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Pozn. Kurz NBS k 31. 12. 2006: 34,573 SKK/EUR

Tatra banka Group 
(v tisícoch Sk)

2006 2005 Zmena

Výkaz ziskov a strát

Výnosové úroky, netto a výnosy z dividend po zohľadnení opravných položiek 5 058 615 4 682 521 8,0%

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 2 567 416 2 289 144 12,2%

Čistý zisk z finančných nástrojov na obchodovanie 1 696 420 1 140 449 48,8%

Všeobecné administratívne náklady (5 193 686) (5 057 567) 2,7%

Zisk pred zdanením 3 841 236 2 893 884 32,7%

Konsolidovaný zisk po zdanení 3 013 570 2 364 133 27,5%

Zisk na kmeňovú akciu 56,08 47,08 19,1%

Súvaha

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 26 687 784 37 608 211 (29,0)%

Úvery poskytnuté klientom, brutto 104 426 589 81 075 567 28,8%

Vklady a bežné účty bánk 4 884 870 20 486 181 (76,2)%

Vklady klientov 159 511 425 133 428 755 19,5%

Vlastné imanie (vrátane zisku za bežný rok) 15 874 590 13 618 838 16,6%

Bilančná suma celkom 208 820 679 184 340 288 13,3%

Výkonnosť

ROE pred zdanením 29,0% 23,3% 24,5%

Cost/income ratio 54,9% 61,5% (10,7)%

ROA pred zdanením 2,0% 1,6% 21,9%

Zdroje

Počet zamestnancov k dátumu účtovnej závierky 3 521 3 402 3,5%

Počet pobočiek k dátumu účtovnej závierky 1) 144 135 6,7%

Rating Dlhodobý Výhľad Krátkodobý 

Standard & Poor’s A- pozitívny A-2

Moody´s 2) A1 stabilný P-1
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Vážení akcionári, vážení obchodní partneri a klienti,

Uplynulý rok 2006 bol opäť rokom, kedy sa slovenská eko-
nomika rozbehla na plný plyn, čo sa prejavilo nielen v mak-
roekonomických ukazovateľoch, ale aj nárastom životnej 
úrovne obyvateľstva. Naša banka pri tom nechýbala a verím, 
že flexibilne zareagovala na nové potreby klientov.

Ako už niekoľko predchádzajúcich rokov, aj rok 2006 bol 
najmä v znamení úverov na bývanie. Pod ich rast sa podpísal 
nielen vysoký dopyt vyvolaný zvyšovaním životnej úrovne, ale 
aj stále sa zlepšujúce podmienky úverov, ktoré môže banka 
ponúknuť. Uvedomujeme si, že naši klienti sú stále náročnejší 
a rozhľadení. Nespoliehame sa preto len na ich vysoký záu-
jem, ale snažíme sa neustále rozširovať a zlepšovať úverové 
možnosti a servis. Naším cieľom je dať klientovi istotu, že na 
jednom mieste dostane najlepšie, najrýchlejšie a najvýhodnej-
šie financovanie a služby.

Podobné priority má aj firemné financovanie, preto napriek 
tomu, že si udržiavame v tejto klientskej skupine pozíciu 
dlhoročného lídra, pokračujeme v našej snahe neustále sa 
zdokonaľovať. Uvedomujeme si, že v tomto segmente sa viac 
než inde cení individuálny prístup, preto starostlivosť o firem-
ných klientov nepodceňujeme. Sme hrdí, že pre zahraničných 
investorov prichádzajúcich na Slovensko sme prirodzeným 
partnerom. Rovnako je tomu aj pri financovaní veľkých deve-
loperských projektov. Potenciál vidíme aj v rozširovaní finan-
covania malých a stredných podnikov, ktoré sú základom 
každej vyspelej ekonomiky. Aj na Slovensku je tento segment 
čoraz významnejší a jeho rastu je možné ešte viac napomôcť 
primeraným financovaním v súlade s ich potrebami. 

Príhovor 
predsedu predstavenstva
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Napriek rastúcej konkurencii si Tatra banka aj v roku 2006 zachovala pozíciu lídra v mnohých oblas-
tiach, čo potvrdili aj prestížne medzinárodné ocenenia. Za Najlepšiu banku v obchodovaní s devízami 
ju už po druhýkrát vyhlásil magazín Global Finance. Dlhodobé líderstvo banky v službách elektronické-
ho bankovníctva opäť potvrdilo ocenenie od Global Finance, ktorý Tatra banku už piaty raz vyhlásil  
za Banku s najlepším internet bankingom. Vďaka vedúcemu postaveniu na trhu projektového financova-
nia označil prestížny časopis Euromoney Tatra banku za Najlepšiu banku v oblasti financovania nehnu-
teľností za rok 2006. Celkové pôsobenie Tatra banky ocenil magazín Finance New Europe, keď nás 
vyhlásil za Najlepšiu banku na Slovensku v roku 2006.

Okrem poskytovania čo najlepších bankových služieb sa snažíme nezabúdať ani na iný rozmer pod-
nikania – spoločenskú zodpovednosť. Aj v roku 2006 sme sa opäť sústredili na podporu vzdelávania 
a kultúry. 

Nadácia Tatra banky, ktorej hlavným poslaním je podpora a rozvoj spoločnosti prostredníctvom zvyšo-
vania kvality vzdelávacieho procesu, minulý rok naplno rozbehla svoju činnosť a ponúkla viacero zau-
jímavých programov. V rámci projektu „100 kníh Tatra banky“ sme aj v tomto roku zakúpili a darovali 
knihy slovenských autorov pre 34 slovenských knižníc po celom Slovensku. Šikovných a perspektívnych 
študentov Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity už niekoľko rokov oceňujeme Cenou 
Tatra banky za najlepšiu diplomovú prácu.  

V oblasti kultúry už niekoľko rokov podporujeme slovenské divadlá vo všetkých regiónoch Slovenska, či 
hudobné a tanečné festivaly. Prejavom úcty k umelcom sú každoročné Ceny Nadácie Tatra banky umel-
com, ktoré sme tento rok odovzdali už po jedenástykrát. 

Sme radi, že našu prácu nevidieť len v číslach a výsledkoch, ale aj v spojitosti s takýmito projektmi. 
Práve tie robia našu činnosť ešte zmysluplnejšou. Veríme, že nasledujúci rok bude rovnako obchodne 
úspešným aj preto, aby nám umožnil podporiť mnohé ďalšie užitočné projekty a prispieť k zvyšovaniu 
kvality života na Slovensku. 

Mnohí z našich zamestnancov i klientov to cítia rovnako, preto by som sa rád poďakoval všetkým  
klientom i akcionárom banky za prejavenú dôveru, a samozrejme, všetkým zamestnancom Tatra banka 
Group za kvalitnú prácu, ktorú odvádzajú. 

 

Dkfm. Rainer Franz
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Rok 2006 bol zároveň aj rokom, kedy sa Slovensko o krok viac priblížilo k prijatiu spoločnej európskej 
meny. Príchod eura nebude len veľkou zmenou v živote ľudí a celej ekonomiky, ale bude mať aj výraz-
ný dopad na celý bankový sektor. Prechod na európsku menu bude pre banku náročným a zložitým 
procesom, ktorému sa budú musieť prispôsobiť takmer všetky bankové postupy a produkty. Hoci  
do povedomia ľudí sa azda najvýraznejšie zapíše až deň, kedy budú spoločnú menu držať v rukách, 
banka sa na takúto zmenu musí pripravovať niekoľko rokov. Preto sme s prvými krokmi začali už v roku 
2005 a v nasledujúcom období bude táto otázka jednou z najdôležitejších, ktorými sa budeme zodpo-
vedne zaoberať. Naším cieľom je zvládnuť túto výzvu tak, aby náš klient nemusel pocítiť, koľko práce 
nás to v skutočnosti stálo a zapamätal si len chvíľu, kedy bude mať spoločnú menu v peňaženke.  

Napriek tomu, že slovenský bankový trh neponúka už taký mohutný potenciál ako v minulosti, aj  
v roku 2006 sa nám podarilo rásť zdravým tempom. Bilančná suma banky ku koncu roka dosiahla  
208,8 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o vyše 13 %. Na strane pasív  
najvýraznejší nárast majú za sebou vklady klientov, ktoré sa zvýšili o takmer 20 % na 160 mld. Sk. 
V rámci úverových produktov sme najväčší relatívny nárast zaznamenali v projektovom financovaní, 
v úveroch poskytnutých stredne veľkým podnikom. Z retailových úverov najviac rástli americké hypotéky 
a hypotekárne úvery. Vďaka neustálemu zvyšovaniu efektívnosti a racionalizácie sa nám podarilo zvýšiť 
čistý zisk skupiny o 27,5 % na úroveň vyše 3 mld. Sk.

Nemenej úspešný bol uplynulý rok aj pre dcérske spoločnosti Tatra banka Group. Tatra Asset 
Management si aj napriek tomu, že rok 2006 príliš neprial prílevu investícií do podielových fondov, zacho-
val pozíciu jednotky na tomto trhu. Pre Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky bol rok 2006 
rokom transformácie a napriek tomuto zložitému procesu bola najdynamickejšie sa rozvíjajúcou doplnko-
vou dôchodkovou spoločnosťou na trhu. Tatra Leasing vďaka takmer zdvojnásobeniu uzatvorených obcho-
dov zvýšil svoj trhový podiel na 9,7 % a má za sebou jeden z najúspešnejších rokov v histórii.       

Pevné postavenie na trhu je možné aj vďaka materskej skupine Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG (RZB), ktorú máme za sebou. Pre RZB bol rok 2006 v znamení niekoľkých rekordov. Skupina 
RZB dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 1 882 mil. eur, čo je o 102 % viac ako rok predtým. 
Bilančná suma ku koncu roka dosiahla 115,6 mld. eur, čo znamená nielen 23 %-ný medziročný nárast, 
ale aj zdvojnásobenie bilančnej sumy za posledné tri roky. Taktiež skupina Raiffeisen International 
(RI), prostredníctvom ktorej RZB preniká na trhy strednej a východnej Európy, má za sebou okrem 
nárastu finančných ukazovateľov aj niekoľko významných akvizícii v tomto regióne. RI v roku 2006 
zvýšila svoju bilančnú sumu o 37 % na 55,9 mld. eur a zisk o 55 % na celkových 594 miliónov eur. 
Najvýznamnejšími udalosťami roku bola akvizícia ruskej banky Impexbank a eBanky v Českej republike. 



8

Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny

www.tatrabanka.sk Príhovor Silná skupina Správa o činnosti Správa audítora 9

Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny

Tatra banka je členom RZB Group a dcérskou spoločnosťou Raiffeisen International Bank-Holding AG. 
Raiffeisen International je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG (RZB). RZB je materskou spoločnosťou RZB Group a centrálnou inštitúciou najsilnejšej bankovej sku-
piny v Rakúsku s najväčšou distribučnou sieťou – Raiffeisen Banking Group.

RZB bola založená v roku 1927. Ponúka nielen kompletné obchodné a investičné služby v Rakúsku, ale 
je považovaná aj za priekopníka v krajinách strednej a východnej Európy. V jednotlivých regiónoch 
patrí medzi popredné banky, ktoré ponúkajú komerčné, investičné a retailové bankové služby. Je zastú-
pená na nasledovných trhoch:

•  Albánsko Raiffeisen Bank Sh.a.
•  Bielorusko Priorbank, OAO
•  Bosna a Hercegovina Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
•  Bulharsko Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD.
•  Chorvátsko Raiffeisenbank Austria d.d.
•  Česká republika Raiffeisenbank a.s and eBanka, a.s.
•  Maďarsko Raiffeisen Bank Rt.
•  Kosovo Raiffeisen Bank Kosovo S.A.
•  Poľsko Raiffeisen Bank Polska S.A.
•  Rumunsko Raiffeisen Bank S.A.
•  Rusko ZAO Raiffeisenbank Austria a OAO Impexbank
•  Srbsko a Čierna Hora Raiffeisenbank a.d.
•  Slovensko Tatra banka, a.s.
•  Slovinsko Raiffeisen Krekova banka d.d.
•  Ukrajina VAT Raiffeisenbank Bank Aval

Raiffeisen International je pre uvedené banky holdingovou spoločnosťou, vlastniacou väčšinu ich akcií 
(vo väčšine prípadov 100 alebo takmer 100 %). Súčasťou skupiny Raiffeisen International sú aj leasin-
gové spoločnosti. Po najväčšej verejnej emisii akcií v histórii Rakúska v apríli 2005, RZB ostalo  
70 %-ným vlastníkom Raiffeisen International. Ostávajúcich 30 % je voľne obchodovateľných, vlastne-
ných inštitucionálnymi akcionármi a obyvateľstvom.

Ku koncu roka 2006 bol počet obchodných miest skupiny pokrývajúcich región strednej a východnej 
Európy 2 848. Počet zamestnancov dosahoval viac ako 52 700. Celkovo obsluhovali vyše 12,1 milió-
nov klientov.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, Raiffeisen International dosahoval úspech aj v roku 2006. 
Celková bilančná suma vzrástla na 55,9 mld. eur, čo bolo o 37 % viac v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Konsolidovaný zisk (bez podielu zisku menšinových vlastníkov a jednorazových vplyvov) podľa 
medzinárodných štandardov v roku 2006 vzrástol o 55 % a dosiahol 594 mil. eur. Vrátane jednora-
zových vplyvov v podobe výnosov z predaja Raiffeisen Ukrajina a predaja podielu v kazašskej Bank 
TuranAlem dosiahol konsolidovaný zisk 1,18 mld. eur. ROE pred zdanením dosiahlo 27,3 %, čo je v po-
rovnaní s minulým rokom zvýšenie o 5,5 percentuálneho bodu. Pomer nákladov a výnosov sa zlepšil 
o 2,5 percentuálneho bodu na 59,1 %. Po započítaní jednorazových vplyvov ROE dosiahlo 45,4 %.

Tatra banka – silná súčasť  
silnej skupiny

	 	 	 	 www.tatrabanka.sk
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Celková bilančná suma skupiny RZB ku koncu roka 2006 dosiahla 115,6 mld. eur a v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom sa zvýšila o 23 %. Podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS 
dosiahol konsolidovaný zisk pred zdanením 1 882 mil. eur vrátane spomínaných jednorazových vply-
vov, čo predstavovalo nárast o 102 %. ROE pred zdanením sa zlepšilo o 2,8 percentuálneho bodu  
a dosiahlo 26,7 % bez započítania jednorazových vplyvov, čo je jedno z najlepších výsledkov spome-
dzi významných rakúskych bánk. Pomer nákladov a výnosov sa zlepšil v roku 2006 z 58,9 % na  
56,7 %. Ku koncu roku 2006 skupina zamestnávala po celom svete 55 400 zamestnancov.
 
