupiny.

Skupina emitovala hypotekárne záloÏné listy s t˘mito podmienkami k dátumu emisie:

24. V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva

V zmysle stanov skupina predávala svojim zamestnancom prioritné akcie ako súãasÈ motivaãného
programu. Na ÏiadosÈ zamestnanca je skupina povinná späÈ odkúpiÈ tieto akcie. V˘poãet ceny
pri spätnom odkúpení je definovan˘ v stanovách skupiny a vo v‰eobecnosti je zaloÏen˘ na ziskovosti
skupiny. DrÏitelia prioritn˘ch akcií nemajú hlasovacie právo, ale majú nárok na dividendy. Pre
úãely zostavenia tejto úãtovnej závierky boli takto vydané prioritné akcie klasifikované ako záväzky
voãi zamestnancom, vzhºadom na povinnosÈ skupiny ich spätného odkupu v pevne definovanom
ãase a za pevne definovanú cenu.

Vzhºadom na zmeny v slovenskej legislatíve sa do konca roku 2003 zamestnanecké akcie zru‰ili
a nahradili prioritn˘mi akciami.

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Súkromné spoloãnosti 51 509 274 45 896 728
Ostatné finanãné in‰titúcie 4 184 210 2 473 324
PoisÈovne 2 336 116 2 100 039
Verejná správa 3 183 718 3 926 586
Fyzické osoby 39 748 921 37 481 598
Nerezidenti 1 887 625 1 657 385
Pohºadávky zo zmenkov˘ch obchodov 298 588 ––
Súkromní podnikatelia 3 273 682 2 249 299
Ostatné 1 792 357 27 673
Úvery a vklady prijaté od klientov celkom 108 214 491 95 812 632

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Depozitné certifikáty –– 131 509
Hypotekárne záloÏné listy 4 165 060 1 435 889
Emitované cenné papiere celkom 4 165 060 1 567 398

Úroková Dátum Dátum 31. decembra 31. decembra
Názov sadzba emisie splatnosti 2003 2002
Hypotekárne záloÏné listy 7,50 % 14.12.2001 14.12.2006 603 150 603 538
Hypotekárne záloÏné listy 5,50 % 17.12.2002 17.12.2012 1 042 331 832 351
Hypotekárne záloÏné listy 6,00 % 11.3.2003 11.3.2010 562 687 ––
Hypotekárne záloÏné listy 5,00 % 21.5.2003 21.5.2013 943 987 ––
Hypotekárne záloÏné listy 4,60 % 8.8.2003 8.8.2008 509 072 ––
Hypotekárne záloÏné listy 4,60 % 31.10.2003 31.10.2008 503 833 ––
Hypotekárne záloÏné listy celkom 4 165 060 1 435 889

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
V˘davky a v˘nosy budúcich období 15 133 12 431
Rôzni veritelia 72 881 70 743
Odhadné úãty pasívne 344 843 216 184
Záväzky voãi zamestnancom z titulu prioritn˘ch akcií 302 159 187 820
Ostatné 13 002 6 777
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva celkom 748 018 493 955
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Celkov˘ záväzok skupiny v súvislosti s prioritn˘mi akciami sa urãil na základe poãtu prioritn˘ch
akcií vo vlastníctve ku koncu obdobia a ceny t˘chto akcií pri spätnom odkúpení. V˘poãet ceny pri
spätnom odkúpení sa definuje v stanovách skupiny.

25. Základné imanie
Základné imanie skupiny sa skladá z 50 216 beÏn˘ch akcií na meno s nominálnou hodnotou 
20 tisíc Sk.

Zisk na akciu bol v rokoch 2003 a 2002 nasledovn˘:

26. Emisné áÏio a rezervné fondy

Informácie o konsolidácii skupiny

Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk (bez zisku za beÏn˘ rok)

Zisk za beÏn˘ rok, netto

Rozdelenie ãistého zisku za rok konãiaci sa 31. decembra 2003 schváli valné zhromaÏdenie spo-
loãností skupiny.

Porovnanie údajov o vlastnom imaní a zisku v úãtovnej závierke zostavenej v zmysle platnej slo-
venskej úãtovnej legislatívy s údajmi v úãtovnej závierke podºa Medzinárodn˘ch ‰tandardov pre
finanãné v˘kazníctvo (IFRS):

(v tisícoch Sk) 2003 2002
âist˘ zisk za beÏné úãtovné obdobie 2 040 512 2 357 675
Priemern˘ poãet akcií v roku 2003 (v kusoch)
KmeÀové akcie (menovitá hodnota 20 000 Sk) 50 216 50 216
Zrieden˘ a nezrieden˘ zisk na akciu (v slovensk˘ch korunách)
KmeÀové akcie (menovitá hodnota 20 000 Sk) 40 635 46 951

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Materská spoloãnosÈ 2 001 110 2 471 192
Spoloãnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie (7 231) (130 742)
Spoloãnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania 46 633 17 225
Zisk za beÏn˘ rok, netto celkom 2 040 512 2 357 675

31. decembra 2003                            31. decembra 2002
(v tisícoch Sk) Vlastné imanie Zisk Vlastné imanie Zisk
Slovenská úãtovná legislatíva (len banka) 11 395 667 2 056 261 10 848 234 2 566 330
Vplyv konsolidácie podºa IFRS 181 972 44 455 137 519 11 464
Eliminácia zamestnaneck˘ch akcií 101 441 –– (137 349) ––
Rezervy na vlastné akcie (101 441) (42 389) (59 052) (18 110)
Rezervy na prioritné akcie (18 965) (18 965) –– ––
Ostatné úpravy –– 1 150 (38 598) (202 009)
Medzinárodné ‰tandardy pre 

finanãné v˘kazníctvo 11 558 674 2 040 512 10 750 754 2 357 675

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Materská spoloãnosÈ 8 729 278 7 513 812
Spoloãnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie (343 513) (235 905)
Spoloãnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania 128 077 110 852
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk celkom 8 513 842 7 388 759
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27. Informácie o v˘kaze peÀaÏn˘ch tokov
Zisk z prevádzkov˘ch ãinností pred zmenami prevádzkového kapitálu:

Anal˘za peÀazí a peÀaÏn˘ch ekvivalentov:

28. Podsúvahové finanãné prísºuby a moÏné záväzky
Podsúvahové finanãné prísºuby a moÏné záväzky

Podsúvahové záväzky zo záruk predstavujú neodvolateºné záväzky skupiny, Ïe vykoná platby 
v prípade, keì klient nie je schopn˘ splniÈ svoje záväzky voãi tretím stranám.

Dokumentárny akreditív je neodvolateºn˘ záväzok skupiny, ktorá ho vystavila na základe poÏiadavky
klienta (kupujúceho) zaplatiÈ oprávnenej osobe (predávajúcemu), alebo preplatiÈ, resp. akceptovaÈ,
zmenky vystavené oprávnenou osobou na základe predloÏenia stanoven˘ch dokumentov za pred-
pokladu, Ïe sú splnené v‰etky vzÈahy a podmienky akreditívu. Dokumentárne akreditívy sú kryté
zábezpekami v závislosti od schopnosti klienta splácaÈ úver a podºa rovnak˘ch zásad ako záruky
alebo úvery.