Okrem siete dcérskych bánk skupina na trhoch strednej a východnej Európy pôsobí aj v Rusku (Moskva) 
a v Litve (Vilnius) prostredníctvom svojich zastúpení. RZB riadi aj niekoľko špeciálnych spoločností, ktoré 
ponúkajú riešenia, medzi inými aj v oblastiach M&A, trhu s nehnuteľnosťami, riadenia fondov, leasingu 
a hypotekárneho bankovníctva. 

V západnej Európe a USA pôsobí RZB prostredníctvom pobočky v Londýne, zastúpení v New Yorku, 
Bruseli, Frankfurte, Miláne, Paríži, Štokholme a pobočky na Malte. Zastúpenie na americkom trhu je 
zabezpečené prostredníctvom finančnej spoločnosti v New Yorku (so zastúpením v Chicagu  
a v Houstone). V Ázii pôsobí RZB prostredníctvom pobočiek v Singapure a Pekingu a zastupiteľských 
úradov v Hong Kongu, Ho-Či-Mi-novom meste, Mumbai, Teheráne a Soule. Rozsiahle medzinárodné 
zastúpenie jasne zdôrazňuje stratégiu banky orientovať sa aj na novovznikajúce trhy.

Aktuálny rating RZB:
• Standard & Poor’s krátkodobý A1
•  Standard & Poor’s dlhodobý A+
•  Moody’s  krátkodobý P–1
•  Moody’s  dlhodobý Aa2*
•  Moody’s  finančná sila C*

* Platné od apríla 2007

Viac informácií na: 
www.rzb.at
www.ri.co.at

Vízia
Raiffeisen International Group je vedúcou bankovou skupinou v strednej a východnej Európe.

Ciele
• Usilujeme sa vytvárať dlhodobé partnerské vzťahy s klientmi.
• Poskytujeme komplexné finančné služby najvyššej kvality na trhoch strednej a východnej Európy. 
•  Ako člen RZB Group úzko spolupracujeme s Raiffeisen Zentralbank a s ostatnými členmi rakúskej 

Raiffeisen Banking Group.
• Dosahujeme trvalú a nadpriemernú kapitálovú návratnosť.
• Podporujeme osobný rozvoj a podnikavosť našich zamestnancov.
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Slovenská ekonomika v roku 2006
Zlaté časy slovenskej ekonomiky
Rok 2006 bol pre slovenskú ekonomiku historicky najúspešnejším v jej nedlhej histórii. Minulý rok,  
a najmä jeho druhá polovica s takmer dvojciferným rastom ekonomiky, bol v tomto kontexte zlomový. 
Už len letmý pohľad na graf zobrazujúci tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) s trvalou 
akceleráciou od roku 1999 jasne naznačuje, že slovenská ekonomika v súčasnosti len začína zbierať 
ovocie zasiate v predchádzajúcich, menej úrodných rokoch.

Naštartovaná dynamika rastu
HDP v reálnom vyjadrení vzrástol v roku 2006 o 8,3 %. V prvej polovici roka dosiahlo tempo rastu 
medziročne 6,7 %, zatiaľ čo v jeho druhej polovici bola dynamika až o 3 percentuálne body vyššia  
a dosiahla 9,7 %. Ekonomiku v minulom roku, a najmä v jeho druhej polovici, potiahol predovšetkým 
priemysel s hlavnými piliermi v podobe elektrotechnického a opätovne aj automobilového priemyslu. 
Počas roka pokračovali silné investičné dovozy, ktoré zatiaľ končili v zásobách a boli teda z hľadiska 
tvorby HDP neutrálne. Ak by sme očistili vývoj zahraničného obchodu o investičné dovozy, tak obraz, 
ktorý dostaneme, je podstatne priaznivejší, ako opticky naznačuje až 92-miliardový deficit zahranič-
ného obchodu za celý minulý rok. Môžeme teda povedať aj to, že zahraničný obchod patril medzi 
najdôležitejšie faktory rastu. Silná naďalej zostala aj spotreba domácností. Pokračovanie silného spotre-
biteľského dopytu naznačuje aj indikátor spotrebiteľskej dôvery. Podľa tohto ukazovateľa dosiahla dôve-
ra, tradične skôr pesimisticky naladených slovenských spotrebiteľov, na konci minulého roka najvyššiu 
úroveň od začiatku sledovania tohto indexu v roku 1997. 

Kúpnu silu obyvateľstva zvyšoval aj pokles miery neza-
mestnanosti na 13,5 % (podľa výberového zisťovania 
pracovných síl), čo bola najnižšia hodnota za posled-
ných 10 rokov. Podľa metodiky Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny priemerná miera nezamestnanosti  
v roku 2006 dosiahla 10,4 %. Problémom zostáva, že 
takmer 60 % z celkového počtu sú ľudia nezamestnaní 
viac ako 2 roky, ktorí budú mať pravdepodobne prob-
lém nájsť si prácu aj v prípade, že množstvo novovytvo-
rených pracovných miest sa bude ďalej zvyšovať.  
A tak paradoxne sa Slovensko aj v nasledujúcich rokoch 
bude stretávať s problémom stále relatívne vysokej miery 
nezamestnanosti a na druhej strane nedostatkom pra-
covných síl v určitých profesiách a odvetviach. 

Spotrebiteľské ceny v roku 2006 v priemere vzrástli  
o 4,5 %. Hodnota inflácie bola relatívne stabilná  
v priebehu celého roka. Infláciu tak ako v predchádza-
júcich rokoch zvyšovali najmä ceny bývania a energií. 
Významným faktorom boli svetové ceny ropy. Zatiaľ čo 
v auguste boli ešte ceny ropy BRENT na historických 
maximách nad úrovňou 78 dolárov za barel, začiatkom 
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januára 2007 sa už pohybovali na úrovniach viac ako 
o tretinu nižšie. Tento fakt spolu s výrazným posilňova-
ním kurzu koruny voči doláru o viac ako 12 % počas 
štyroch mesiacov v závere roka významným spôsobom 
ovplyvnili vývoj cien pohonných hmôt,  ako aj regulova-
ných cien od januára 2007. Uvedené faktory tak  
v závere roka výrazne zlepšili vyhliadky očakávaného 
vývoja inflácie v roku 2007, ako aj šance na splnenie 
Maastrichtského inflačného kritéria.

Vývoj na slovenskom finančnom trhu bol v minulom 
roku vo viacerých smeroch veľmi silno ovplyvnený 
krokmi Národnej banky Slovenska (NBS). Už na konci 
februára NBS v reakcii na silný ekonomický rast ťaha-
ný domácim dopytom a inflačné riziká zvýšila svoje 
kľúčové úrokové sadzby. Limitná úroková sadzba pre 
dvojtýždňové repo tendre (2-týždňová repo sadzba) 
vzrástla z historicky najnižšej úrovne 3 % na 3,5 %. 
Išlo iba o celkovo druhé zvýšenie kľúčových sadzieb 
v histórii NBS a začiatok vôbec prvého štandardného 
cyklu zvyšovania sadzieb. V dôsledku pokračujúceho 
zrýchľovania ekonomiky aj inflácie NBS v priebehu 
roka pristúpila k zvýšeniu sadzieb ešte trikrát, čím sa 
2-týždňová repo sadzba dostala až na úroveň 4,75 %. 
Ďalším faktorom, ktorý významným spôsobom ovplyv-
ňoval nastavenie kľúčových sadzieb NBS, bol devízový 
kurz slovenskej koruny. Relatívne slabý kurz koruny 
počas druhého a tretieho štvrťroka naznačoval potrebu 
ešte výraznejšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Od 
konca júla NBS nakoniec zvýšila svoju 2-týždňovú repo 
sadzbu už len o 0,25 percentuálneho bodu. Hlavným 
dôvodom bolo mimoriadne silné posilňovanie kurzu 
koruny voči euru. V závere roka trh postupne dospel 
ku konsenzuálnemu názoru, že ďalším krokom NBS už 
bude zníženie sadzieb.

Koruna siahala na rekordy
Kurz slovenskej koruny voči referenčnej mene euro bol  
v úvode minulého roka ovplyvňovaný predovšetkým 
regio-nálnym trendom. Priaznivá nálada na okolitých 
trhoch spolu so silnými domácimi fundamentmi vytvorili 
priestor na ďalšie posilňovanie koruny k novým histo-

rickým maximám. Začiatkom marca sa tak kurz koruny voči euru dostal na krátky čas po prvýkrát pod 
úroveň 37 EUR/SKK. Korekcia v celom regióne však zasiahla aj korunu a jej kurz sa ešte do konca toho 
istého mesiaca stihol dostať na úroveň takmer o korunu vyššie. Počas druhého štvrťroka sa k regionál-

nym vplyvom začal pridávať efekt neistoty z blížiacich sa parlamentných volieb naplánovaných na  
17. júna. Kurz sa už krátko pred voľbami pohyboval okolo úrovne 38,0 EUR/SKK. Výsledky volieb pri-
niesli podľa očakávaní víťazstvo strany SMER. Oznámenie, že SMER vytvorí vládu so stranami SNS  
a HZDS, však znamenalo pre trh jednoznačne najhoršiu zo všetkých ponúkaných alternatív. Koruna  
v nasledujúcich týždňoch následne čelila silným tlakom na oslabenie kurzu. NBS bola v záujme stabi-
lizácie kurzu nútená pristúpiť k masívnym intervenciám na obranu koruny. Centrálna banka v priebehu 
júna a júla celkovo predala viac ako tri miliardy eur, čo predstavovalo historicky jednoznačne najsilnej-
šie intervencie v prospech koruny. Vďaka tomu kurz EUR/SKK oslabil iba k úrovni 38,8. Kurz meny sta-
bilizoval až jednoznačný záväzok vlády, že dodrží pôvodný termín vstupu do Európskej menovej únie 
v januári 2009. Tento záväzok je súčasne podmienený splnením Maastrichtských kritérií v roku 2007. 
Presvedčenie, že vláda bude schopná dodržať svoje záväzky najmä v rozpočtovej oblasti, upokojilo 
situáciu v pomerne krátkom čase. V priebehu augusta a septembra sa kurz koruny hýbal okolo úrovne 
37,5 a vplyv politiky výrazne zoslabol. Táto úroveň kurzu bola z pohľadu nastavenia menovej politiky 
stále ešte relatívne slabá a vyvolávala potrebu ďalšieho sprísňovania menovej politiky. Od októbra však 
koruna spolu s ostatnými regionálnymi menami nastúpila opätovne na silný apreciačný trend. K priazni-
vému regionálnemu sentimentu sa pridala správa o rekordnom raste HDP v treťom štvrťroku až  
o 9,8 %. Rýchlosť posilňovania kurzu koruny počas posledného štvrťroka predbehla aj tie najsmelšie 
odhady. Kurz koruny voči euru sa dostal z úrovne 37,7 na konci augusta až k hranici 34,0 v závere 
decembra. Súčasne sa tak kurz koruny nachádzal už viac ako 11 % od centrálnej parity v rámci mecha-
nizmu menových kurzov ERM II stanovenej na 38,455. Rýchlosť posilňovania koruny v závere roka už 

prekročila mieru tolerancie NBS, preto zasiahla pria-
mou intervenciou v neprospech koruny v objeme takmer 
500 miliónov eur. Kurz koruny voči euru sa tak v závere 
roka stabilizoval nad úrovňou 34,5.

Ekonomika v dobrej kondícii
Rok 2006 bol pre slovenskú ekonomiku najúspešnejší  
v histórii. Súčasne efekty ekonomických reforiem z pred-
chádzajúcich rokov a prílevu zahraničných investícií 
budú najciteľnejšie v nasledujúcich rokoch. Preto aj bez 
ďalších krokov na zvyšovanie konkurencieschopnosti 
slovenskej ekonomiky a zlepšovanie podnikateľského 
prostredia rok 2007 svojho predchodcu ľahko prekoná. 
Silný rast ekonomiky sa vďaka rozbehnutému vlaku pre-
nesie aj do ďalších rokov. 
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Zhrnutie výkonnosti podľa konsolidovaných 
ukazovateľov
Konsolidovaný zisk Tatra banka Group po zdanení sa medziročne zvýšil o 649 mil. Sk na 3,014 mld. Sk.  
Tento nárast bol spôsobený najmä rastom čistých úrokových príjmov o 585 mil. Sk, ktoré predstavujú  
58,6 %-ný podiel na štruktúre konsolidovaných prevádzkových výnosov a 48,8 %-ným nárastom zisku  

z obchodnej činnosti, ktorý vzrástol o 556 mil. Sk, pričom 
jeho podiel sa na celkových prevádzkových výnosoch zvý-
šil z 13,9 % na 17,9 %. Podiel čistých výnosov z poplat-
kov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch sa 
nepatrne znížil z 28 % na 27,2 %. Rast konsolidovaných 
prevádzkových výnosov  výrazne vplýval na zvýšenie ROE 
z 23,3 % na 29 %.

Vývoj výnosov a nákladov
Medziročný rast aktív o 13,3 %, rast čistej úrokovej marže 
o 0,07 percentuálneho bodu a 48,8 %-ný nárast zisku  
z obchodnej činnosti sa prejavili v 15 %-nom raste pre-
vádzkových výnosov. Pomalší rast prevádzkových nákla-
dov oproti rýchlejšiemu nárastu prevádzkových výnosov 
spôsobil, že pomer nákladov k výnosom klesol  
o 6,6 percentuálneho bodu na hodnotu 54,9 %.

Čistý úrokový výnos vzrástol o 11,8 % na 5,54 mld. Sk. 
Tento nárast bol spôsobený hlavne 28,8 %-ným rastom 
úverov poskytnutých klientom a zároveň 19,6 %-ným ras-
tom primárnych depozít. Nižší percentuálny rast čistého 
úrokového výnosu oproti rastu bilancie bol spôsobený  
vyšším podielom neúročených aktív v štruktúre bilancie.

Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol  
o 12,2 % na 2,567 mld. Sk najmä z dôvodu nárastu čis-
tých príjmov z transakčných poplatkov zo zahraničných 
platieb o 13,8 %, čistých príjmov z kartového obchodu 
a nárastu výnosov z predaja investičných fondov, najmä 
Profilových fondov, akciových fondov a príjmov zo spuste-
nia predaja Zaisteného fondu TAM-CPPI ZF I. v júni 2006.

Podiel čistého zisku z obchodnej činnosti na  štruktúre  
konsolidovaného finančného výsledku vzrástol z 13,9 % 
na 17,9 % a jeho výrazný medziročný nárast významne 
prispel k celkovému nárastu konsolidovaného hospodár-
skeho výsledku. Štruktúra zisku z obchodnej činnosti je 
tvorená najmä ziskom z kurzových rozdielov, precenení 
úrokových a menových derivátov, precenení úrokových 
cenných papierov a zisku z predaja cenných papierov. 

Všeobecné administratívne náklady sa medziročne 
zvýšili o 2,7 % na 5,194 mld. Sk. Na ich náraste sa 
najviac podieľali personálne náklady, ktoré tvorili 52 % 
celkových administratívnych nákladov. K nárastu admi-
nistratívnych nákladov prispelo aj zvýšenie nákladov na 
IT a komunikáciu o 31 %.