(v tisícoch Sk) 2003 2002
PeÀaÏné toky z prevádzkov˘ch ãinností
Zisk pred daÀou z príjmov 2 030 095 2 495 085
Úpravy o nepeÀaÏné operácie:
Nákladové úroky 3 311 615 3 716 414
V˘nosové úroky (7 230 031) (7 831 910)
Opravné poloÏky na straty a odpis majetku, netto 283 780 98 564
(Zisk)/strata z predaja a iného vyradenia investiãného majetku (5 202) 1 879
Nerozdelen˘ zisk pridruÏeného podniku (65 833) (17 225)
Precenenie finanãn˘ch derivátov a cenn˘ch papierov 

na obchodovanie a na predaj 271 911 374 621
Odpisy a amortizácia 588 020 667 781
Prijaté dividendy (696) ––
Zmeny v príjmoch a nákladoch budúcich období 483 420
(Zisk)/strata z devízov˘ch operácií s peniazmi a peÀaÏn˘mi ekvivalentmi 83 596 79 179
Strata z prevádzkov˘ch ãinností pred zmenami prevádzkového kapitálu, 

prijat˘mi a platen˘mi úrokmi a zaplatenou daÀou z príjmu (599 140) (415 192)

31. decembra 31. decembra Zmena
(v tisícoch Sk) 2003 2002 poãas roku
Peniaze a vklady v centrálnych bankách

(bez povinn˘ch minimálny rezerv) 5 280 103 5 343 415 (63 312)
BeÏné úãty v ostatn˘ch bankách 1 208 463 875 444 333 019
Celkom 6 488 566 6 218 859 269 707

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Poskytnuté podsúvahové finanãné prísºuby a moÏné záväzky:

– záruky 4 876 651 5 658 648
– klasifikované záruky 43 283 205 660
– akreditívy 568 289 667 660

Neãerpané úverové limity 22 075 968 19 668 750
Podsúvahové finanãné prísºuby a moÏné záväzky celkom 27 564 191 26 200 718
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Hlavn˘m cieºom neãerpan˘ch úverov˘ch limitov (úverov˘ch prísºubov) je zabezpeãiÈ, Ïe klient
bude maÈ k dispozícii finanãné prostriedky tak, ako poÏaduje. Prísºuby poskytnúÈ úver vystavené
skupinou predstavujú vydané úverové prísºuby a nevyuÏitú ãasÈ schválen˘ch kontokorentn˘ch úverov.

Riziko spojené s podsúvahov˘mi finanãn˘mi prísºubmi a moÏn˘mi záväzkami sa posudzuje rovnako
ako pri klientsk˘ch úveroch, priãom sa zohºadÀuje finanãná situácia a aktivity subjektu, ktorému
skupina poskytla záruku, ako aj prijatá zábezpeka. K 31. decembru 2003 vytvorila skupina na
tieto riziká rezervy vo v˘‰ke 270 989 tisíc Sk (2002: 273 439 tisíc Sk) (bod 9 prílohy).

Skupina získala v rámci reverznej repo transakcie pokladniãné poukáÏky NBS v trhovej hodnote
5 964 235 tisíc Sk.

Súdne spory
V rámci svojej riadnej ãinnosti je skupina úãastníkom rôznych súdnych sporov. Predstavitelia skupiny
sú presvedãení, Ïe koneãná v˘‰ka záväzkov, ktoré pre skupinu prípadne vyplynú z tak˘chto Ïalôb
alebo sÈaÏností, nebude maÈ závaÏn˘ nepriazniv˘ dopad na finanãnú situáciu ani na v˘sledky
budúcej ãinnosti skupiny. K 31. decembru 2003 vytvorila skupina rezervy na tieto riziká vo v˘‰ke
372 414 tisíc Sk (2002: 362 169 tisíc Sk) (bod 9 prílohy).

29. Finanãné deriváty
K 31. decembru 2003 a 31. decembru 2002 boli neuhradené zostatky z obchodov s finanãn˘mi
derivátmi takéto:

Reálna hodnota t˘chto transakcií odráÏa úverové riziko a ostatné druhy ekonomick˘ch rizík skupiny.
V‰etky finanãné deriváty boli uzatvorené na mimoburzovom trhu („OTC“).

31. decembra 2003                                                       31. decembra 2002
Nominálna hodnota                 Reálna hodnota                     Nominálna hodnota          Reálna hodnota

(v tisícoch Sk) Aktíva Pasíva Kladná Záporná Aktíva Pasíva Kladná Záporná
Úrokové nástroje
Úrokové swapy (IRS) 27 503 999 27 503 999 465 760 766 196 13 000 290 13 000 290 189 402 484 599
Forwardy na 
úrokové sadzby (FRA) 19 200 000 19 200 000 2 804 4 108 79 100 000 79 100 000 193 362 350 501
Ostatné úrokové nástroje 50 741 50 741 –– –– –– 200 000 –– ––
Medzisúãet 46 754 740 46 754 740 468 564 770 304 92 100 290 92 300 290 382 764 835 100
Menové nástroje
Menové swapy 20 057 072 20 117 752 270 089 368 999 23 782 449 23 754 848 610 130 637 092
KríÏové menové swapy 797 125 924 891 67 812 219 605 1 025 206 1 091 313 79 055 171 839
Forwardy 21 979 589 22 104 805 192 819 236 134 12 913 509 13 006 675 163 318 227 977
Zmluvy na kúpne opcie 4 594 562 4 576 590 24 230 29 423 2 218 936 2 225 545 19 273 5 676
Zmluvy na predajné opcie 718 086 717 695 4 211 2 649 1 898 774 1 901 097 2 729 38 608
Medzisúãet 48 146 434 48 441 733 559 161 856 810 41 838 874 41 979 478 874 505 1 081 192
Celkom 1 027 725 1 627 114 1 257 269 1 916 292
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SplatnosÈ finanãn˘ch derivátov k 31. decembru 2003 bola takáto:

30. Spriaznené osoby
Spriaznené osoby podºa definície v IAS 24 sú protistrany, ktoré predstavujú:

(a) podniky, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacer˘ch sprostred-
kovateºov riadia na v‰etk˘ch vertikálnych a horizontálnych úrovniach úãtovnú jednotku,
ktorá zostavuje úãtovnú závierku, alebo sú Àou riadené (vrátane spoloãností holdingového
typu, dcérskych spoloãností a sestersk˘ch spoloãností),

(b) pridruÏené podniky – podniky, v ktor˘ch má skupina podstatn˘ vplyv a ktoré nie sú dcérskymi
spoloãnosÈami ani spoloãn˘mi podnikmi investora,

(c) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na hlasovacích právach skupiny,
vìaka ktorému sú schopní uplatniÈ podstatn˘ vplyv na skupinu, a ktokoºvek, kto by mohol
maÈ na takéto osoby vplyv alebo kto by mohol podliehaÈ ich vplyvu v rámci obchodov so
skupinou,

(d) ãlenovia kºúãového manaÏmentu, t. j. oprávnené osoby zodpovedné za plánovanie, riade-
nie a kontrolu ãinností skupiny, vrátane riaditeºov a úradníkov skupiny a ich rodinn˘ch prí-
slu‰níkov,

(e) podniky, v ktor˘ch ktorákoºvek z osôb uveden˘ch v odsekoch (c) alebo (d) priamo alebo ne-
priamo vlastní podstatn˘ podiel na hlasovacích právach, alebo v ktor˘ch sú tieto osoby
schopné uplatÀovaÈ v˘znamn˘ vplyv. Sem patria aj podniky vlastnené riaditeºmi alebo hlavn˘-
mi akcionármi skupiny a podniky, ktoré majú so skupinou spoloãného ãlena kºúãového
manaÏmentu.

Pri posudzovaní vzÈahov s kaÏdou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzÈahu, nielen
na právnu formu.

Od 1 do 5
(v tisícoch Sk) Do 1 roka rokov Nad 5 rokov Celkom 
Úrokové nástroje

Úrokové swapy (IRS)
Aktíva 2 450 523 18 407 036 6 646 440 27 503 999
Pasíva 2 450 523 18 407 036 6 646 440 27 503 999

Forwardy na úrokové sadzby (FRA)
Aktíva 18 600 000 600 000 –– 19 200 000
Pasíva 18 600 000 600 000 –– 19 200 000

Menové nástroje
Swapy

Aktíva 20 057 072 –– –– 20 057 072
Pasíva 20 117 752 –– –– 20 117 752

KríÏové menové swapy
Aktíva 127 043 670 082 –– 797 125
Pasíva 101 954 822 937 –– 924 891

Forwardy
Aktíva 21 979 589 –– –– 21 979 589
Pasíva 22 104 805 –– –– 22 104 805

Zmluvy na kúpne akcie
Aktíva 4 475 820 118 742 –– 4 594 562
Pasíva 4 457 848 118 742 –– 4 576 590

Zmluvy na predajné akcie
Aktíva 718 086 –– –– 718 086
Pasíva 717 695 –– –– 717 695
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K 31. decembru 2003 a 31. decembru 2002 boli neuhradené zostatky na úãtoch so spriaznen˘mi
osobami takéto:

Transakcie so spriaznen˘mi osobami v roku 2003 a 2002 zah⁄Àali:

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 832 955 481 199

– RZB 438 979 474 939
– Skupina RZB 393 976 6 260

Úvery a vklady poskytnuté bankám a klientom 1 313 775 2 595 050
– ·tatutárne orgány a dozorná rada 3 362 3 552
– Ostatné spriaznené osoby 7 093 96 766
– RZB 96 046 1 062 184
– Skupina RZB 901 933 1 071 311
– PridruÏené podniky 305 341 361 237

Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 29 715 41 732
– RZB 13 875 19 628
– Skupina RZB 220 1 105
– PridruÏené podniky 15 620 20 999

Ostatné pohºadávky 31 311 207
– RZB 19 839 ––
– Skupina RZB 4 252 ––
– PridruÏené podniky 7 220 207

Aktíva celkom 2 207 756 3 118 188

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Úvery a vklady in˘ch bánk a klientov 834 213 151 432

– ·tatutárne orgány a dozorná rada 52 650 14 062
– RZB 1 577 37 161
– Skupina RZB 778 692 97 410
– PridruÏené podniky 1 294 2 799

Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 174 948 209 025
– RZB 168 395 205 073
– Skupina RZB 1 169 478
– PridruÏené podniky 5 384 3 474

Ostatné záväzky 9 680 ––
– RZB 9 670 ––
– PridruÏené podniky 10 ––

Pasíva celkom 1 018 841 360 457

(v tisícoch Sk) 2003 2002
V˘nosové úroky 59 724 133 287

– ·tatutárne orgány a dozorná rada 568 ––
– RZB 27 444 112 895
– Skupina RZB 2 769 6 689
– PridruÏené podniky 28 943 13 703

V˘nosy z poplatkov 34 699 37 309
– RZB 198 687
– Skupina RZB 8 628 5 058
– PridruÏené podniky 25 873 31 564

Prevádzkové v˘nosy 16 024 7 836
– RZB 239 111
– Skupina RZB 245 515
– PridruÏené podniky 15 540 7 210

V˘nosy celkom 110 447 178 432
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Zostatky na podsúvahov˘ch úãtoch so spriaznen˘mi osobami boli nasledovné:

V‰etky uvedené transakcie sa uskutoãnili na báze nezávisl˘ch obchodn˘ch vzÈahov a bankov˘ch
podmienok.

(v tisícoch Sk) 2003 2002
Nákladové úroky (27 831) (194 044)

– ·tatutárne orgány a dozorná rada –– (115)
– RZB (24 467) (192 325)
– Skupina RZB (3 158) (828)
– PridruÏené podniky (206) (776)

Náklady na poplatky (74 277) (68 625)
– RZB (69 678) (66 706)
– Skupina RZB (4 599) (1 919)

Nerealizovan˘ zisk/strata z transakcií s finanãn˘mi derivátmi (36 344) (162 899)
– RZB (31 513) (180 817)
– Skupina RZB (2 054) 1 105
– PridruÏené podniky (2 777) 16 813

Administratívne náklady (98 023) (103 602)
– RZB (38 020) (41 789)
– Skupina RZB (27 545) (26 289)
– Dozorná rada – tantiémy (8 143) (9 480)
– ·tatutárne orgány – odmeny (24 315) (26 044)

Prevádzkové náklady (55) ––
– RZB (55) ––

Náklady celkom (236 530) (529 170)

(v tisícoch Sk) 31. decembra 2003 31. decembra 2002
Podsúvahové finanãné záväzky a záruky
Vystavené záruky 340 747 1 272 951

– RZB 160 179 177 855
– Skupina RZB 171 756 848 671
– PridruÏené podniky 8 812 246 425

Prijaté záruky 2 271 027 1 063 274
– RZB 2 249 407 1 063 029
– Skupina RZB 21 620 244

Finanãné deriváty
Swapy

– RZB
– nákup 1 839 656 2 645 808
– predaj (1 830 723) (2 646 041)

– Skupina RZB
– nákup 179 600 228 356
– predaj (180 239) (228 205)

Menové forwardy
– nákup 4 428 ––
– predaj (4 116) ––

Úrokové swapy (IRS)
– RZB 2 023 015 2 087 258
– PridruÏené podniky 562 610 472 835
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31. Odhad realizovateºnej hodnoty aktív a pasív skupiny
Vedenie skupiny je presvedãené, Ïe reálna realizovateºná hodnota finanãn˘ch aktív a pasív skupiny
sa v˘razne neodli‰uje od hodnôt uveden˘ch v súvahe skupiny k 31. decembru 2003 a 31. decembru
2002.

Finanãn˘ majetok
Pri vkladoch in˘ch bánk sa vychádza z predpokladu, Ïe amortizovaná cena sa pribliÏuje k reálnej
hodnote, nakoºko ide o krátkodobé vklady, úrokové sadzby odráÏajú súãasné trhové podmienky
a náklady na transakciu nie sú v˘znamné.

Hodnota amortizovanej ceny pokladniãn˘ch poukáÏok sa v˘znamne neodli‰ovala od ich kurzu na
burze.

Cenné papiere na obchodovanie a predaj sú ocenené reálnou hodnotou. Reálna hodnota dlhov˘ch
cenn˘ch papierov sa urãuje v‰eobecne platn˘mi metódami oceÀovania. Akcie kótované na burze
sú ocenené trhov˘mi cenami.

Cena obstarania ostatn˘ch finanãn˘ch investícií, ktoré nie sú kótované na burze, upravená o stratu
zo zníÏenia ich hodnoty, je najlep‰ím odhadom ich reálnej hodnoty.

Pri amortizovanej cene úverov a preddavkov poskytnut˘ch klientom zníÏenej o opravné poloÏky
na straty sa vychádza z predpokladu, Ïe sa pribliÏuje k reálnej hodnote.

Finanãné záväzky
V prípade vkladov klientov a pôÏiãiek skupiny sa amortizovaná cena povaÏuje za hodnotu, ktorá
sa pribliÏuje k ich reálnej hodnote, pretoÏe sa na tieto poloÏky viaÏu najmä podmienky krátkodo-
bého precenenia a ich úrokové sadzby odráÏajú beÏné trhové podmienky. Takéto finanãné záväzky
sa zúãtujú bez v˘znamn˘ch nákladov na transakciu.