Vývoj bilancie
Konsolidovaná bilančná suma medziročne vzrástla 
o 13,3 % zo 184,3 mld. Sk ku koncu roka 2005 na 
208,8 mld. Sk ku koncu roka 2006. Na strane aktív 
výrazne vzrástli úvery a preddavky klientom brutto, 
ktoré sa zvýšili o 28,8 %, absolútne o 23,4 mld. Sk na 
úroveň 104,4 mld. Sk. V rámci úverových produktov 
najväčší relatívny nárast nastal v projektovom financova-
ní, v úveroch poskytnutých stredne veľkým podnikom  
a v neposlednom rade retailových úveroch, z toho 
najmä v amerických hypotékach a hypotekárnych úve-
roch. Na strane pasív najväčší absolútny nárast zazna-
menali vklady klientov, ktoré narástli o 19,6 %, abso-
lútne o 26,1 mld. Sk na úroveň 159,5 mld. Sk. Vklady 
bánk poklesli o 76,2 %.
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Základom pre rozdelenie na jednotlivé segmenty je interný princíp, ktorý je klientsky orientovaný. 
Odráža tak princíp segmentácie akcionára Raiffeisen International. Segmentácia v Tatra banke  
je nasledovná:

 • Firemní klienti
 • Retailoví klienti
 • Treasury a Investičné bankovníctvo
 • Majetkové účasti

Firemní klienti

Posilnenie pozícií v starostlivosti o firemných klientov
V roku 2006 sme v segmente veľkých firemných klientov dosiahli výrazný nárast obchodu, a to tak na 
strane aktív, ako aj pasív. V porovnaní s rokom 2005 celkové aktíva vzrástli o 25 % a pasíva o 26 %. 
K dosiahnutým výsledkom nepochybne prispel rýchly hospodársky rast a  priaznivé podmienky na ďalší 
rozvoj jednotlivých odvetví. Najdynamickejšie rástli najmä spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, 
automobilového priemyslu a realít, čo sa odrazilo aj na výške úverového portfólia, ktoré ku koncu roka 
2006 prekročilo 45 mld. Sk. Stabilne si udržiavame trhový podiel vo firemných úveroch (18,2 %) i v de-
pozitách (26,4 %). Aj vďaka silnému medzinárodnému tímu sa nám opätovne podarilo získať viac ako 
300 nových, predovšetkým zahraničných klientov . 

Úspešne sme pokračovali v náraste portfólia projektového financovania, ktoré v roku 2006 dosiahlo 
rekordnú výšku viac ako 15 mld. Sk. Postavenie Tatra banky potvrdilo aj ocenenie prestížneho britského 
mesačníka Euromoney, ktorý banku vyhlásil za najlepšiu banku na Slovensku v oblasti financovania 
nehnuteľností za rok 2006. Najväčší objem úverov bol poskytnutý opäť na administratívne nájomné pro-
jekty, ako aj na projekty bytovej výstavby, ktorú považujeme za najrýchlejšie sa rozvíjajúci segment. Len 
v roku 2006 sme uzatvorili úverové zmluvy na financovanie 33 nových bytových projektov s asi 2 400 
bytovými jednotkami v celkovom objeme 5,2 mld. Sk. Tatra banka financuje bytové projekty v mnohých 
väčších regionálnych mestách ako Košice, Žilina, Trnava, Banská Bystrica, ale aj v Piešťanoch, Galante, 
Záhorskej Bystrici, Bardejove a Liptovskom Mikuláši. 

V priebehu roka 2006 sme v spolupráci s oddelením treasury pokračovali v intenzívnom predaji štruktú-
rovaných produktov z oblasti hedgingu kurzového a úrokového rizika. 

V súvislosti s novými investíciami smerujúcimi na Slovensko sme zvýšili podiel na obchode s kórejskými 
investormi, v čom Tatra banke patrí zhruba 50 %-ný trhový podiel. Na význame naberá aj spolupráca 
s viacerými zahraničnými bankovými a finančnými inštitúciami v podpore ich klientov pri investovaní na 
Slovensku. Tatra banka takto spolupracuje s partnermi v Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, 
Španielsku a v škandinávskych krajinách.  

Financovanie malých a stredných podnikov úspešne využíva rastový potenciál segmentu
V roku 2006 Tatra banka kontinuálne nadviazala na rozbehnuté aktivity z  minulého obdobia, ktoré 
boli zamerané na novovznikajúce a existujúce slovenské spoločnosti  segmentu malých a stredných pod-
nikov. Tieto podniky v porovnaní s adekvátnym segmentom v Európe vykazujú podúverovanosť, čo pre 
banku stále predstavuje výzvu nielen na zintenzívnenie akvizičnej činnosti, ale aj na cielený predaj 
nových produktov, a tiež nové možnosti financovania. 

Cielený nárast akvizičnej činnosti na Slovensku, ako aj spolupráca 
s materskou bankou RZB Viedeň a našimi partnerskými bankami 
znamenali prírastok klientov v segmente malých a stredných pod-
nikov. Na regionálnych obchodných centrách  sme získali 690 
nových klientov, čím sme počet nových klientov v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom zvýšili o 38 %. 

V roku 2006 sme zaznamenali dynamický nárast aktív. Priemerný 
objem aktív na regionálnych obchodných centrách vzrástol v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom o 25,5 %. Dominantné nárasty 
zaznamenávame predovšetkým pri produktoch prevádzkového 
a investičného financovania malých a stredných podnikov, ktorých 
objem vzrástol o 33,2 % a projektovom financovaní s nárastom 
o 23,2 %. Výsledkom cielenej ponuky faktoringu bol  68,3 %-ný 
nárast v porovnaní s minulým rokom. 

Na strane pasívnych obchodov sme v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zaznamenali nárast o 12,2 %. Hlavnou rastovou položkou 
boli objemy na dealingových depozitách, ktoré boli o 22,8 %  
vyššie ako v roku 2005. Zároveň vzrástli aj objemy na bežných 
účtoch o 12,3 %. 

V roku 2006 sa výrazne zvýšil objem financovania malých projek-
tov na celkových 1,1 mld. Sk. Rovnako sme sa na trhu presadili aj 

produktom rýchlych úverov so zárukou Slovenskej Záručnej a Rozvojovej banky, vďaka ktorému sme 
mohli financovať aj spoločnosti, ktoré by inak nemohli získať úver. Celkovo sme tieto úvery poskytli vo 
výške 920 mil. Sk. Zároveň začíname sústreďovať naše aktivity na perspektívne oblasti  financovania, 
ako sú napríklad  rôzne druhy energetických projektov. Za dôležité považujeme nielen samotné obje-
mové nárasty obchodov, ale aj stále sa zvyšujúce zefektívnenie a štandardizáciu pri schvaľovaní úverov, 
čoho výsledkom bolo rýchlejšie spracovanie úverov, a teda spokojnosť klienta a zlepšujúce sa ukazova-
tele banky. 

Reporty podľa segmentov

Získajte kartu z limitovanej edície Tatra banka Open, ktorá vám ponúka veľa jedinečných výhod. 
Autorom výtvarného návrhu je Martin Kližan, juniorský víťaz Roland Garros 2006.

Zažite najväčší tenisový turnaj na Slovensku!

Tatra banka Open 2006
6. – 12. novembra 2006 | Sibamac aréna, NTC

:najlepší hrajú s nami

tb inzercia tb open 2006 210x2971   1 13.10.2006   11:50:17

(v tisícoch Sk alebo v %) 2006 2005 2004

Čistý úrokový výnos 1 174 646 974 433 991 459

Čistá tvorba opravných položiek -302 659 158 831 -224 102

Čistý úrokový výnos po odpočítaní opravných položiek 871 987 1 133 263 767 357

Čistý výnos z poplatkov a z obchodnej činnosti 854 824 805 579 726 475

Prevádzkové náklady -891 910 -764 124 -633 324

Zisk pred zdanením 834 901 1 174 719 860 508

Cost/Income ratio 43,95 % 42,93 % 36,87 %

Reklamná kampaň: Tatra banka Open 2006, november 2006
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Charakteristickým znakom obchodov v segmente malých a stredných podnikov je individuálny prístup 
ku klientom prostredníctvom siete obchodných centier. V každom zo 16 obchodných centier sú kom-
pletné tímy odborníkov ochotných vždy klientom poradiť.  V uplynulom roku Tatra banka otvorila ďalšie 
obchodné centrum v Prešove, čím sa priblížila k firemnej klientele v dynamicky sa rozvíjajúcom regióne. 

Aktívna spolupráca s Eximbankou 
Vďaka pokračujúcej intenzívnej spolupráci Tatra banky s Eximbankou sme v roku 2006 poskytli refinanč-
né úvery v objeme 1,9 mld. Sk, čo bolo o 6,3 % viac ako v roku 2005. Úvery so zárukou Eximbanky 
dosiahli ku koncu roka 35 %-ný nárast na 404 mil. Sk. V spolupráci s Eximbankou Tatra banka podpori-
la export v rámci Európskej únie, ale aj do krajín ako sú Spojené arabské emiráty, Egypt, Libanon, Čína 
a Bielorusko.

Faktoring Tatra banky už trojkou na trhu
Tatra banka zvýšila počas roka 2006 objem pohľadávok prefinan-
covaných prostredníctvom produktov faktoringu o 52 % na  
4,5 mld. Sk, čím sa dostala na tretie miesto na slovenskom faktorin-
govom trhu. Z produktového portfólia rástol opäť najrýchlejšie  
exportný faktoring, a to o 166 %. Tempo rastu Faktoringu Tatra 
banky bolo vyššie ako tempo rastu slovenského faktoringového trhu, 
hlavne vďaka efektívnemu predaju prostredníctvom bankovej siete  
a ponukou komplexného balíka bankových produktov spolu  
s faktoringom.

Miliardy pre využitie štrukturálnych fondov EÚ
Rok 2006 bol posledným rokom skráteného programového obdo-
bia Európskej únie. Do konca decembra tohto roku mohli podnika-
telia, samosprávy a iné organizácie predkladať na základe výziev 
ministerstiev svoje projektové zámery s cieľom uchádzať sa  
o zdroje zo štrukturálnych fondov. Do konca roka 2006 Tatra banka 
participovala spolufinancovaním a prefinancovaním nenávratného 
finančného príspevku, resp. medzifinancovaním na približne 100 
schválených projektoch v celkovom objeme viac ako  
2,3 mld. Sk v rámci väčšiny operačných programov. Rok 2006 bol 
aj rokom prípravy na nové programové obdobie 2007 – 2013.

Ešte väčší dôraz na agrosektor
Rok 2006 znamenal pre Tatra banku opätovné posilnenie pozície v oblasti financovania agrárneho  
sektora. V tomto roku sa stala Tatra banka ako prvá z bánk členom Slovenskej poľnohospodárskej  
a potravinárskej komory. V oblasti vývoja produktov sa podarilo v tomto roku implementovať dva nové 
produkty, a to zjednodušené financovanie skladiskových záložných listov pre pestovateľov v objeme asi 
200 mil. Sk a financovanie programu agroenvironment, kde objem poskytnutých úverov už v pilotnej 
fáze dosiahol niekoľko desiatok miliónov korún. Objem financovania priamych platieb aj napriek silné-

mu konkurenčnému boju medzi 
bankami presiahol hranicu  
910 mil. Sk, čo predstavovalo 
približne 110 klientov a mierny 
nárast v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom. Až 18 %-ný 
nárast banka zaznamenala  
v objeme poskytnutých úverov 
na komoditné financovanie.  
V druhej polovici roka 2006 sa 
Tatra banka sústredila na rozvoj 
spolupráce so spracovateľmi 
poľnohospodárskych komodít 
a ich partnermi.

Hedging ako samozrejmosť pre klientov
Rok 2006 potvrdil vzrastajúci záujem firemných klientov o treasury obchody a hlavne o zabezpečo-
vacie druhy obchodov s cieľom eliminovať kurzové a úrokové riziká. Postupne sme v priebehu roka 
etablovali hedgingové nástroje aj u stredných a malých firemných klientov a potvrdila sa správnosť tohto 
smerovania začatá v roku 2005.

Nárast priamych obchodov s treasury celkovo predstavoval 20 % v porovnaní s rokom 2005. Okrem 
priamych obchodov s Treasury prišlo aj k nárastu počtu obchodov cez elektronickú platformu (i-deal).  
V roku 2006 sa z celkového počtu obchodov takýmto spôsobom zrealizovalo 65 % obchodov, čo pred-
stavuje nárast o 20 % oproti predchádzajúcemu roku. Jedinečnosť tejto služby na Slovensku sa stáva 
dlhodobou výhodou Tatra banky a jej klientov voči konkurencii iných bánk. 

Napriek značnému množstvu klientov, ktoré útvar Treasury spravuje, sa nám stále darí vytvárať pre klien-
tov individuálne riešenia so zreteľom na ich cashflow a potreby kurzového a úrokového zabezpečenia. 
V tejto oblasti prichádza k permanentnému zavádzaniu najnovších derivátnych produktov, a tým vytvára-
niu komparatívnych výhod pre našich klientov voči konkurencii.

Rýchla správa
z Tatra banky

 

BusinessÚverTB Expres už do 48 hodín.

tb expresuver 210x297.indd   1 18.9.2006   15:18:43

Rýchle peniaze na dobrú úrodu
°Preklenovací agroúverTB

polnohospodari 261x113.indd   1 18.1.2006   14:56:43

Reklamná kampaň: Preklenovací Agroúver
TB

, január  2006

Reklamná kampaň: BusinessÚver
TB

 Expres, september 2006
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Retailoví klienti

Silná orientácia na retail
Rok 2006 potvrdil neustále posilňovanie retailu ako jedného z kľúčových obchodných segmentov 
banky. Tatra banka potvrdila svoje miesto tretej najväčšej banky na Slovensku v retailovom segmente, 
pričom si prinajmenšom zachovala trhové podiely vo všetkých retailových produktoch, v niektorých 
dokonca rástla oveľa výraznejšie ako trh. Príkladom sú predaje podielových fondov, ktoré vyústili do 
nárastu trhového podielu z 26 % na 33 % v ročnom porovnaní, či kreditné karty s nárastom trhového 
podielu zo 46,1 % na 47,3 %. Ekonomicky priaznivé prostredie v kombinácii so silnou orientáciou 
banky na tento segment prinieslo mimoriadne prudký nárast retailového  úverového portfólia  
z 20,4 mld. na 28,8 mld. Sk, a tiež nárast depozít klientov a investícií z 89,4 mld. na 109 mld. Sk. 
Orientácia na prémiový klientsky segment sa tiež ukázala ako správna. V priebehu roka sme zazname-
nali nárast o 65,7 % v počte prémiových klientov. 

Tatra banka sa v roku 2006 snažila naplniť ambíciu, odlíšiť sa na trhu predovšetkým prostredníctvom 
kvalitných služieb a produktov, ako aj kvalitného a kvalifikovaného personálu. Vyškolení, certifikovaní 
a kontinuálne trénovaní poradcovia poskytovali našim klientom finančné poradenstvo porovnateľného 
rozsahu a kvality, ako je to bežné v západoeurópskych krajinách. Prémioví klienti majú navyše možnosť 
prostredníctvom svojho osobného bankára využiť službu finančného plánovania a systematicky tak 
zveľaďovať svoj majetok v stanovenom časovom horizonte. V roku 2006 sme zriadili pracovnú pozíciu 
hypotekárnych špecialistov v Bratislave a Košiciach, čím sme reagovali na výrazný dopyt po hypotekár-
nom financovaní a zároveň sme zvýšili profesionalitu poradcov a úroveň servisu pre klientov. Školenia 
a permanentný profesionálny rozvoj pracovníkov patria k našim kľúčovým prioritám. Banka sa takto 
snaží systematicky zvyšovať úroveň služieb a spokojnosti našich zákazníkov. Na tento účel zriadila špe-
cializovaný útvar kvality. Hlas klienta je pre nás principiálne dôležitý, preto sme tradičné komunikačné 
metódy s našimi klientmi rozšírili napríklad o dotykové obrazovky vo všetkých pobočkách, prostredníc-
tvom ktorých môžu klienti vyjadriť spokojnosť s vybavením svojej požiadavky.

Veľkú pozornosť venovala Tatra banka v roku 2006 aj podnikateľskej časti retailového biznisu – malým 
podnikom a živnostníkom. Tatra banka je v tomto segmente najsilnejšou spomedzi všetkých bánk na 
Slovensku. Kvalitu starostlivosti o tento klientsky segment sme doplnili zriadením ďalšej špecializovanej 
pozície business poradcu a redizajnom kľúčového produktu business expres úveru tak, aby sme ponu-
kou efektívneho financovania podporili rast biznisu našich klientov.

V záujme priblížiť sa svojim klientom Tatra Banka aj v roku 2006 
pokračovala v trende rozširovania obchodnej siete pobočiek otvo-
rením 8 nových pobočiek v ekonomicky atraktívnych oblastiach 
Slovenska. Celkový počet pobočiek sa tak zvýšil na 124. Okrem 
siete štandardných retailových pobočiek Tatra banka poskytuje 
komplexné služby spojené s bývaním v sieti bratislavských pobočiek 
Centra bývania. Ide o jedinečný koncept založený na spojení hypo-
tekárneho úverovania, služieb realitnej kancelárie a doplnkového 
servisu na jednom mieste tak, aby banka pre svojho klienta vyriešila 
všetko na jednom mieste veľmi komfortným a kompetentným  
spôsobom. 

Retailoví klienti sú na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami 
veľmi silne stabilizovaní vo svojich bankách a trh nemá tendenciu 
prerozdeľovať sa. Napriek tomu zaznamenala Tatra banka jeden 
z najvyšších nárastov počtu klientov, keďže sa jej v roku 2006 
podarilo získať 37 000 nových zákazníkov.

Finančné poradenstvo – ponuka komplexných riešení
Klient Tatra banky má prostredníctvom siete pobočiek k dispozícii 
komplexnú škálu retailových finančných produktov, a to ako v oblas-
ti investovania, tak aj v oblasti úverovania. 

V investičnej oblasti sa stále viac presadzujú moderné investičné produkty na úkor tradičných banko-
vých depozitných produktov. Zákazník má k dispozícii podielové fondy dcérskej spoločnosti Tatra Asset 
Management, prostredníctvom ktorých investuje svoje prostriedky priamo, alebo využije nadizajnované 
a riadené investičné stratégie investovaním cez Profilové fondy. V roku 2006 pribudol do rodiny podie-
lových fondov veľmi úspešný Zaistený fond. 

Investovať je možné aj pravidelne, prostredníctvom sporiacich programov. Zabezpečenie na dôchodok 
podporujeme prostredníctvom fondov Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky. Bankopoistné 
produkty dopĺňajú škálu investičných alternatív s možnosťou zabezpečenia rizík. Pri investičnom pora-
denstve Tatra banke záleží na vysokej odbornej starostlivosti o klientov na základe zisteného investičné-
ho profilu.

V úverovej oblasti má Tatra banka komplexnú škálu produktov na bývanie – hypotekárny úver a americ-
kú hypotéku (v pobočkách Centra bývania sú rozšírené aj o služby realitnej kancelárie), doplnené o veľ-
mi kvalitné poradenstvo prostredníctvom hypotekárnych špecialistov. Alternatívou americkej hypotéky, 
teda bezúčelového úveru so zabezpečením, je bezúčelový úver bez zabezpečenia. 

Tatra banka je so 47 %-ným podielom lídrom na trhu kreditných kariet. Samozrejmou súčasťou odporú-
čaní finančných poradcov sú služby elektronického bankovníctva, či správny výber balíkov služieb tak, 
aby maximalizovali úžitok a komfort klienta.

Tatra banka 
odhaľuje
prvú pobočku,
ktorá vonia

Ventúrska 3

plagat A4 Venturska.indd   1 16.4.2007   16:32:24

(v tisícoch Sk alebo v %) 2006 2005 2004

Čistý úrokový výnos 3 510 716 3 194 817 2 512 006

Čistá tvorba opravných položiek -190 958 -434 369 -162 532

Čistý úrokový výnos po odpočítaní opravných položiek 3 319 758 2 760 448 2 349 473

Čistý výnos z poplatkov a z obchodnej činnosti 2 526 529 2 488 806 2 129 135

Prevádzkové náklady -3 778 390 -3 732 540 -3 344 224

Zisk pred zdanením 2 067 898 1 516 713 1 134 384

Cost/Income ratio 62,58 % 65,67 % 72,06 %

Reklamná kampaň: Pobočka Bank+coffee, február 2006
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Filozofiou Tatra banky nie je predávať jednotlivé produkty, ale poskytovať svojim klientom finančné 
poradenstvo na vysokej úrovni. Finanční poradcovia sa riadia metodikou systému poradenstva a sta-
rostlivosti, ktorý začína analýzou finančnej situácie a potrieb klienta a končí konkrétnymi riešeniami. 
V prémiovom segmente osobní bankári rozširujú tento prístup na komplexný pohľad na majetok  
a finančné toky klienta prostredníctvom finančného plánovania, s cieľom použiť taký produktový mix, 
ktorý vylepšuje budúcu hodnotu majetku klienta. Business poradcovia používajú analógiu metodiky 
systému poradenstva pre malé podniky a živnostníkov a v oblasti finálnych riešení dopĺňajú škálu ponú-
kaných produktov pre klienta, napríklad o business úver alebo leasing.

Kvalita poradenstva, individuálne prispôsobená každému klientskemu segmentu, je tým odlišujúcim fakto-
rom, na ktorom Tatra banka postavila svoj úspech a na ktorý sa bude strategicky zameriavať aj naďalej.

Vysoká dynamika úverového trhu naďalej  
v znamení hypotekárnych úverov
Pre trh retailových úverov bola v roku 2006 charakteris-
tická rastúca konkurencia a zvyšujúci sa záujem obyva-
teľstva o úvery. Tatra banka si naďalej posilňuje pozíciu 
na trhu retailových úverov. Predaj spotrebiteľských 
úverov banka v priebehu roka podporovala aktivitami 
zameranými najmä na využitie vlastného portfólia klien-
tov. Objem čerpaných spotrebiteľských úverov dosiahol 
na konci roku 2006 vyše 4 mld. Sk. 

V roku 2006 sme poskytli 4 742 nových  hypotekár-
nych úverov v celkovom objeme 8,7 mld. Sk a 2 532 
nových amerických hypoték v objeme 2,1 mld. Sk. 
Celkový objem novoposkytnutých hypotekárnych 
úverov a amerických hypoték v objeme 10,8 mld. Sk 
predstavoval nárast oproti roku 2005 o takmer 50 %. 
Na celkovom objeme schválených úverov sa významne 
podieľala sieť pobočiek Centier bývania, v ktorých  
bolo schválených 19 % z celkového objemu schvále-
ných úverov. 

Okrem hypotekárnych úverov a amerických hypoték rastie aj záujem o bezúčelové spotrebné úvery 
a bezúčelové úvery zabezpečené finančnými prostriedkami. V roku 2006 boli schválené bezúčelové 
spotrebné úvery v celkovom objeme 2,1 mld. Sk, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast  
o 6 %. Celkový objem poskytnutých bezúčelových spotrebných úverov dosiahol 4 mld. Sk. Objem 
poskytnutých  bezúčelových úverov zabezpečených finančnými prostriedkami spolu s prolongáciami 
narástol oproti predchádzajúcemu roku o 42 % a dosiahol 1,3 mld. Sk.

V spotrebiteľských úveroch si Tatra banka v porovnaní s rokom 2005 udržuje stabilný predaj aj napriek 
stále rastúcej konkurencii. V bezúčelových spotrebiteľských úveroch bez zabezpečenia nehnuteľnosťou 
si banka udržala 12 %-ný trhový podiel.

Úverové produkty stále bližšie ku klientovi
Tak ako bol pre trh úverov zabezpečených nehnuteľnosťou v roku 
2005 typický pokles úrokových sadzieb, v roku 2006 bol typický 
ich rast, pričom ich mierny pokles zaznamenal trh až koncom roka. 

V priebehu roka banka výrazne zjednodušila úvery zabezpečené 
nehnuteľnosťou, aby v čo najväčšej miere umožnila vyhovieť požia-
davkám svojich klientov a zjednodušila celý proces vybavovania 
úveru. K najvýznamnejším zmenám patrilo zavedenie možnosti 
ohodnotenia nehnuteľnosti prostredníctvom banky, čerpanie hypo-
tekárneho úveru bez predkladania faktúr a účtovných dokladov, 
umožnenie mimoriadnej splátky vo výške 20 % z úveru bez sankcií, 
zavedenie 3-ročnej fixácie úrokovej sadzby v súvislosti s blížiacim sa 
prechodom na euro v roku 2009. Tatra banka sa tiež zamerala na 
rozvoj spolupráce s developerskými spoločnosťami a v spolupráci 
so špecializovanými pobočkami – Centrami bývania Tatra banky 
– je pripravená poskytovať služby hypotekárneho úverovania, 
služby realitnej kancelárie a doplnkového servisu tak, že svojmu 
klientovi ponúka veľmi komfortný a kompetentný spôsob riešenia na 
jednom mieste.

V roku 2006 sa Tatra banka zamerala aj na rozvoj financovania 
segmentu malých podnikov a podnikateľov, kde prostredníctvom 
novozriadených špecializovaných pozícií „Poradca podnikateľa“  
a rozsiahlej marketingovej kampane 1,5-násobne zvýšila predaj 
podnikateľských úverov v tomto segmente. 

  

Nová hypotékaTB pre reálnych ľudí
Zuzana Korchánová: „Dobrý úrok mi ušetril slušné peniaze.“

210x280.indd   1 17.4.2007   11:32:26

(v miliardách Sk) 2006 2005 nárast v %

Objem schválených hypotekárnych úverov 8,75 5,29 65 %

Objem schválených amerických hypoték 2,12 1,96 8 %

Spolu 10,87 7,25 50 %
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Návrat k tradičným formám sporenia
Vklady obyvateľstva boli v priebehu predchádzajúcich štyroch rokov citeľne zasiahnuté poklesom úro-
kových sadzieb a z toho plynúcim odlivom úspor klientov z tradičných foriem sporenia do podielových 
fondov.

V priebehu roka 2006 sa situácia na slovenskom trhu zmenila a priaznivý ekonomický vývoj vytvoril 
priestor na úpravu úrokových sadzieb. Ich vyššia úroveň motivovala klientov k tvorbe úspor, čo sa odzr-
kadlilo aj v celkovom medziročnom navýšení objemu depozít na vkladových produktoch klientov  
o 23 % – na celkovú hodnotu 77,6 mld. Sk. Trend nárastu neobišiel ani priemerné depozitá, pripada-
júce na jedného klienta banky, ktoré sa v  porovnaní s predchádzajúcim rokom navýšili o 17 %. Príliv 
depozít zaznamenali najmä termínované vklady. Ich celkový objem v roku 2006 vzrástol o 54 % na 
konečných 28,5 mld. Sk.

I keď sa atraktivita termínovaných vkladov v priebehu roka 2006 výrazne zvýšila, prvenstvo netermí-
novaných vkladov, ktoré predstavujú viac ako 50 % vkladov klientov Tatra banky, zostalo neohrozené. 
Percentuálny podiel termínovaných vkladov na celkových depozitách banky vzrástol o 10 percentuál-
nych bodov na 40 %. Rebríček obľúbenosti tradičných depozitných produktov uzatvárajú vkladné kniž-
ky so svojím 10 %-ným podielom na celkových depozitách.

Záujmu sa aj naďalej tešili podielové fondy dcérskej 
spoločnosti Tatra Asset Management predávané  
v pobočkách Tatra banky. Celkové aktíva retailových 
klientov banky medziročne vzrástli o 20 % a dosiahli 
tak konečný objem 31,3 mld. Sk. Objem čistých vkladov 
(vklady očistené o redemácie) do podielových fondov 
v roku 2006 dosiahol hodnotu 4,3 mld. Sk, čo je síce 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 50 %, 
ak však berieme do úvahy, že celý sektor podielových 
fondov zaznamenal v retaili dokonca záporné čisté 
vklady (výbery prevýšili príliv nových investícií), musí-
me hodnotiť dosiahnutý výsledok ako úspech. Pozíciu 
najpredávanejších fondov si aj v roku 2006 udržali 
Profilové fondy, ktoré dnes tvoria kľúčovú zložku retailo-
vej ponuky podielových fondov v Tatra banke. V čistom 
vyjadrení vložili investori do Profilových fondov 5,8 mld. 
Sk, čím zvýšili objem majetku spravovaný v týchto fon-
doch na 11,3 mld. Sk. Novinkou roka 2006 bol prvý 
zo série zaistených fondov TAM – CPPI Zaistený fond 
I., do ktorého vložili investori iba v priebehu štartova-
cieho mesiaca 1,2 mld. Sk. Na opačnej strane záujmu 
investorov stáli dlhopisové fondy. Investori z nich vybrali 
celkovo 4,8 mld. Sk.

Napriek silnejúcej konkurencii si Tatra banka bez menšieho zaváhania udržala tretiu pozíciu v objeme 
primárnych depozít na slovenskom bankovom trhu.