Nasledujúca tabuºka uvádza prehºad úãtovn˘ch a reálnych hodnôt finanãn˘ch aktív a pasív, ktoré
sa v konsolidovanej súvahe skupiny neuvádzajú v trhovej hodnote:

32. Úverové riziko
Skupina preberá úverové riziko, teda riziko, Ïe protistrana nebude schopná splatiÈ v ãase splatnosti
dlÏné ãiastky v plnej v˘‰ke. Skupina delí mieru úverového rizika, ktoré na seba preberá, prost-
redníctvom stanovenia limitov rizika prijatého vo vzÈahu k jednému dlÏníkovi alebo k skupine 
dlÏníkov a vo vzÈahu k jednotliv˘m krajinám. Tieto riziká sa pravidelne sledujú a minimálne raz
za rok vyhodnocujú. AngaÏovanosÈ voãi jednému dlÏníkovi vrátane bánk a obchodníkov s cenn˘mi
papiermi sa ìalej obmedzuje ãiastkov˘mi limitmi stanoven˘mi pri súvahov˘ch a podsúvahov˘ch
angaÏovanostiach a denn˘mi limitmi angaÏovanosti vo vzÈahu k obchodovan˘m poloÏkám, ako
sú forwardové devízové kontrakty. Skutoãná angaÏovanosÈ sa denne porovnáva so stanoven˘mi
limitmi. Úverová angaÏovanosÈ sa riadi pomocou pravidelnej anal˘zy schopnosti dlÏníka a poten-
ciálnych dlÏníkov splácaÈ istinu a úroky a prostredníctvom prípadn˘ch úprav t˘chto úverov˘ch limitov.
Úverové riziká sa tieÏ ãiastoãne riadia získavaním zábezpek a záruk fyzick˘ch aj právnick˘ch
osôb.

Retailov˘ch dlÏníkov hodnotí skupina na základe skóringov˘ch modelov vypracovan˘ch pre jed-
notlivé produkty. Na základe dosiahnutého skóre rozdeºuje klientov na tak˘ch ão sa kvalifikovali
na poskytnutie Ïiadaného produktu a odmietnuté Ïiadosti. Pri niektor˘ch produktoch (napr. hypotéky)
skupina pouÏíva posudzovací prístup (judgemental approach) k hodnoteniu klientov a skóring je
pouÏívan˘ len ako kritérium na predv˘ber.

31. december 31. december 31. december 31. december
2003 2003 2002 2002

(v tisícoch Sk) Úãtovná hodnota Trhová hodnota Úãtovná hodnota Trhová hodnota
Finanãn˘ majetok
Peniaze a vklady v emisnej banke 9 305 759 9 305 759 9 172 337 9 172 337
Úvery a vklady poskytnuté bankám 12 068 928 12 068 928 7 812 455 7 812 455
Cenné papiere drÏané do splatnosti 9 531 203 9 503 945 –– ––
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 59 489 693 59 353 790 51 482 459 51 948 391
Finanãné záväzky
Úvery a vklady in˘ch bánk 9 803 562 9 803 562 10 021 804 10 021 804
Úvery a vklady prijaté od klientov 108 214 491 108 214 491 95 812 632 95 785 376
Emitované cenné papiere 4 165 060 4 165 060 1 567 398 1 567 398
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Pri neretailov˘ch produktoch skupina vytvára opravné poloÏky na individuálnej báze (prípad od
prípadu). Pre retailové produkty si Skupina vybrala in˘ prístup k tvorbe opravn˘ch poloÏiek.
Opravné poloÏky sú vytvárané na základe správania sa celého retailového portfólia a sú ‰pecifi-
kované na úrovni produktov. Opravné poloÏky sú tvorené nielen na úrovni odráÏajúcej aktuálne
nesplácane pohºadávky ale na úrovni ktorá odzrkadºuje aj pohºadávky ktoré sa pravdepodobne
stanú problémov˘mi v nasledujúcich 12 mesiacoch. Tento odhad retailov˘ch opravn˘ch poloÏiek
je zaloÏen˘ na predchádzajúcej skúsenosti Skupiny s úrovÀou nesplácan˘ch pohºadávok a na
súãasnej veºkosti retailového portfólia.

Pri vymáhaní pohºadávok vyuÏíva skupina v závislosti od typu a v˘‰ky pohºadávky interné alebo
externé zdroje. Pohºadávky do urãitej sumy sú postupované inkasn˘m spoloãnostiam. V prípade
neúspe‰ného inkasa sú pohºadávky predávané extern˘m spoloãnostiam, ktoré sa ‰pecializujú na
vymáhanie pohºadávok legálnou cestou. Pohºadávky nad urãitú v˘‰ku, resp. ‰pecifické alebo
vybrané typy pohºadávok, rie‰i ‰pecializovan˘ tím intern˘ch pracovníkov v spolupráci s právnymi
oddeleniami a odborn˘mi útvarmi skupiny.

33. Trhové riziko
Skupina je vystavená vplyvom trhov˘ch rizík. Trhové riziká vypl˘vajú z otvoren˘ch pozícií transakcií
s úrokov˘mi, menov˘mi a akciov˘mi produktmi, ktoré podliehajú vplyvom v‰eobecn˘ch a ‰pecific-
k˘ch zmien na trhu. S cieºom stanoviÈ pribliÏnú v˘‰ku trhového rizika svojich pozícií a predpokla-
danú maximálnu v˘‰ku moÏn˘ch strát skupina pouÏíva interné v˘kazy a modely pre jednotlivé typy
rizík, ktor˘m je vystavená. Na obmedzovanie trhov˘ch rizík skupina pouÏíva systém limitov, ktor˘ch
cieºom je zabezpeãiÈ, aby v˘‰ka rizík, ktor˘m je skupina vystavená v Ïiadnom okamihu nepre-
siahla v˘‰ku rizík, ktoré je ochotná a schopná niesÈ. Tieto limity sa denne monitorujú.

Pre úãely riadenia rizík sa za trhové riziko povaÏuje riziko potenciálnych strát, ktoré môÏu skupine
vzniknúÈ v dôsledku nepriaznivého v˘voja trhov˘ch sadzieb a cien. Na riadenie trhov˘ch rizík sa
pouÏíva systém limitov aplikovan˘ch na jednotlivé pozície a portfólia.

Vzhºadom na ‰truktúru obchodov skupina ãelí najmä nasledovn˘m trhov˘m rizikám:
• menové riziko
• riziko úrokovej sadzby

34. Menové riziko
Menové riziko predstavuje moÏnosÈ straty vypl˘vajúcej z nepriazniv˘ch pohybov v˘menn˘ch kurzov
cudzích mien. Skupina riadi toto riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

Otvorené devízové pozície sú sledované v reálnom ãase prostredníctvom bankového informaãné-
ho systému. Devízová pozícia skupiny sa sleduje zvlá‰È pre kaÏdú menu, ako aj pre 3 skupiny
mien, zostavené podºa likvidity príslu‰n˘ch trhov. Pre tieto pozície sú stanovené limity podºa ‰tan-
dardov bankovej skupiny. Údaje o devízov˘ch pozíciách skupiny a dodrÏiavaní limitov stanoven˘ch
RZB sa vykazujú t˘Ïdenne.

Skupina má okrem limitu na otvorenú devízovú pozíciu stanoven˘ negatívny gamma limit na
opãnú pozíciu v kaÏdom menovom páre, ktor˘ je predmetom obchodovania. Skupina má taktieÏ
stanoven˘ vega limit na celkovú opãnú pozíciu.