Tatra banka v platobných kartách jednotkou na trhu
Celkový počet vydaných platobných kariet presiahol 1,2 milióna kusov, vďaka čomu banka získala prven-
stvo na trhu v oblasti vydávania platobných kariet s vyše 27 %-ným podielom. Ten sa v priebehu roka 
podarilo zvýšiť z pôvodných 24,5 %. V oblasti kreditných kariet banka opäť obhájila svoje prvenstvo  
s vyše 47 %-ným trhovým podielom. Medziročný nárast objemu transakcií porovnateľný s výsledkami  
v minulom roku svedčí o kontinuálnom raste kartového obchodu. Na používanie kariet má priaznivý vplyv 
aj vernostný program banky, ktorý motivuje držiteľov kreditných kariet k nákupom odmenou vo forme 
odpustenia mesačného poplatku za kartu pri dosiahnutí stanoveného objemu transakcií. S cieľom dosiah-
nuť aj v oblasti debetných kariet zvýšenie podielu bezhotovostných transakcií bol v roku 2006 zrušený 
poplatok za účtovnú položku pri platbe takýmito kartami vydanými v rámci balíkov služieb pre indivi-
duálnych klientov. Takto sa stala platba kartou najlacnejšou formou bezhotovostného platenia pre klienta.
Pokračujúci trend zavádzania čipových technológií potvrdila banka aj vydaním prvej embosovanej 
debetnej karty na slovenskom trhu s logom MasterCard, ktorú uviedla na trh v júli. Migrácia platobných 
kariet VISA Electron na čipovú technológiu pokračovala úspešne v priebehu celého roka, pričom  
na jeho konci bola už vyše polovica portfólia kariet v rukách klientov vybavená touto modernou  
technológiou. 

V novembri banka zahájila vydávanie karty VISA Electron s odlišným dizajnom, ktorý bol v prvej limito-
vanej edícii svojho druhu venovaný tenisovému turnaju Tatra banka Open. Originálny vizuál karty navr-
hol Martin Kližan, prvý slovenský juniorský víťaz turnaja Roland Garros v Paríži. 

V novembri banka rozšírila spoluprácu so spoločnosťou Home Credit Slovakia v oblasti vydávania kre-
ditných kariet o dva nové produkty.

Takmer polovica všetkých transakcií cez platobné termi-
nály Tatra banky
Tatra banka si stále drží prvenstvo v oblasti prijímania platobných 
kariet u obchodných partnerov na Slovensku. Jej trhový podiel na 
obrate realizovanom platobnými kartami u obchodníkov presiahol 
40 %, pričom celkový objem transakcií realizovaný prostredníctvom 
platobných terminálov Tatra banky bol viac ako 23,3 mld Sk.  
K tomu nepochybne prispelo aj zvýšenie počtu obchodníkov vyba-
vených platobnými terminálmi od Tatra banky o viac ako 13 %. 
Navyše Tatra banka ako prvá a zatiaľ jediná banka  na Slovensku 
v auguste minulého roka prekročila dvojmiliardovú mesačnú hra-
nicu celkového obratu na platobných termináloch umiestnených u 
obchodných partnerov. Súčasne sa vlani zvýšila frekvencia používa-
nia platobných terminálov, čo potvrdzuje medziročný nárast počtu 
transakcií realizovaných cez platobné terminály o 44 %. V porovna-
ní s rokom 2005 sa tempo rastu v tejto oblasti zrýchlilo až o 8 %. 

V súvislosti s trendom zvyšovania bezpečnosti obchodníkov a držite-
ľov platobných kariet Tatra banka postupne vykonávala úpravu ban-
komatov a platobných terminálov tak, aby podporovali prijímanie 
platobných kariet s čipovou technológiou. 

Nabaľte sa na cestu

Nezabudnite na kreditné karty 
Tatra banky VISA a MasterCard. 
Vy si v zime bezstarostne užívajte, 
kreditky nech platia!

Mont Blan
c

EGYPT

tb inzercia karty zima nabalte s1   1 8/2/06   3:49:06 PM
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Reklamná kampaň: Kreditné karty, jún 2006
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S druhým najväčším medziročným prírastkom počtu bankomatov  
v porovnaní s inými bankami si Tatra banka udržala 3. miesto na 
trhu v Slovenskej republike a zvýšila svoj podiel počtu bankomatov 
na trhu na 14,5 %. Na bankomatoch Tatra banky bolo vykonaných 
viac ako 12 miliónov transakcií, čo predstavuje medziročné zvýšenie 
o 9,2 %. Celkový objem transakcií vo výške 41,2 mld. Sk predstavu-
je medziročné zvýšenie o 16,6 %.

Internet banking – rozširovanie možností spolu so 
zvyšovaním bezpečnosti
Tatra banka aj v roku 2006 už piatykrát po sebe získala v hodnote-
ní renomovaného ekonomického magazínu Global Finance ocene-
nie Banka s najlepším elektronickým bankovníctvom na Slovensku. 
Opodstatnenie ocenenia potvrdzuje aj stále vyšší nárast realizova-
ných platieb. Prostredníctvom internet bankingu bolo zrealizovaných 
asi 8,6 mil. domácich platieb, čo predstavuje medziročný nárast 
platieb o 20,5 %.

Na zvýšenie bezpečnosti pri prihlasovaní banka zaviedla pri auten-
tifikácii GRID kartou zobrazovanie požadovanej pozície z Grid 
karty v grafickom tvare. Tento bezpečnostný prvok, známy pod 
názvom Captcha, je založený na poznaní, že údaje na obrázku, 
na rozdiel od bežného textu na internete, dokáže čítať len skutoč-
ný užívateľ a nie bežné počítačové programy. Dôkazom toho, že 

banka kladie dôraz na neustále zvyšovanie bezpečnosti pri využívaní internet bankingu je aj zriadenie 
možnosti zasielania SMS správ o úspešnom prihlásení do internet bankingu.

V súvislosti s rozširovaním funkcionality internet bankingu banka doplnila službu i:invest o zobrazenie 
stavu konta pre klientov, ktorí investovali do podielových fondov spoločnosti Tatra Asset Management.

Dialog – významným distribučným kanálom
Kontaktné centrum Dialog aj v roku 2006 patrilo medzi najdôležitejšie distribučné kanály v oblasti 
retailového bankovníctva. Začiatkom roku 2006 začal Dialog poskytovať klientom okrem bežných 
bankových služieb aj informácie ohľadne úverov. Klient má možnosť získať informáciu o zostávajúcich 
splátkach, o istine či úrokoch priamo, prostredníctvom telefónu. Ponuku služieb Dialogu obohatili aj nové 
služby k podielovým fondom. Klient prostredníctvom telefónu môže nakúpiť, presunúť alebo redemovať 
svoje podiely v dcérskej spoločnosti TAM. Nezabúdame ani na nových klientov Tatra banky, ktorých 
úvodným telefonátom vítame v Tatra banke a informujeme ich o možnostiach novootvoreného účtu.

Kontaktné centrum naďalej aktívne podporuje aj predaj úverov. V oblasti predaja kreditných kariet cez 
telefón sa Dialog podieľal výraznou mierou v celkovej produkcii kreditných kariet Tatra banky. V roku 
2006 realizuje Dialog okrem predaja kreditnej karty aj priamu ponuku konzultácie na pobočkách Tatra 
banky k hypotekárnemu úveru, bezúčelovému úveru bez zabezpečenia či americkej hypotéke.

Na infraštruktúre kontaktného centra boli vybudované nové helpdesky, ktoré svojím charakterom 
poskytujú informácie rôznym klientom. Takým je napríklad interný Produktový helpdesk, ktorý poskytuje 
informácie pracovníkom banky ohľadne produktov, ServiceDesk rieši IT systémy a Helpdesk systémov 
elektronického bankovníctva poskytuje služby klientom Telebankingu.

Privátne bankovníctvo
Po predchádzajúcich výrazne rastových rokoch sa odboru privátneho bankovníctva podarilo udržať si 
vysokú mieru rastu objemu aktív i počtu klientov v správe, a to i napriek zvyšovaniu domácej i zahranič-
nej konkurencie v tomto segmente. 

V polovici roka 2006 došlo k prekročeniu symbolickej hranice 20 mld. Sk klientskych aktív v správe. 
Celkovo narástli aktíva o viac ako 6 mld. na úroveň 23 mld. Sk, čo predstavuje 36 %-ný medziročný 
nárast. Dokazuje to, že Private Banking Tatra banky má na trhu silnú tradíciu a nadštandardná starostli-
vosť o privátne finančné prostriedky bonitných klientov je vykonávaná na vysoko profesionálnej úrovni. 
Priemerné klientske portfólio dosiahlo výšku 12,8 mil. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast 
o takmer 20 %. Počet klientov sa medziročne zvýšil o viac ako 13 %. Rast si vyžiadal personálne posil-
nenie, a to nielen v Bratislave, ale aj v regionálnych klientskych pracoviskách v Košiciach, Žiline  
a Banskej Bystrici. 

Strategickým partnerom privátneho bankovníctva v oblasti fondo-
vých investícií je Tatra Asset Management. Aktívne riadené  
fondové stratégie Private Profile Funds boli aj v roku 2006 nosným 
produktom privátneho bankovníctva. Objem aktív klientov v týchto 
stratégiách narástol medziročne o 66 % a dosiahol úroveň  
4,5 mld. Sk. V priebehu roka bola pre privátnych klientov Tatra 
banky produktová škála fondových investícií obohatená o desať 
domicilovaných podielových fondov rakúskej spoločnosti Raiffeisen 
Capital Management. 

Privátni klienti mali účasťou na primárnych emisiách možnosť doplniť 
svoje portfóliá o hypotekárne záložné listy Tatra banky a zaistenú 
štruktúrovanú investíciu na báze európskych akcií. Klientom oriento-
vaným aj na pasívnejšie formy investovania bola sprostredkovaná 
účasť na početných emisiách indexových certifikátov Raiffeisen 
Centrobank od tých klasických, kopírujúcich index, až po sofistikova-
nejšie formy zaistených, bonusových a diskontných certifikátov. 

Reklamná kampaň: TatraAcademy
TB

, január 2006  

Reklamná kampaň: Private Profile Funds, september 2006
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Treasury a Investičné bankovníctvo

* Priemerný objem

Segment Treasury a Investičné bankovníctvo aj v roku 2006 významnou mierou prispel k výsled-
kom banky. Odbor si zachoval svoju štruktúru, pričom k výraznejšej zmene patrí len posilnenie tímu 
Investičného bankovníctva. Aktivity dílerov na medzibankovom devízovom a peňažnom trhu potvrdili aj 
v roku 2006 významné postavenie medzibankového tradingu v odbore Treasury. Druhýkrát po sebe zís-
kali spotoví medzibankoví díleri prestížne ocenenie Najlepšia banka v obchodovaní s devízami udeľova-
né magazínom Global Finance. Ocenenie bolo potvrdením pozície Tatra banky ako lídra na tomto trhu. 

Podiel Tatra banky na medzibankovom devízovom trhu na Slovensku v roku 2006 dosiahol 20,1 %. 
Príspevok z našich aktivít v starostlivosti o korporátnych klientov v oblasti Treasury produktov takisto 

významne ovplyvnil ziskovosť celého odboru. Základom toho bol 
takmer 10 %-ný medziročný nárast obratu v oblasti menových kon-
verzií a 20 %-ný medziročný nárast depozít peňažného trhu. Klienti 
tak môžu využívať na riadenie svojich trhových rizík tie isté nástroje, 
ktoré využíva banka. V roku 2006 sme takisto začali obsluhovať 
našich klientov v oblasti štruktúrovaných produktov, kde má klient 
možnosť vyjadriť svoj názor na vývoj medzibankového trhu pri 
riadení svojich trhových rizík. Rovnako sme pokračovali aj v skvalit-
ňovaní telefónnej siete, prostredníctvom ktorej sme dosiahli 92 %-nú 
dostupnosť. 

V oblasti riadenia aktív a pasív sme pokračovali aj v roku 2006  
v zdokonaľovaní odčerpávania trhových rizík zo segmentov, ktoré 
nemajú nástroje na ich riadenie. Cieľom je centralizácia a dosiahnu-
tie efektívnejšieho riadenia likvidného a úrokového rizika. 

Úverové aktivity banky boli aj v roku 2006 podporované dostatkom 
interných zdrojov. Externé zdroje boli získavané len z dôvodu napl-
nenia legislatívnych požiadaviek krytia poskytovaných hypotekár-
nych úverov emisiami hypotekárnych záložných listov. Naďalej sme 
zefektívňovali proces vytvárania Treasury produktov. Svoje aktivity 
sme smerovali na podporu investičných produktov pre firemných, 
privátnych aj retailových klientov. Rok 2006 bol takisto v znamení 
posilňovania pozície banky v oblasti investičných produktov. 

Domáci a zahraničný platobný styk
Tatra banka si v uplynulom roku udržala trend nárastu počtu tuzemských i zahraničných platobných 
príkazov. Počet tuzemských príkazov medziročne vzrástol o viac ako 7 %, pričom podiel príkazov zada-
ných prostredníctvom elektronických distribučných kanálov sa podarilo zvýšiť na takmer 80 %. 

Aj v oblasti zahraničných platobných príkazov zaznamenala Tatra banka výrazný nárast počtu príkazov 
zadaných prostredníctvom elektronických distribučných kanálov. Ich podiel na celkovom počte klient-
skych transakcií stúpol na takmer 85 %. Zásluhu na tom má nielen 20 %-ný medziročný nárast počtu 
príkazov zaslaných do Tatra banky prostredníctvom telebankingu, ale hlavne viac ako 30 %-ný nárast 
počtu príkazov zadaných prostredníctvom internet bankingu. Medziročný nárast vo výške viac ako  
20 % bol zaznamenaný aj v prípade došlých zahraničných platieb. 

Regionálne kartové spracovateľské centrum
Ešte širšie služby pre skupinu Raiffeisen International
Regionálne kartové spracovateľské centrum pôsobí v rámci Tatra banky ako kompetenčné centrum pre 

zabezpečenie vydávania platobných kariet a spracovanie transakcií 
realizovaných týmito kartami tak pre produkty Tatra banky, ako aj 
pre partnerské banky v rámci skupiny Raiffeisen International. 

K Tatra banke a k bankám v Chorvátsku, Rumunsku, Českej 
republike, Srbsku, Albánsku, Ukrajine sa v roku 2006 pridala 
Raiffeisenbank Bulharsko. Objem spracovaných transakcií sa  
v porovnaní s rokom 2005 zvýšil o 40 %, portfólio spracovaných 
kariet vzrástlo medziročne o 22 %.

Tri roky existencie kartového centra potvrdili opodstatnenosť rozhod-
nutia zriadiť centrálne spracovanie kartového obchodu v rámci sku-
piny Raiffeisen International, a to vďaka výraznému synergickému 
efektu dosiahnutému na jednej strane úsporou nákladov  
v jednotlivých spolupracujúcich bankách, a na druhej strane výho-
dou zdieľania technologického know-how a vzájomnej výmeny 
obchodných skúseností medzi trhmi členských krajín. 

V roku 2007 bude Regionálne kartové spracovateľské centrum 
naďalej pokračovať v podpore vydávania čipových kariet, ako aj  
v zavádzaní nových funkcionalít, tak pre debetné, ako aj pre kredit-
né karty s cieľom rozšírenia portfólia služieb, ktoré poskytujú členské 
banky svojim klientom. Nezanedbateľné sú aj aktivity smerujúce  
k neustálemu zvyšovaniu kapacity, dostupnosti, bezpečnosti a spo-
ľahlivosti spravovaného kartového systému, ako aj kvality poskytova-
ných služieb.

Najtučnejšia peňaženka

tb inzercia tucna penazenka 210x1   1 8/30/06   11:24:34 AM

Treasury – sumárne obchody
(v miliardách Sk)

2006 2005 2004

Menové konverzie na medzibankovom trhu 1026,97 990,4 336

Depozitá peňažného trhu na medzibankovom trhu* 9,7 9,7 10,7

Menové konverzie a termínové menové konverzie s klientmi Tatra banky 291,5 270,5 319,8

Depozitá peňažného trhu s klientmi Tatra banky* 35,22 28,8 24,7

°Profilové fondyTB

Unikátne zladená investícia

 

Americké akcie

Podnikové dlhopisy

Európske akcie

Štátne dlhopisy
Akcie strednej a východnej Európy
Dlhopisy strednej a východnej Európy

Realitné investície

PF 210x297.indd   1 3/9/06   11:50:57 AMReklamná kampaň: Profilové fondy
TB

, marec 2006

Reklamná kampaň: Kreditná karta Visa zlatá, august 2006
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Majetkové účasti
Tatra Asset Management

Dynamika rastu celkového trhu podielových fondov v roku 2006 výrazne klesla. Po rokoch 2004 a 2005, 
počas ktorých sa objem aktív v podielových fondoch viac ako strojnásobil, predstavoval nárast aktív v roku 
2006 len 6 %. Celkový objem aktív v podielových fondoch tak dosiahol 130,8 mld. Sk, pričom celkový 
objem aktív pod správou v správcovských spoločnostiach, vrátane aktív v riadených portfóliách, dosiahol 
143,3 mld. Sk. Hlavným dôvodom poklesu dynamiky rastu trhu bola vysoká miera redemácií a s ňou spoje-
ný 90 %-ný medziročný pokles objemu čistých predajov podielových fondov klientom.

Napriek negatívnej situácii na trhu celkový objem predaja podielových fondov TAM sa v uplynulom roku 
udržal na prakticky nezmenenej úrovni, pričom celkový objem čistých predajov podielových fondov medzi-
ročne klesol len o 37 %. Vďaka tomu celkový objem aktív v podielových fondoch TAM medziročne vrástol 
o 26 % a dosiahol 41 mld. Sk. Zároveň počas uplynulého roka pokračovala výrazná zmena štruktúry aktív 
v podielových fondoch TAM, ktorá na jednej strane odzrkadľovala silnú produktovú inováciu spoločnosti 
a na druhej zmenu preferencií klientov. Zatiaľ čo koncom roka 2005 predstavovali aktíva v nových produk-
toch (najmä fondy fondov a zaistené fondy) a v akciových fondoch necelých 25 % z celkových aktív vo fon-
doch TAM, ku koncu roka 2006 to už bolo viac ako 43 %. Vďaka podstatne silnejšiemu rastu v porovnaní 
s ostatnými správcovskými spoločnosťami, spoločnosť TAM v priebehu uplynulého roka zvýšila svoj podiel 

na trhu podielových fondov podľa údajov Slovenskej aso-
ciácie správcovských spoločností z 26,3 na 31,3 %. 

Celkové aktíva pod správou spoločnosti, vrátane aktív v ria-
dených portfóliách, medziročne vzrástli o 21 % a dosiahli 
46,4 mld. Sk. Celkový trhový podiel spoločnosti tak ku 
koncu roka 2006 predstavoval približne 32,3 %.

Výnosy spoločnosti medziročne vzrástli o 18 % a dosiahli 
507,9 mil. Sk. Rozhodujúci podiel na výnosoch mali výnosy 
za správu podielových fondov (74 %) a výnosy zo vstup-
ných poplatkov (17 %). Celkové náklady spoločnosti medzi-
ročne vzrástli o 19 % a dosiahli 368,6 mil. Sk. Hlavnú 
časť nákladov spoločnosť, rovnako ako v uplynulom roku, 
vynaložila na sprostredkovanie predaja podielových fondov 
(84 %).

Spoločnosť dosiahla v roku 2006 zisk po zdanení v objeme 
113,4 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 14,8 %.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

Trh doplnkového dôchodkového sporenia prešiel v uplynu-
lom roku zásadnou zmenou. Pôvodne založené doplnkové 
dôchodkové poisťovne sa transformovali na štandardné 
doplnkové dôchodkové spoločnosti, pričom aktíva klientov 
sa v rámci tohto procesu sústredili do novozaložených 
dôchodkových fondov. Celkový počet klientov doplnkových 
dôchodkových spoločností sa v uplynulom roku medziročne 
zvýšil o 7,3 % a dosiahol takmer 744 tisíc. Celkový objem 
aktív v dôchodkových fondoch sa zároveň zvýšil o 18,4 % 
a dosiahol 21,4 mld. Sk.

Pokoj DDP sa transformovala na Doplnkovú dôchodkovú 
spoločnosť Tatra banky (DDS TB) dňa 10. apríla 2006. DDS 
TB pri vzniku zároveň otvorila tri dôchodkové fondy, z ktorých 
dva sú určené pre klientov sporiacich na dôchodok a jeden 
pre klientov poberajúcich dôchodok. DDS TB bola v minulom 
roku jednoznačne najdynamickejšie sa rozvíjajúcou doplnko-
vou dôchodkovou spoločnosťou. Celkový počet klientov DDS 
TB sa zvýšil o 19 % a dosiahol 187,3 tis., čo znamená že 
DDS TB zaznamenala takmer 60 %-ný podiel na celkovom 
náraste trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Celkový 
počet zamestnávateľských zmlúv dosiahol ku koncu uplynulé-
ho roka číslo 6 366, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %.  
Celkové aktíva v doplnkových dôchodkových fondoch DDS 
TB sa medziročne zvýšili o 29,3 % a dosiahli 5,4 mld. Sk, čím 
si DDS TB podľa  predbežných údajov Asociácie doplnkových 
dôchodkových spoločností  upevnila pozíciu druhej najväčšej 
doplnkovej spoločnosti na Slovensku s trhovým podielom  
25,5 %. Výnosy DDS TB v uplynulom roku dosiahli 67,3 mil. 
Sk, pričom rozhodujúci podiel na výnosoch mali výnosy za 
správu doplnkových dôchodkových fondov (94 %). Celkové 
náklady spoločnosti dosiahli 56,8 mil. Sk, pričom rozhodujúci 
podiel na nákladoch mali prevádzkové náklady (71 %) a nák-
lady na sprostredkovanie predaja doplnkového dôchodkové-
ho sporenia (13 %). Spoločnosť dosiahla v roku 2006 zisk po 
zdanení v objeme 8,5 mil. Sk.

Tatra Asset Management
(v miliónoch Sk)

2006 2005 2004

Výnosy 507,9 429,9 231,5

Zisk po zdanení 113,4 98,8 48,1

ROE 42,2 % 60,8 % 53,4 %
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Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
(v miliónoch Sk)

2006* 2005 2004

Výnosy 67,3 - -

Zisk po zdanení 8,5 - -

ROE 14,4 %
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* Finančné údaje o spoločnosti sú významne ovplyvnené skutočnosťou, že sa jedná o údaje za obdobie od 10. apríla 2006 
do 31. 12. 2006, t.j. približne za 9 mesiacov roka. Údaje za predchádzajúce roky sú vzhľadom na transformáciu spoločnosti 
neporovnateľné.
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Tatra Leasing

* Uvedené hodnoty sú podľa štandardov IFRS

Spoločnosť Tatra Leasing v roku 2006 uzatvorila 6 114 nových zmlúv v celkovom objeme vyše  
7 mld. Sk bez DPH, čo je 44,4 %-ný nárast objemu obchodov oproti roku 2005, kedy spoločnosť 
dosiahla objem obchodov vo výške 4,9 mld. Sk bez DPH. 

Pre porovnanie, trh v roku 2006 zaznamenal 26,45 %-ný nárast 
objemu obchodov oproti roku 2005. Uvedený objem obchodov 
v roku 2006 znamenal 9,7 %-ný trhový podiel vo financovaní hnu-
teľných a nehnuteľných predmetov na Slovensku. Tatra Leasing sa 
v roku 2006 zaradil na 5. pozíciu v rebríčku leasingových spoloč-
ností Slovenska.

Najvyšší nárast obchodov dosiahol Tatra Leasing v segmente tech-
nológií, kde oproti roku 2005 narástol objem obchodov až  
o 62,5 %. Rovnako významný nárast objemu obchodov bol v seg-
mente nákladných vozidiel, ťahačov a návesov, a to o 57,8 %. 
V segmente úžitkových vozidiel spoločnosť dosiahla nárast  
o 23,8 %. Tatra Leasing zaznamenal pokles objemu uzatvorených 
obchodov len v segmente osobných vozidiel o 17,9 %.

Tatra Leasing v súčasnosti ponúka svojim klientom finančný leasing, 
splátkový predaj a spotrebný úver dopravnej techniky, strojov  
a zariadení, technológií a zdravotníckej techniky a nehnuteľností.

 

Ľudské zdroje 
Prioritou ľudských zdrojov je poskytovať služby, ktoré podporia trva-
lý rast obchodných výsledkov banky. Starostlivosť o ľudský kapitál 
a trvalé zvyšovanie jeho hodnoty zostalo strategickým cieľom ľud-
ských zdrojov aj v roku 2006.

Tatra banka je jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov na ban-
kovom trhu Slovenska. Neustále zvyšovanie príťažlivosti zamestná-
vateľskej značky bolo prioritou roku 2006 a bude ňou aj v nasledu-
júcich rokoch. V podmienkach vysoko konkurenčného pracovného 
trhu to predstavuje jednu z najväčších výziev v oblasti ľudských 
zdrojov. 

Motiváciu našich zamestnancov chceme podporiť aj systémom 
hodnotenia podľa pracovného výkonu, ktorý je priamo prepojený 
s odmeňovaním. Systém je založený na princípoch, ktoré zavádzajú 
kultúru výkonovo orientovanej organizácie. Na ňu je naviazané aj 
rozvíjanie znalostí a schopností pracovníkov podľa potrieb organi-
zácie. Neustále zdokonaľujeme taktiež odmeňovací systém. Cieľom 
je mať transparentný a spravodlivý odmeňovací systém, ktorý pod-
poruje vysoký pracovný výkon a zabezpečuje dosahovanie cieľov 
banky.
 
Máme na pamäti, že úspech a výsledky našej organizácie sú pria-
mo spojené s kvalitou ľudí. Za týmto účelom sme nadviazali spolu-

prácu s významnými vysokými školami na Slovensku. Konkrétnym výsledkom obojstranne výhodnej spo-
lupráce sú tzv. Management trainee programy, v ktorých dávame možnosť talentovaným absolventom 
vysokých škôl otestovať sa v praxi na reálnych projektoch. Aj keď sme Management trainee programy 
zaviedli len nedávno, ich profesionálna úroveň je medzi študentmi už známa a priťahuje stále viac záu-
jemcov z radov študentov. 

Štruktúra našich zamestnancov zostala zachovaná aj v roku 2006. Máme 70 % žien a 30 % mužov. 
Počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov presiahol úroveň 51 %, čo v porovnaní s rokom 2005 
predstavuje mierny nárast. Priemerný vek našich zamestnancov sa oproti roku 2005 nezmenil a zostáva 
30 rokov.

Ukáž, čo je v tebe, skôr než skončíš školu. 
V Tatra banke hľadáme vhodných kandidátov na

°retail trainee program

Študent,
a už hviezda!

: najlepší študenti idú za nami

           

Tatra Leasing*
(v miliónoch Sk)

2006 2005 2004

Úrokové výnosy 506,71 492,40 544,46

Čistý úrokový výnos 251,91 267,86 287,28

Zisk po zdanení 93,20 85,20 76,47

ROE pred zdanením 16,24 % 16,57 % 19,85 %

ROE po zdanení 15,06 % 14,86 % 13,75 %

Cost/Income ratio 57,19 % 57,52 % 46,72 %

Všetko spojené s bývaním
vyrieši Tatra banka.

Nerobte nič. Bývajte!

Version 3 - TB hypo ALL 210x297.1   1 29.11.2006   10:57:16

Reklamná kampaň: Retail trainee
TB

 program,  september 2006

Reklamná kampaň: Americká hypotéka
TB 

a Hypotekárny úver
TB

,  
október 2006
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Zámery na rok 2007
Podľa očakávaní ekonomických prognóz bude slovenská ekonomika v roku 2007 pokračovať v sil-
nom raste a podľa všetkého prekoná aj rekordné tempo z roku 2006. Hlavnou hnacou silou bude 
zvyšovanie exportu, najmä v dôsledku rastu výroby automobilového a elektrotechnického priemyslu. 
Samozrejme, dostavia sa aj pozitívne efekty reforiem z predchádzajúcich rokov a prílev zahraničných 
investícii. Tempo ekonomického rastu bude priaznivo ovplyvnené aj výrazným poklesom miery inflácie. 
Rast spotrebiteľských cien by mal v roku 2007 dosiahnuť najnižšiu úroveň od vzniku Slovenskej repub-
liky. Pokračovať bude ďalej aj pokles miery nezamestnanosti, aj keď pomalším tempom ako v predchá-
dzajúcich rokoch. Rok 2007 bude kľúčový aj v tom, či sa Slovensku podarí naplniť svoj cieľ vstúpiť do 
európskej menovej únie od januára 2009. Rok 2007 bude totiž v rozhodujúcej miere slúžiť ako refe-
renčné obdobie pre posúdenie napĺňania Maastrichtských kritérií. Doterajší vývoj kľúčových indikátorov 
naznačuje, že šanca na ich splnenie je veľmi vysoká. 

Možno očakávať, že pozitívny vývoj ekonomických ukazovateľov spolu s nízkou mierou zadĺženia oby-
vateľstva i firiem sa prejaví aj v raste dopytu po úveroch. K tomu by mal prispievať aj pokles úrokových 
sadzieb spojený s očakávaním vstupu do Európskej menovej únie. 

Rok 2007 prinesie zmeny na bankovom trhu, ktoré postavia banku 
pred nové výzvy. Jednou z nich je stále silnejšia konkurencia na 
bankovom trhu, ktorá bude v tomto roku ešte viac zostrená fúziou 
dvoch bankových domov. Ďalšou významnou zmenou, ktorá bude 
mať dopad na celý bankový sektor, je príprava na vstup Slovenska 
do Európskej menovej únie a prijatie spoločnej európskej meny. Za 
dôležité preto považujeme nielen udržanie si svojich pozícií, ale aj 
zvýraznenie náskoku v oblastiach, kde máme konkurenčné výhody, 
ako aj využitie rastového potenciálu slovenskej ekonomiky. Kľúčovou 
bude aj zodpovedná príprava na zavedenie eura.