Pozície z klientsk˘ch opãn˘ch obchodoch na menové páry, na ktor˘ch obchodovanie nemá sku-
pina gamma limit sa zatvárajú na trhu tak, aby skupina nemala v tomto menovom páre otvorenú
pozíciu.

Okrem toho má skupina stanovené dva stop-loss limity (40 dÀové):
• na celkovú devízovú pozíciu
• na devízovú opãnú pozíciu
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Aktíva a pasíva skupiny sú v t˘chto menách:

35. Riziko úrokovej sadzby
Riziko úrokovej sadzby spoãíva v tom, Ïe hodnota finanãného nástroja bude kolísaÈ v dôsledku
zmien úrokov˘ch sadzieb na trhu. âasové vymedzenie pevnej väzby úrokovej sadzby na finanãn˘
nástroj indikuje, do akej miery je uveden˘ finanãn˘ nástroj vystaven˘ riziku úrokovej sadzby.

Skupina kontroluje a riadi úrokové riziko za v‰etky obchody ako aj samostatne za bankovú a obchodnú
knihu. Úrokové riziko je sledované a vyhodnocované denne.

Na sledovanie úrokového rizika sa pouÏívajú metódy diferenãnej anal˘zy (GAP) a metóda citlivosti
na posun v˘nosovej krivky (BPV), resp. dolárovej durácie.

Interné limity úrokového rizika pre bankovú knihu sú stanovené formou limitov otvorenej pozície
pre kaÏdé ãasové pásmo úrokového gapu pre kaÏdú menu, ktorá je súãasÈou bankovej knihy
(SKK, EUR, USD).

Limit bankovej skupiny na úrokové riziko bankovej knihy je stanoven˘ vo forme maximálnej dolárovej
durácie bankovej knihy s limitom na koncentráciu pozície v jednom ãasovom ko‰i a jednej mene.

(v tisícoch Sk) Slovenská koruna Cudzie meny Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 7 334 446 1 971 313 9 305 759
Úvery a vklady poskytnuté bankám 11 686 561 382 367 12 068 928
Cenné papiere na obchodovanie 34 909 860 7 017 148 41 927 008
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 942 599 85 126 1 027 725
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 44 542 527 14 947 166 59 489 693
Cenné papiere na predaj 1 700 8 501 10 201
Cenné papiere drÏané do splatnosti 9 254 299 276 904 9 531 203
DaÀové pohºadávky 14 021 –– 14 021
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch 271 557 –– 271 557
Hmotn˘ investiãn˘ majetok 2 524 701 –– 2 524 701
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 355 821 –– 355 821
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva 409 803 8 428 418 231
Aktíva celkom 112 247 895 24 696 953 136 944 848
Záväzky
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 46 467 39 561 86 028
Úvery a vklady in˘ch bánk 5 913 441 3 890 121 9 803 562
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 1 460 068 167 046 1 627 114
Úvery a vklady prijaté od klientov 85 611 122 22 603 369 108 214 491
Emitované cenné papiere 4 165 060 –– 4 165 060
DaÀové záväzky 95 618 2 880 98 498
Rezervy na podsúvahové a iné riziká 503 699 139 704 643 403
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva 744 170 3 848 748 018
Základné imanie 1 004 320 –– 1 004 320
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk 10 554 354 –– 10 554 354
Záväzky celkom 110 098 319 26 846 529 136 944 848
âistá devízová pozícia k 31. decembru 2003 2 149 576 (2 149 576) ––
Podsúvahové aktíva* 52 962 633 51 320 207 104 282 840
Podsúvahové pasíva* 69 107 713 51 676 647 120 784 360
âistá podsúvahová devízová pozícia (16 145 080) (356 440) (16 501 520)
âistá devízová pozícia celkom k 31. decembru 2003 (13 995 504) (2 506 016) (16 501 520)
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 100 539 185 21 055 195 121 594 380
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 94 132 686 27 461 692 121 594 380
âistá devízová pozícia k 31. decembra 2002 6 406 499 (6 406 497) ––
âistá podsúvahová devízová pozícia

k 31. decembru 2002 (22 923 145) 9 412 442 (13 510 703)
âistá devízová pozícia celkom k 31. decembra 2002 (16 516 648) 3 005 945 (13 510 703)

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi 
derivátmi, zo záruk a z akreditívov.
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Limity úrokového rizika obchodnej knihy sú stanovené vo forme limitov na citlivosÈ celkovej pozície
na posun v˘nosovej krivky (BPV). Limity sú stanovené pre jednotlivé meny, ktoré sú súãasÈou
obchodnej knihy.

Oddelenie kontroly rizika t˘Ïdenne predkladá informácie o aktuálnej v˘‰ke úrokového rizika 
v jednotliv˘ch menách a o ãerpaní limitov úrokov˘ch rizík.

Úrokové pozície sú v prípade prekroãenia stanoven˘ch limitov uzatvárané prostredníctvom ‰tan-
dardn˘ch ako aj derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov.

Nasledujúca tabuºka poskytuje informácie, do akej miery je skupina vystavená riziku úrokovej
sadzby buì podºa dátumu zmluvnej splatnosti finanãn˘ch nástrojov, alebo v prípade nástrojov,
ktoré sú precenené na trhové úrokové sadzby pred splatnosÈou, podºa dátumu ìal‰ieho precenenia.
Aktíva a pasíva, ktoré nemajú zmluvne dohodnut˘ dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úroãené, sú
zoskupené v kategórii „Ne‰pecifikované“. Úvery a vklady prijaté od klientov sú rozdelené do jed-
notliv˘ch ãasov˘ch ko‰ov podºa historickej skúsenosti skupiny s ich skutoãn˘mi v˘bermi klientmi.

Od 3
Do 3 mesiacov Od 1 do 5 Nad 5 Ne‰pecifi-

SKK (v tisícoch Sk) mesiacov do 1 roka rokov rokov kované Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 5 594 813 –– –– –– 1 739 633 7 334 446
Úvery a vklady poskytnuté bankám 7 389 935 4 063 976 232 650 –– –– 11 686 561
Cenné papiere na obchodovanie 17 552 800 8 587 610 2 370 532 6 326 654 72 264 34 909 860
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 942 599 942 599
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 35 182 272 2 652 514 3 356 612 4 189 396 (838 267) 44 542 527
Cenné papiere na predaj –– –– –– –– 1 700 1 700
Cenné papiere drÏané do splatnosti 342 888 63 805 8 847 606 –– –– 9 254 299
DaÀové pohºadávky –– –– –– –– 14 021 14 021
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch –– –– –– –– 271 557 271 557
Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 2 524 701 2 524 701
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 355 821 355 821
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva –– –– –– –– 409 803 409 803
Aktíva celkom 66 062 708 15 367 905 14 807 400 10 516 050 5 493 832 112 247 895
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 5 238 4 343 34 743 2 143 –– 46 467
Úvery a vklady in˘ch bánk 5 793 132 102 421 11 431 6 457 –– 5 913 441
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 1 460 068 1 460 068
Úvery a vklady prijaté od klientov 55 054 646 19 870 923 10 685 553 –– –– 85 611 122
Emitované cenné papiere 24 083 44 051 1 600 000 2 392 900 104 026 4 165 060
DaÀové záväzky –– –– –– –– 95 618 95 618
Rezervy na podsúvahové a iné riziká –– –– –– –– 503 699 503 699
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva –– –– –– –– 744 170 744 170
Základné imanie –– –– –– –– 1 004 320 1 004 320
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk –– –– –– –– 10 554 354 10 554 354
Pasíva celkom 60 877 099 20 021 738 12 331 727 2 401 500 14 466 255 110 098 319
Súvahová pozícia k 31. decembru 2003 5 185 609 (4 653 833) 2 475 673 8 114 550 (8 972 423) 2 149 576
Podsúvahové aktíva* 21 323 557 14 652 136 10 373 532 400 000 6 213 408 52 965 633
Podsúvahové pasíva* 8 718 726 31 305 448 4 102 600 4 600 000 20 380 939 69 107 713
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2003 12 604 831 (16 653 312) 6 270 932 (4 200 000) (14 167 531) (16 145 080)
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2003 17 790 440 (3 516 705) 5 229 900 9 144 450 (13 995 504) ––
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 68 024 919 13 021 513 13 487 548 2 170 094 3 835 111 100 539 185
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 51 600 430 20 040 674 8 577 590 895 656 13 018 336 94 132 686
Súvahová pozícia k 31. decembru 2002 16 424 489 (7 019 161) 4 909 958 1 274 438 (9 183 225) 6 406 499
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2002 3 952 725 (11 345 083) (1 100 109) –– (14 430 678) (22 923 145)
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2002 20 377 214 2 012 970 5 822 819 7 097 257 (16 516 646) ––

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi derivátmi, zo záruk
a z akreditívov.
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Od 3
Do 3 mesiacov Od 1 do 5 Nad 5 Ne‰pecifi-

EUR (v tisícoch Sk) mesiacov do 1 roka rokov rokov kované Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 498 022 –– –– –– 370 771 868 793
Úvery a vklady poskytnuté bankám 84 339 538 –– –– –– 84 877
Cenné papiere na obchodovanie 864 263 1 981 910 736 919 1 929 709 –– 5 512 801
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 58 577 58 577
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 10 431 875 1 229 659 790 422 510 344 (874 058) 12 088 242
Cenné papiere na predaj –– –– –– –– 8 501 8 501
Cenné papiere drÏané do splatnosti –– –– –– –– –– ––
DaÀové pohºadávky –– –– –– –– –– ––
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch –– –– –– –– –– ––
Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva –– –– –– –– 567 567
Aktíva celkom 11 878 499 3 212 107 1 527 341 2 440 053 (435 642) 18 622 358
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 13 705 12 928 12 928 –– –– 39 561
Úvery a vklady in˘ch bánk 879 352 –– –– –– –– 879 352
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 151 358 151 358
Úvery a vklady prijaté od klientov 9 521 773 2 892 158 1 625 048 –– –– 14 038 979
Emitované cenné papiere –– –– –– –– –– ––
DaÀové záväzky –– –– –– –– 2 530 2 530
Rezervy na podsúvahové a iné riziká –– –– –– –– 139 704 139 704
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva –– –– –– –– 3 472 3 472
Základné imanie –– –– –– –– –– ––
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk –– –– –– –– –– ––
Pasíva celkom 10 414 830 2 905 086 1 637 976 –– 297 064 15 254 956
Súvahová pozícia k 31. decembru 2003 1 463 669 307 021 (110 635) 2 440 053 (732 706) 3 367 402
Podsúvahové aktíva* 7 415 033 6 036 429 3 128 236 –– 4 762 602 21 342 300
Podsúvahové pasíva* 13 770 311 3 508 014 1 481 796 1 646 440 6 758 015 27 164 576
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2003 (6 355 278) 2 528 415 1 646 440 (1 646 440) (1 995 413) (5 822 276)
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2003 (4 891 609) (2 056 173) (520 368) 273 245 (2 454 874) ––
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 11 016 508 733 803 2 015 418 2 193 303 (683 561) 15 275 471
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 10 180 311 3 611 508 1 713 866 –– 103 398 15 609 083
Súvahová pozícia k 31. decembru 2002 836 197 (2 877 705) 301 552 2 193 303 (786 959) (313 612)
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2002 3 644 745 (897 102) 878 812 (1 668 880) 99 075 2 056 650
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2002 4 480 942 706 135 1 886 499 2 410 922 1 723 038 ––

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi derivátmi, zo záruk
a z akreditívov.
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Od 3
Do 3 mesiacov Od 1 do 5 Nad 5 Ne‰pecifi-

USD (v tisícoch Sk) mesiacov do 1 roka rokov rokov kované Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 97 933 –– –– –– 152 164 250 097
Úvery a vklady poskytnuté bankám 296 679 811 –– –– –– 297 490
Cenné papiere na obchodovanie 467 365 17 429 1 019 553 –– –– 1 504 347
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 24 265 24 265
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 1 909 189 181 663 278 140 33 313 (3 867) 2 398 438
Cenné papiere na predaj –– –– –– –– –– ––
Cenné papiere drÏané do splatnosti –– 597 276 307 –– –– 276 904
DaÀové pohºadávky –– –– –– –– –– ––
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch –– –– –– –– –– ––
Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva –– –– –– –– 7 440 7 440
Aktíva celkom 2 771 166 200 500 1 574 000 33 313 180 002 4 758 981
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk –– –– –– –– –– ––
Úvery a vklady in˘ch bánk 1 231 671 –– –– –– –– 1 231 671
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 13 321 13 321
Úvery a vklady prijaté od klientov 4 269 334 1 765 294 965 824 –– –– 7 000 452
Emitované cenné papiere –– –– –– –– –– ––
DaÀové záväzky –– –– –– –– 208 208
Rezervy na podsúvahové a iné riziká –– –– –– –– –– ––
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva –– –– –– –– 371 371
Základné imanie –– –– –– –– –– ––
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk –– –– –– –– –– ––
Pasíva celkom 5 501 005 1 765 294 965 824 –– 13 900 8 246 023
Súvahová pozícia k 31. decembru 2003 (2 729 839) (1 564 794) 608 176 33 313 166 102 (3 487 042)
Podsúvahové aktíva* 14 671 363 692 089 987 600 –– 1 271 924 17 622 976
Podsúvahové pasíva* 11 581 081 1 181 523 181 060 –– 1 325 492 14 269 156
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2003 3 090 282 (489 434) 806 540 –– (53 568) 3 353 820
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2003 360 443 (1 693 785) (279 069) (245 756) (133 222) ––
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 1 725 972 936 445 1 971 636 133 607 10 946 4 778 606
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 7 100 036 2 278 297 872 107 –– 26 835 10 277 275
Súvahová pozícia k 31. decembru 2002 (5 374 064) (1 341 852) 1 099 529 133 607 (15 889) (5 498 669)
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2002 6 377 198 (861 877) 266 068 –– 150 180 5 931 569
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2002 1 003 134 (1 200 595) 165 002 298 609 432 900 ––

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi derivátmi, zo záruk
a z akreditívov.
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Od 3
Do 3 mesiacov Od 1 do 5 Nad 5 Ne‰pecifi-