V oblasti retailu má banka záujem udržať si pozíciu inováto-
ra. Vďaka viacerým novinkám, ale aj zlepšovaniu existujúcich 
produktov a služieb, počíta s upevnením svojej pozície na trhu. 
Samozrejmosťou bude ďalšie rozširovanie portfólia investičných  
a úverových produktov pre bežných, ale aj prémiových klientov. Aj 
v roku 2007 chceme pokračovať v expanzii svojej pobočkovej siete. 
Vychádzame pritom z rastúcich potrieb klientov a zároveň priebež-
ne prehodnocujeme lokalizáciu súčasných pobočiek, ktoré v prípa-
de potreby presúvame na vhodnejšie miesta. Pri otváraní nových 
pobočiek sa orientujeme aj na ostatné regióny a okrem veľkých 
miest sa snažíme prichádzať aj do menších.

Zahoďte faktúry!
° Hypotéka bez faktúrTB 

jedine v Tatra banke

print TB A4.indd   1 4/18/06   10:25:01 AM

Popri získavaní nových klientov sa budeme zameriavať aj na zvyšo-
vanie spokojnosti súčasných klientov, reflektujúc ich potreby najmä  
v súvislosti s financovaním bývania. S tým súvisí aj ďalší dlhodobý 
cieľ banky – zabezpečiť klientovi odborné poradenstvo prostredníc-
tvom školeného a profesionálneho personálu v priamej nadväznosti 
na jeho potreby.

Rozvoj ekonomiky dáva priestor na rozvoj firiem a zvyšovanie 
podielu na trhu firemného financovania. V tejto oblasti bude Tatra 
banka aj naďalej prispôsobovať svoje služby aktuálnym potrebám 
klientov a uplatňovať svoju obchodnú a rizikovú politiku tak, aby 
potvrdila a upevnila svoju pozíciu vedúcej firemnej banky a spoľah-
livého partnera pre viaceré segmenty podnikateľov so špeciálnym 
zameraním na segment malých a stredných podnikov. Vo vzťahu  
k tejto skupine klientov si banka uvedomuje dôležitosť indivi- 
duálneho prístupu, preto bude pokračovať v zvyšovaní kapacity  
a odbornosti svojich relationship manažérov. Očakávame, že k zvý-
šeniu nových akvizičných príležitostí prispeje aj stále sa zlepšujúci 
cross-selling v rámci skupiny Tatra banka Group. Zvýšenú pozornosť 
budeme aj naďalej venovať niektorým osobitným odvetviam, akým 
je napríklad poľnohospodárstvo. Máme ambíciu zohrávať význam-
nú úlohu aj pri developerských projektoch. 

Kľúčovou prioritou bude príprava banky na vstup Slovenska do 
Európskej menovej únie a prijatie spoločnej meny eura, ktoré sa očakáva v januári 2009. Zosúladenie 
všetkých procesov a príprava na hladký priebeh zavedenia jednotnej meny je jedným z najväčších pro-
jektov, ktorým sa bude banka v najbližších rokoch venovať. Samozrejme, dôležitou oblasťou je aj pris-
pôsobenie sa európskej legislatíve a povinnostiam z nej vyplývajúcich. Rovnako dôležitá je pokračujúca 
implementácia pravidiel vyplývajúcich z Basel II. a zvyšovanie úrovne riadenia rizika.

Prirodzeným cieľom banky aj v roku 2007 bude kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšená 
produktivita spojená s racionalizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov. Absolútnou priori-
tou je príprava IT systémov na prechod na euro a realizácia nových rozvojových zámerov orientova-
ných na zefektívnenie obsluhy klientov a predaja produktov.

Reklamná kampaň: Hypotéka bez faktúr
TB

, máj 2006

Reklamná kampaň: Rhodos – Cena za image 2005, január 2006
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Reklamná kampaň: Hypotekárny úverTB a Americká hypotékaTB 
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Konsolidovaná účtovná závierka 
(pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
prijatých orgánmi Európskej únie)

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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(v tisícoch Sk) Pozn. 2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 8 358 062 6 168 293

Náklady na úroky a podobné náklady (2 817 627) (1 212 624)

Výnosové úroky, netto (1) 5 540 435 4 955 669

Výnosy z dividend (2) 898 7

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov (3) (482 718) (273 155)

Výnosové úroky, netto a výnosy z dividend po zohľadnení opravných 
položiek

5 058 615 4 682 521

Výnosy z poplatkov a provízií 2 971 724 2 656 853

Náklady na poplatky a provízie (404 308) (367 709)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto (4) 2 567 416 2 289 144

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie (5) 1 696 420 1 140 449

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených
cez výkaz ziskov a strát

(6) (56 276) -

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj (7) 72 413 (9 920)

Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach (8) 44 738 47 037

Všeobecné administratívne náklady (9) (5 193 686) (5 057 567)

Ostatný prevádzkový zisk (strata) (10) (348 404) (197 780)

Zisk pred zdanením 3 841 236 2 893 884

Daň z príjmu (11) (827 666) (529 751)

Konsolidovaný zisk po zdanení 3 013 570 2 364 133

Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu 
(menovitá hodnota 20 000 Sk) v Sk

(12) 56 083 47 079

Základný a zriedený zisk na prioritnú akciu 
(menovitá hodnota 100 Sk) v Sk

(12) 280 -

Reklamná kampaň: TatraAcademyTB
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Konsolidovaný výkaz o zmenách vo vlastnom imaníKonsolidovaná súvaha

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

Aktíva
(v tisícoch Sk)

Pozn. 31. december
2006

31. december 
2005

Peniaze a vklady v centrálnych bankách (14) 8 819 584 4 106 753

Štátne a iné pokladničné poukážky (15) 4 954 155 -

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám (16) 26 687 784 37 608 211

Úvery poskytnuté klientom, brutto (17) 104 426 589 81 075 567

Opravné položky na straty z úverov (18) (1 792 786) (2 314 343)

Finančné aktíva na obchodovanie (19) 15 909 370 22 011 488

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (20) 6 244 719 -

Finančné aktíva držané do splatnosti (21) 38 275 126 37 473 640

Finančné aktíva na predaj (22) 3 964 3 653

Podiely v pridružených spoločnostiach (23) 325 715 316 977

Dlhodobý nehmotný majetok (24, 26) 1 178 361 653 989

Dlhodobý hmotný majetok (25, 26) 2 713 609 2 459 650

Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov (27) 1 355 93 443

Ostatné aktíva (28) 1 073 134 851 260

Aktíva spolu 208 820 679 184 340 288

Záväzky
(v tisícoch Sk)

Vklady a bežné účty bánk (29) 4 884 870 20 486 181

Vklady klientov (30) 159 511 425 133 428 755

Finančné záväzky na obchodovanie (31) 5 975 221 2 980 013

Záväzky z dlhových cenných papierov (32) 19 852 841 11 560 175

Rezervy na záväzky (33) 1 231 226 735 968

Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov (34) 362 442 28 557

Ostatné záväzky (35) 1 128 064 1 501 801

Záväzky spolu 192 946 089 170 721 450

Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) 12 861 020 11 254 705

Konsolidovaný zisk po zdanení 3 013 570 2 364 133

Vlastné imanie spolu 15 874 590 13 618 838

Záväzky a vlastné imanie spolu 208 820 679 184 340 288

(v tisícoch Sk) Základné 
imanie

Základné 
imanie 

– vlastné 
akcie

Emisné ážio Rezervný 
fond 

a ostatné 
fondy

Nerozdelený 
zisk vrátane 

konsolidovaného 
zisku po zdanení

Spolu

Vlastné imanie
k 1. januáru 2005 

1 004 320 - 100 430 297 849 11 288 284 12 690 883

Prevody - - - 5 841 (5 841) -

Výplata dividend - - - - (1 436 178) (1 436 178)

Konsolidovaný zisk po 
zdanení

- - - - 2 364 133 2 364 133

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2005

1 004 320 - 100 430 303 690 12 210 398 13 618 838

(v tisícoch Sk) Základné 
imanie

Základné 
imanie 

– vlastné 
akcie

Emisné ážio Rezervný 
fond 

a ostatné 
fondy

Nerozdelený 
zisk vrátane 

konsolidovaného 
zisku po zdanení

Spolu

Vlastné imanie
k 1. januáru 2006 

1 004 320 - 100 430 303 690 12 210 398 13 618 838

Prevody - - - 4 894 (4 894) -

Výplata dividend - - - - (1 677 214) (1 677 214)

Zmena vykazovania 
prioritných akcií 
(viď. Hlavné účtovné 
zásady bod c)

71 258 (2 287) 595 149 - 38 958 703 078

Zmena prioritných 
akcií

26 275 (332) 190 375 - - 216 318

Konsolidovaný zisk po 
zdanení

- - - - 3 013 570 3 013 570

Vlastné imanie
k 31. decembru 
2006

1 101 853 (2 619) 885 954 308 584 13 580 818 15 874 590
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Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch Všeobecné informácie
Hlavné činnosti materskej spoločnosti
A. Predmet činnosti

Konsolidovaná skupina Tatra banky (ďalej len „skupina“) pozostáva z materskej spoločnosti Tatra 
banka, akciová spoločnosť, (ďalej len „banka“ alebo „materská spoločnosť“) so sídlom v Bratislave, 
na adrese Hodžovo námestie č. 3 a 12 dcérskych spoločností a pridružených podnikov. Banka 
bola založená dňa 17. septembra 1990 a zapísaná v obchodnom registri dňa 1. novembra 1990. 
Identifikačné číslo banky je 00 686 930, daňové identifikačné číslo je 202 040 8522.

Hlavným predmetom činnosti materskej spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je:
• prijímanie vkladov, 
• poskytovanie úverov, 
•  tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov 

(platobný styk a zúčtovanie), 
• poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia, 
• investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
• obchodovanie na vlastný účet
  −  s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane 

zmenárenskej činnosti, 
  − s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
  −  s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami  

bankoviek a súbormi obehových mincí,
• správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
• finančný lízing,
• poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
• vydávanie a správa platobných prostriedkov,
• poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
•  vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich 

služieb,
• finančné sprostredkovanie,
• uloženie vecí,
• prenájom bezpečnostných schránok,
• poskytovanie bankových informácií,
• hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
• funkcia depozitára podľa osobitného predpisu,
• spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

Akcionári banky v percentuálnych podieloch na hlasovacích právach:

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej 
závierke

31. decembra  
2006

31. decembra 
2005

Raiffeisen International Bank – Holding AG 72,44 % 72,44 %

Tatra Holding 14,11 % 14,11 %

Ostatní 13,45 % 13,45 %

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Peňažné toky z prevádzkových činností

Zisk pred zdanením 3 841 236 2 893 884

Úpravy o nepeňažné operácie (pozn. 37) (4 655 344) (4 398 827)

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu, prijatými 
a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu (pozn. 37)

(814 108) (1 504 943)

(Zvýšenie)/zníženie prevádzkových aktív:

Povinná rezerva v Národnej banke Slovenska (3 809 415) 298 496

Úvery poskytnuté bankám 12 206 843 (18 783 960)

Úvery poskytnuté klientom (23 394 573) (13 328 261)

Finančné aktíva na obchodovanie 8 642 563 3 731 779

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (6 062 530) 1 908

Finančné aktíva na predaj (311) -

Ostatné aktíva (207 683) (110 489)

Zvýšenie/(zníženie) prevádzkových záväzkov:

Vklady a bežné účty bánk (15 587 434) (2 436 168)

Vklady klientov 25 966 421 15 518 047

Záväzky z dlhových cenných papierov 8 238 306 3 253 190

Ostatné záväzky 280 738 423 216

Peňažné prostriedky použité v prevádzkových činnostiach pred prijatými a platenými 
úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu

5 458 817 (12 937 185)

Platené úroky (2 686 280) (1 172 536)

Prijaté úroky 6 997 756 5 087 837

Daň z príjmu platená (402 146) (1 106 808)

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 9 368 147 (10 128 692)

Peňažné toky z investičných činností

Prírastok/úbytok finančných investícií, netto (792 728) (6 928 763)

Prijaté úroky z finančných investícií 1 457 891 1 310 317

Príjmy z predaja alebo vyradenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 292 7 284

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (1 089 655) (744 902)

Obstaranie dcérskej spoločnosti (pozn. 38) (254 334) -

Prijaté dividendy (pozn. 2) 898 7

Peňažné toky z investičnej činnosti, netto (656 636) (6 356 057)

Peňažné toky z finančných činností

Emisie a spätný odkup prioritných akcií 216 318 -

Vyplatené dividendy (1 677 214) (1 436 178)

Peňažné toky z finančných činností, netto (1 460 896) (1 436 178)

Vplyv fluktuácie výmenných kurzov na stav peňazí a peňažných ekvivalentov (139 911) 5 125

Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov 7 110 704 (17 915 802)

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 37) 3 374 560 21 290 362

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 37) 10 485 264 3 374 560
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Akcionári banky v percentuálnych podieloch na upísanom základnom imaní:

Banka vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 144 pobočiek, vrátane 
obchodných centier a centier bývania.

Prevádzkový zisk bol v prevažnej miere tvorený poskytovaním bankových služieb v Slovenskej 
republike. Podľa rozhodnutia skupiny vyplývajú jej produkty a služby z jedného segmentu 
podnikania, ktorým je poskytovanie bankových a súvisiacich služieb.

Kmeňové akcie banky sú verejne obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. 

Členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady banky k 31. decembru 2006:

Zmeny v štatutárnych orgánoch banky počas roku 2006:
Dr. Christian MASSER – 31. marca 2006 – termín uplynutia funkčného obdobia v predstavenstve 
Dr. Martin PYTLIK – člen predstavenstva od 3. októbra 2006

B. 

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti:
Raiffeisen International Bank – Holding AG, Rakúsko

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti:
Raiffeisen-Landesbanken Holding GmbH, Rakúsko

Obchodné meno spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Rakúsko

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Raiffeisen Zentralbank je uložená na registrovom súde 
Handelsgericht Wien, Marxergasse 1a, 1030 Viedeň, Rakúsko.

31. decembra 
2006

31. decembra 
2005

Raiffeisen International Bank – Holding AG 66,03 % 69,17 %

Tatra Holding 12,86 % 13,47 %

Ostatní 21,11 % 17,36 %

Dozorná rada
Predseda: Ing. Milan VRŠKOVÝ

Podpredseda: Dr. Herbert STEPIC

Členovia: Mag. Renate KATTINGER

Ing. Ján NEUBAUER

prof. Ing. Peter BALÁŽ PhD.