Ostatné cudzie meny (v tisícoch Sk) mesiacov do 1 roka rokov rokov kované Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 612 425 –– –– –– 239 998 852 423
Úvery a vklady poskytnuté bankám –– –– –– –– –– ––
Cenné papiere na obchodovanie –– –– –– –– –– ––
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 2 284 2 284
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 460 486 –– –– –– –– 460 486
Cenné papiere na predaj –– –– –– –– –– ––
Cenné papiere drÏané do splatnosti –– –– –– –– –– ––
DaÀové pohºadávky –– –– –– –– –– ––
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch –– –– –– –– –– ––
Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– –– ––
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva –– –– –– –– 421 421
Aktíva celkom 1 072 911 –– –– –– 242 703 1 315 614
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk –– –– –– –– –– ––
Úvery a vklady in˘ch bánk 1 779 098 –– –– –– –– 1 779 098
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi –– –– –– –– 2 367 2 367
Úvery a vklady prijaté od klientov 1 038 118 337 859 187 961 –– –– 1 563 938
Emitované cenné papiere –– –– –– –– –– ––
DaÀové záväzky –– –– –– –– 142 142
Rezervy na podsúvahové a iné riziká –– –– –– –– –– ––
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva –– –– –– –– 5 5
Základné imanie –– –– –– –– –– ––
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk –– –– –– –– –– ––
Pasíva celkom 2 817 216 337 859 187 961 –– 2 514 3 345 550
Súvahová pozícia k 31. decembru 2003 (1 744 305) (337 859) (187 961) –– 240 189 (2 029 936)
Podsúvahové aktíva* 9 385 520 472 291 –– –– 2 497 120 12 354 931
Podsúvahové pasíva* 7 406 720 367 728 –– –– 2 468 467 10 242 915
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2003 1 978 800 104 563 –– –– 28 653 2 112 016
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2003 234 495 1 199 (186 762) (186 762) 82 080 ––
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 708 005 292 867 –– –– 246 1 001 118
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 1 075 986 337 887 161 463 –– –– 1 575 336
Súvahová pozícia k 31. decembru 2002 (367 981) (45 020) (161 463) –– 246 (574 218)
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2002 709 555 (95 930) –– –– 810 598 1 424 223
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2002 341 574 200 624 39 161 39 161 850 005 ––

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi derivátmi, zo záruk
a z akreditívov.
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36. Priemerné úrokové sadzby k 31. decembru 2003
Priemerné úrokové sadzby za december 2003 sa vypoãítali ako váÏen˘ priemer jednotliv˘ch aktív
a pasív.

37. Riziko likvidity
Rizikom likvidity sa chápe riziko moÏnej straty schopnosti skupiny plniÈ svoje záväzky v ãase ich
splatnosti.

Záujmom skupiny je udrÏiavaÈ trvale svoju platobnú schopnosÈ t.j. schopnosÈ riadne a vãas plniÈ
peÀaÏné záväzky a riadiÈ aktíva a pasíva tak, aby si skupina zabezpeãila nepretrÏitú likviditu. Za
riadenie likvidity skupiny je zodpovedn˘ V˘bor pre riadenie aktív a pasív („ALCO“) a odbor
Treasury a investiãného bankovníctva. ALCO na svojich t˘Ïdenn˘ch stretnutiach pravidelne vyhod-
nocuje likviditu skupiny a následne podºa aktuálneho stavu prijíma rozhodnutia.

Skupina je vystavená poÏiadavkám na dostupné peÀaÏné zdroje na základe jednodÀov˘ch vkladov,
beÏn˘ch úãtov, konãiacich vkladov, ãerpania úverov, záruk a poÏiadaviek na dodatkové platby 
a na základe in˘ch poÏiadaviek súvisiacich s derivátmi uhrádzan˘mi v hotovosti. Skupina nedrÏí
finanãnú hotovosÈ na splnenie v‰etk˘ch uveden˘ch poÏiadaviek, nakoºko jej skúsenosti naznaãujú,
Ïe minimálnu úroveÀ vyplácania splatn˘ch finanãn˘ch prostriedkov moÏno prognózovaÈ s vysokou
úrovÀou pravdepodobnosti. Skupina urãuje limity na minimálne ãasti splatn˘ch prostriedkov, ktoré
sú k dispozícii na splnenie t˘chto poÏiadaviek, ako aj na minimálnu v˘‰ku medzibankov˘ch 
a in˘ch pôÏiãiek a úverov˘ch limitov, ktoré by mali byÈ k dispozícii na krytie ãerpania v nepred-
pokladanej v˘‰ke.

Oddelenie kontroly rizika t˘Ïdenne predkladá ALCO informáciu o stave likvidity skupiny.
Oddelenie riadenia aktív a pasív ‰tvrÈroãne predkladá na pravidelné zasadnutie ALCO správu 
o stave ‰truktúry aktív a pasív skupiny a navrhuje objem portfólia strategicky drÏan˘ch cenn˘ch
papierov a ich ‰truktúru na nasledujúce sledované obdobie.

Skupina je povinná vykonávaÈ svoju ãinnosÈ tak, aby v kaÏdom okamihu dodrÏiavala poÏiadavky
a koeficienty likvidity, stanovené Národnou bankou Slovenska.

Skupina sleduje dlhodobé riziko likvidity zostavovaním likviditného a krízového likviditného gapu
zostavovaného na báze interne stanoven˘ch pravidiel a predpokladov. Limity sú schvaºované
oddelením kontroly rizika a ALCO v˘borom a vedením skupiny. Interné pravidlá zostavovania
likviditn˘ch gapov sa môÏu odli‰ovaÈ od pravidiel NBS, vychádzajú z reziduálnej splatnosti aktív 
a pasív a interne stanoven˘ch modelov.

V nasledujúcej tabuºke sa uvádza anal˘za aktív, pasív a vlastného imania podºa ich príslu‰nej zos-
tatkovej splatnosti od dátumu súvahy do zmluvného dátumu splatnosti. Ide o najobozretnej‰ie
posudzovanie dátumu splatnosti v prípade, keì existuje moÏnosÈ predãasného splatenia alebo
keì to umoÏÀuje splátkov˘ kalendár. Aktíva a pasíva, ktoré nemajú zmluvn˘ dátum splatnosti, sa
vykazujú spoloãne v kategórii „Ne‰pecifikované“.

2003 2002
SKK FCY SKK FCY

Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 4,89 % –– 5,78 % ––
Pokladniãné poukáÏky a ostatné zmenky 

spôsobilé na preplatenie 6,07 % –– 9,15 % ––
Úvery a vklady poskytnuté bankám 6,27 % 1,68 % 6,58 % 3,23 %
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 8,04 % 4,49 % 9,65 % 5,32 %
Úroãené cenné papiere 7,11 % 4,71 % 9,26 % 6,55 %
Aktíva celkom 6,79 % 4,65 % 6,95 % 4,82 %
Úroãené aktíva celkom 7,84 % 5,17 % 8,42 % 5,32 %
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 4,64 % –– 5,24 % ––
Úvery a vklady in˘ch bánk 6,17 % 1,52 % 6,96 % 2,67 %
Úvery a vklady prijaté od klientov 3,47 % 0,89 % 4,31 % 1,35 %
Emitované cenné papiere 6,43 % –– 6,78 % ––
Pasíva celkom 3,30 % 1,95 % 3,34 % 1,96 %
Úroãené pasíva celkom 4,33 % 2,29 % 4,55 % 2,34 %
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38. Udalosti po dátume súvahy
Po dátume úãtovnej závierky sa nevyskytli v˘znamné udalosti, ktoré by si vyÏadovali vykázanie 
v úãtovnej závierke k 31. decembru 2003 alebo jej úpravu.

39. Schválenie úãtovnej závierky
Úãtovná závierka bola podpísaná a schválená na vydanie 13. apríla 2004.

Od 3
Do 3 mesiacov Od 1 do 5 Nad 5 Ne‰pecifi-

(v tisícoch Sk) mesiacov do 1 roka rokov rokov kované Celkom 
Aktíva
Peniaze a vklady v emisnej banke 9 305 759 –– –– –– –– 9 305 759
Úvery a vklady poskytnuté bankám 7 770 953 4 183 689 114 286 –– –– 12 068 928
Cenné papiere na obchodovanie 17 923 215 10 105 509 5 088 216 8 737 802 72 266 41 927 008
Pohºadávky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 468 699 188 116 307 011 63 899 –– 1 027 725
Úvery a preddavky poskytnuté klientom, netto 18 904 048 10 694 409 22 892 093 6 230 658 768 485 59 489 693
Cenné papiere na predaj –– –– –– –– 10 201 10 201
Cenne papiere drÏané do splatnosti 229 468 177 822 9 123 913 –– –– 9 531 203
DaÀové pohºadávky 12 595 1 311 –– –– 115 14 021
Investície v pridruÏen˘ch podnikoch –– –– –– –– 271 557 271 557
Hmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 2 524 701 2 524 701
Nehmotn˘ investiãn˘ majetok –– –– –– –– 355 821 355 821
Náklady a príjmy budúcich období a ostatné aktíva 205 353 28 657 11 179 88 172 954 418 231
Aktíva celkom 54 820 090 25 379 513 37 536 698 15 032 447 4 176 100 136 944 848
Pasíva
Úvery a vklady emisn˘ch bánk 18 943 17 271 47 671 2 143 –– 86 028
Úvery a vklady in˘ch bánk 8 539 357 892 861 276 431 94 913 –– 9 803 562
Záväzky z transakcií s finanãn˘mi derivátmi 642 601 194 756 437 866 351 891 –– 1 627 114
Úvery a vklady prijaté od klientov 104 965 566 3 227 738 8 010 13 177 –– 108 214 491
Emitované cenné papiere 24 083 44 051 1 601 149 2 495 777 –– 4 165 060
DaÀové záväzky 96 141 –– –– 2 357 –– 98 498
Rezervy na podsúvahové a iné riziká –– –– –– –– 643 403 643 403
V˘davky a v˘nosy budúcich období a ostatné pasíva 309 –– –– –– 747 709 748 018
Základné imanie –– –– –– –– 1 004 320 1 004 320
Emisné áÏio, rezervné fondy a nerozdelen˘ zisk –– –– –– –– 10 554 354 10 554 354
Pasíva celkom 114 287 000 4 376 677 2 371 127 2 960 258 12 949 786 136 944 848
Súvahová pozícia k 31. decembru 2003 (59 466 910) 21 002 836 35 165 571 12 072 189 (8 773 686) ––
Podsúvahové aktíva* 44 970 109 29 211 249 20 962 273 6 943 142 2 196 067 104 282 840
Podsúvahové pasíva* 47 789 467 31 209 245 30 149 461 11 339 297 296 890 120 784 360
Podsúvahová pozícia, netto 31. decembru 2003 (2 819 358) (1 997 996) (9 187 188) (4 396 155) 1 899 177 (16 501 520)
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2003 (62 286 268) (43 281 428) (17 303 045) (9 627 011) (16 501 520) ––
Aktíva celkom k 31. decembru 2002 58 115 424 18 081 011 32 292 459 8 216 939 4 888 547 121 594 380
Pasíva celkom k 31. decembru 2002 100 741 698 6 520 687 1 432 298 1 031 811 11 867 886 121 594 380
Súvahová pozícia k 31. decembru 2002 (42 626 274) 11 560 324 30 860 161 7 185 128 (6 979 339) ––
Podsúvahová pozícia, netto k 31. decembru 2002 8 002 000 (7 624 248) 150 030 –– (14 038 485) (13 510 703)
Kumulatívna pozícia k 31. decembru 2002 (34 624 274) (30 688 198) 321 993 7 507 121 (13 510 703) ––

*) Podsúvahové aktíva a pasíva zah⁄Àajú pohºadávky a záväzky zo spotov˘ch operácií, z transakcií s finanãn˘mi derivátmi, zo záruk
a z akreditívov.
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Rozdelenie zisku
za rok 2003

(v tisícoch Sk)

Zisk po zdanení 2 056 261

Dividendy - kmeÀové akcie 1 205 184

Dividendy - prioritné akcie 36 944

Tantiémy 8 130

Prídel do sociálneho fondu 11 009

Prídel do nerozdeleného zisku minul˘ch rokov 794 994

Zisk podºa slovensk˘ch právnych predpisov, bod 26 v prílohe ku konsolidovanej úãtovnej závierke. 

Dozorná rada súhlasí s predloÏenou správou o obchodnom roku 2003, úãtovnou závierkou a návrhom na rozdelenie zisku. 



v r c h o l o v ˘  m a n a Ï m e n t

R a i f f e i s e n b a n k  a . s . ,  
â e s k á  r e p u b l i k a

R a i f f e i s e n b a n k ,  U k r a j i n a

Tatra banka – ãlen rakúskej Raiffeisen Banking Group
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Dozorná rada

Ing. Milan Vr‰kov˘
predseda dozornej rady

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

Ing. Prof. Peter BaláÏ, Csc.
Ekonomická univerzita, 
Obchodná fakulta, Katedra 
medzinárodného obchodu

JUDr. Tomá‰ Borec
advokát

Mag. Renate Kattinger
senior vice-prezident Raiffeisen
Zentralbank Österreich 
AG, ViedeÀ

Ing. Ján Neubauer
finanãn˘ riaditeº FIT PLUS, s.r.o. 

Dkfm. Peter Püspök
generálny riaditeº
Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG

Vedenie banky

Predstavenstvo:
Dkfm. Rainer Franz
generálny riaditeº

Ing. Miroslav Uliãn˘
zástupca generálneho riaditeºa

Ing. Igor Vida
zástupca generálneho riaditeºa

Dr. Christian Masser

Ing. Pavel Karel

Ing. Marcel Ka‰ãák

Prokuristi:
Oºga DÏuppová, PhD.

Ing. Pavol Feitscher

Ing. Eva Kollárová

Vrcholov˘ manaÏment
k 31. decembru 2003
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K 31. decembru 2003 poskytovala Tatra banka starostlivosÈ právnick˘m osobám
v 5 regionálnych obchodn˘ch centrách a 10 obchodn˘ch centrách:

obchodné
centrá

1

3

1

1

1

1

1

1

obchodné
centrá

1

1

1

1

1



mesto                                        poboãky

Banská Bystrica 3

Bardejov 1

Bratislava 34

Brezno 1

âadca 1

Dunajská Streda 1

Hlohovec 1

Humenné 1

Komárno 1

Ko‰ice 9

Levice 1

Liptovsk˘ Mikulá‰ 1

Luãenec 1

Malacky 1

Martin 2

Michalovce 1

Modra 1

Nitra 2

Nové Mesto nad Váhom 1

Nové Zámky 2

Pezinok 1

mesto                                        poboãky

Pie‰Èany 2

Poprad 2

PovaÏská Bystrica 1

Pre‰ov 3

Prievidza 3

Púchov 1

Rimavská Sobota 1

RuÏomberok 1

Senec 1

Senica 1

Skalica 1

Spi‰ská Nová Ves 1

·aºa 1

·amorín 1

·túrovo 1

Topoºãany 1

Trenãín 3

Trnava 3

Vranov nad Topºou 1

Zvolen 1

Îiar nad Hronom 1

Îilina 4
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K 31. decembru 2003 poskytovala Tatra banka starostlivosÈ o individuálnych klientov
v 102 poboãkách a expozitúrach:

SieÈ obchodn˘ch zastúpení
Tatra banky na Slovensku

Bardejov

Vranov nad Topľou
Brezno

Rimavská Sobota

Šamorín
Šaľa



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

âlen rakúskej Raiffeisen Banking Group