Judr. Tomáš BOREC

Dkfm. Peter PÜSPÖK

Predstavenstvo
Predseda: Dkfm. Rainer FRANZ

Prvý podpredseda: Ing. Miroslav ULIČNÝ

Podpredseda: Ing. Igor VIDA

Členovia: Ing. Karel FÍLA

Ing. Marcel KAŠČÁK

Dr. Martin PYTLIK (od 3. októbra 2006)
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C. Definícia konsolidovanej skupiny:

K 31. decembru 2006 skupina pozostávala z banky a z týchto spoločností (ďalej len „konsolidované 
spoločnosti“):

D. Zmeny v skupine počas roku 2006

Na základe zákonných požiadaviek a následného nákupu akcií spoločnosťou Tatra Group Finance, 
s.r.o. skupina v roku 2006 nadobudla plnú kontrolu nad Pokoj doplnkovou dôchodkovou poisťovňou 
(ďalej „POKOJ DDP“). Viac informácií je popísaných v poznámke 38.

V priebehu roku 2006 zmenili svoj názov tieto dcérske spoločnosti: 

Hlavné účtovné zásady 
Hlavné účtovné zásady uplatnené pri zostavovaní týchto konsolidovaných účtovných výkazov sú 
uvedené v ďalšom texte:

a) Základ prezentácie
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny („účtovná závierka“) za finančný rok 2006 a porovnateľné 
údaje za finančný rok 2005 boli vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Standards ďalej len „IFRS“) prijatými 
orgánmi Európskej únie (EÚ) v IAS direktíve (EC) 1725/2003, vrátane platných interpretácií podľa 
Medzinárodného výboru pre interpretáciu finančných štandardov („IFRIC“). IFRS prijaté na použitie 
v rámci EÚ sa neodlišujú od IFRS vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy okrem 
požiadavky na účtovanie zabezpečenia portfólií podľa IAS 39, ktorú EÚ neschválila. Schválenie 
účtovania zabezpečenia portfólií podľa IAS 39 Európskou úniou k dátumu zostavenia účtovnej 
závierky, by podľa skupiny nemalo mať významný dopad na účtovnú závierku. 

V roku 2006 skupina prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada 
pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a IFRIC pri IASB v znení prijatom EÚ a ktoré sa vzťahujú 
na jej prevádzky, s účinnosťou v účtovných obdobiach začínajúcich sa 1. januára 2006. Ide o tieto 
štandardy a interpretácie: 

•  dodatok k IAS 19 „Poistnomatematické zisky a straty, plány a zverejnenie údajov 
 skupiny“ (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IAS 21 „Čisté investície v zahraničných prevádzkach“ (účinný od 1. januára 2006), 
•  dodatok k IAS 39 „Účtovanie zabezpečenia peňažných tokov pravdepodobných  

transakcií v rámci skupiny“ (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IAS 39 „Možnosť oceňovania reálnou hodnotou“ (účinný od 1. januára 2006),
• IAS 39 a dodatok k IFRS 4 „Zmluvy o finančných zárukách“ (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IFRS 1 „Prvá aplikácia Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo“
 (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IFRS 6 „Prieskum a ocenenie nerastných zdrojov“ (účinný od 1. januára 2006),
• IFRS 6 „Prieskum a ocenenie nerastných zdrojov“ (účinný od 1. januára 2006),
• IFRIC 4 „Určenie, či dohoda obsahuje lízing“ (účinný od 1. januára 2006),

Spoločnosť Priamy 
podiel v %

Podiel 
skupiny 

 v %

Nepriamy podiel 
prostredníctvom

spol.

Hlavná činnosť Metóda 
konsolidácie

Sídlo

Tatra Group Servis, s.r.o. 99,5 % 100 % Tatra Billing, s.r.o.
obchodné  

služby
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

Tatra Asset Management, 
správ. spol., a.s.

100 % 100 % n/a
správa  

aktív
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

ELIOT, s.r.o. 0,5 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.
prenájom  

a správa majetku
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

TG Strom, s.r.o. 0 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.
podpora IT

metóda úplnej 
konsolidácie

Bratislava

Tatra Group Finance, s.r.o. 0 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.

prenájom 
a správa majetku, 
administrátor DDP

metóda úplnej 
konsolidácie

Bratislava

Tatra Billing, s.r.o. 100 % 100 % n/a služby
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

TL Leasing, s.r.o. 0 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.
lízing

metóda úplnej 
konsolidácie

Bratislava

CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. 0 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.
prenájom  

a správa majetku
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

Tatra Residence, s.r.o. 0 % 100 %
Tatra Group Servis, 

s.r.o.
prenájom  

a správa majetku
metóda úplnej 

konsolidácie
Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o. 48 % 48 % n/a lízing
metóda vlastného 

imania
Bratislava

Slovak Banking Credit 
Bureau, s.r.o.

33,33 % 33,33 % n/a služby
nekonsolidovaná 

pre nevýznamnosť
Bratislava

Doplnková dôchodková 
spoločnosť Tatra banky, a.s.

0 % 100 %
Tatra Group Finance, 

s.r.o.

doplnkové 
dôchodkové 

sporenie

metóda úplnej 
konsolidácie

Bratislava

Pôvodný názov spoločnosti Zmena názvu spoločnosti v roku 2006 Zmena platná od

Tatra Reality, s.r.o. Tatra Residence, s.r.o. 6. októbra 2006
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• IFRIC 5 „Právo na podiely z fondov likvidácie, obnovy a environmentálnej rekultivácie“
 (účinný od 1. januára 2006),
• IFRIC 6 „Záväzky vznikajúce z účasti na špecifickom trhu – odpadové elektrické a elektronické   
 zariadenia“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. decembra 2005 a po tomto dátume).

Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných 
zásad skupiny, ktoré by ovplyvnili sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie. 

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli pripravené na vydanie tieto štandardy a interpretácie, ktoré 
zatiaľ nenadobudli účinnosť:
Dokumenty IASB schválené EÚ:
• IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejnenie údajov“ (účinný od 1. januára 2007), 
• dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ o vykazovaní kapitálu
 (účinný od 1. januára 2007), 
• IFRIC 7 „Aplikácia prístupu opravy finančných výkazov minulých období podľa štandardu IAS 29   
 pre finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách“ (účinný za ročné obdobia začínajúce
 sa 1. marca 2006 a po tomto dátume), 
• IFRIC 8 „Rozsah štandardu IFRS 2“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. mája 2006
 a po tomto dátume), 
• IFRIC 9 „Prehodnotenie vložených derivátov“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. júna 2006
 a po tomto dátume) 

Dokumenty IASB, ktoré ešte EÚ neschválila:
• IFRS 8 „Prevádzkové segmenty“ (účinný od 1. januára 2009, nemožno ho prijať pred schválením,   
 ktoré sa očakáva v júni 2007),
•  IFRIC 10 „Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a zníženie hodnoty majetku“  

(účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. novembra 2006 a po tomto dátume),
• IFRIC 11 „IFRS 2: Transakcie skupiny a transakcie na základe vlastných obchodných podielov“   
 (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. marca 2007 a po tomto dátume),
•  IFRIC 12 „Koncesionárske zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb“ (účinný od  

1. januára 2008, nemožno ho prijať pred schválením pre zmluvy, pre ktoré sa v súčasnosti aplikuje 
IFRIC 4).

Neočakáva sa, že prijatie uvedených štandardov v budúcich účtovných obdobiach bude mať  
významný vplyv na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie.

Cieľ zostavenia
Zostavenie uvedenej konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike je v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 22 zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve platného od 1. januára 2005 je banka povinná zostaviť konsolido-
vanú účtovnú závierku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 
2002 o uplatňovaní Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Konsolidovaná účtovná závierka 
pripravená v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) v plnom 
rozsahu nahradila konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Slovenských účtovných štandardov.

Východiská zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená na princípe časového rozlíšenia, t. j. vplyv transakcií a ostatných 
udalostí skupina vykazuje v čase ich vzniku. Transakcie a ostatné udalosti sa v účtovných výkazoch 
vykazujú v období, s ktorým súvisia, za predpokladu, že skupina bude nepretržite pokračovať 
vo svojej činnosti. 

Účtovná závierka bola zostavená na základe ocenenia v historických cenách, pričom niektoré finančné 
nástroje boli precenené na reálnu hodnotu.

Významné účtovné odhady
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje vypracovanie odhadov a predpokladov, ktoré 
majú vplyv na vykazované sumy aktív a záväzkov a dohadných aktívnych a pasívnych položiek 
k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazované sumy výnosov a nákladov počas účtovného 
obdobia. Skutočné výsledky sa môžu od odhadov líšiť o budúce zmeny ekonomických podmienok 
podnikateľských stratégií, regulačných opatrení, účtovných pravidiel, resp. iných faktorov a môžu 
zapríčiniť zmenu odhadov, čo môže významne ovplyvniť finančné postavenie a výsledok hospodárenia. 

Významné oblasti s potrebou subjektívneho úsudku: 
•  S účinnosťou od 1. januára 2006 sa štatutárne účtovníctvo bánk zmenilo zo slovenských účtovných   

predpisov na IFRS. Pravidlá a predpisy o dani z príjmu v posledných rokoch zaznamenali významné  
zmeny a neexistuje významný historický precedens, resp. interpretačné rozsudky, v súvislosti  
s rozsiahlou a zložitou problematikou ovplyvňujúcou bankové odvetvie. 

• Tvorba opravných položiek na vzniknuté úverové straty a identifikované budúce možné záväzky   
 zahŕňajú veľa neistôt týkajúcich sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia banky vyžadujú mnoho   
 subjektívnych posudkov pri odhade výšky strát.
• Skupina je stranou v rôznych súdnych sporoch, pri ktorých vedenie odhadlo pravdepodobnosť
 straty a predpokladá, že skupine spoločnosti spôsobia odliv peňažných prostriedkov. Pri tomto 
 posúdení sa skupina spoľahla na poradenstvo externých právnych poradcov, najnovšie dostupné
 informácie o stave súdneho konania a na interné posúdenie pravdepodobného výsledku sporov.
 Konečná výška akýchkoľvek prípadných strát v súvislosti so súdnymi spormi nie je známa,
 avšak podľa odhadov vedenia Skupiny nemôže spôsobiť zásadné úpravy predchádzajúcich   
 odhadov. 

Priložená účtovná závierka je vypracovaná na základe účtovných záznamov skupiny s primeranými 
úpravami a reklasifikáciami potrebnými na verné zobrazenie v súlade s IFRS.

Použitá mena v  tejto účtovnej závierke je slovenská koruna („Sk“) a zostatky sú uvedené v tisícoch  
slovenských korún, pokiaľ sa neuvádza inak.

b) Princípy konsolidácie
Dcérske spoločnosti predstavujú spoločnosti, v ktorých skupina – priamo alebo nepriamo – vlastní 
nadpolovičný podiel hlasovacích práv, alebo inak uplatňuje svoj rozhodujúci vplyv na ich činnosť,  
a okrem tých, ktorých vplyv bol nevýznamný, sa konsolidovali metódou úplnej konsolidácie. Dcérske 
spoločnosti sa konsolidujú od dátumu, keď v nich skupina získala kontrolu a ich konsolidácia sa končí 
dátumom ich predaja alebo straty kontroly nad nimi. Všetky pohľadávky a záväzky, predaje a nákupy, 
ako aj náklady, výnosy, zisky a straty z transakcií v rámci skupiny, sa eliminovali.
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Podiely v pridružených spoločnostiach predstavujú spoločnosti, v ktorých má skupina 20- a viacper-
centné podiely na hlasovacích právach a uplatňuje v nich podstatný vplyv, nemá však rozhodovacie 
práva nad ich činnosťou. Podiely v pridružených spoločnostiach sa v konsolidovanej účtovnej závierke 
oceňujú metódou vlastného imania. Podľa tejto metódy sa podiel pôvodne ocení v obstarávacej cene 
a následne upraví o zmenu podielu investora na čistých aktívach spoločnosti, do ktorej investoval, po 
získaní podielu. Zisk alebo strata investora zahŕňa jeho podiel na zisku alebo strate spoločnosti, do 
ktorej investoval. Zisky/(straty) vyplývajúce z precenenia pridružených spoločností metódou vlastného 
imania sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených 
spoločnostiach“.

Všetky obstarania dcérskych spoločností sa účtujú nákupnou metódou. Obstarávacia cena podnikovej 
kombinácie je stanovená ako súhrn reálnych hodnôt obstaraných aktív a záväzkov, vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním v čase nadobudnutia. Ak je obstarávacia cena podnikovej kombinácie vyššia 
ako reálna hodnota podielu skupiny na čistých aktívach obstarávanej spoločnosti, rozdiel je vykázaný 
ako goodwill (bod i Hlavných účtovných zásad). 

Vzhľadom na nárast obchodných aktivít a vlastného imania sa skupina rozhodla konsolidovať  
k 31. decembru 2006 úplnou metódou dcérsku spoločnosť Tatra Billing, s.r.o.. V predošlých rokoch 
skupina nekonsolidovala uvedenú spoločnosť z dôvodu, že vplyv konsolidácie bol nevýznamný na kon-
solidovanú účtovnú závierku. Z uvedeného dôvodu skupina neupravila porovnateľné obdobie v účtovnej 
závierke.

c) Udalosti k 30. júnu 2006
Počas valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 8. júna 2006, banka schválila zmenu vo svojich 
stanovách v súvislosti s prioritnými akciami. Na základe schválenej zmeny boli prioritné akcie 
preúčtované z finančných záväzkov do vlastného imania. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza vplyv 
zmeny z hľadiska prioritných akcií:

d) Prepočet cudzej meny 
Peňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene skupina prepočítava na slovenskú korunu 
a vykazuje v účtovných výkazoch kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu zostavovania 
účtovnej závierky. Výnosy a náklady v cudzej mene sa vykazujú prepočítané na slovenskú korunu 
v účtovnom systéme skupiny a v účtovnej závierke kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu 
uskutočnenia transakcie. 

Kurzové zisky/straty z transakcií v cudzích menách sú vykázané v položke „Čistý zisk (strata) 
z finančných nástrojov na obchodovanie“. 

Pevné termínové transakcie v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú korunu v podsúvahe skupiny kur-
zom Národnej banky Slovenska platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

Nerealizovaný zisk alebo strata z pevných termínových operácií skupina vyčíslila na základe predpokla-
daného forwardového kurzu vypočítaného štandardným matematickým vzorcom, ktorý zohľadňuje 
spotový kurz NBS a úrokové sadzby platné ku dňu zostavenia účtovnej závierky a je vykázaný v súvahe 
v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“ a vo výkaze ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata)  
z finančných nástrojov na obchodovanie“.

e) Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Peniaze a vklady v centrálnych bankách pozostávajú z peňažnej hotovosti, zostatkov na bežných účtoch 
v Národnej banke Slovenska vrátane povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska.

Povinné minimálne rezervy v Národnej banke Slovenska sú požadované rezervy, ktoré musia viesť 
všetky komerčné banky s licenciou v Slovenskej republike.

f) Štátne a iné pokladničné poukážky
Štátne a iné pokladničné poukážky sú dlhové cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska  
s dobou splatnosti 3 mesiace. Všetky pokladničné poukážky vykázané v položke „Štátne a iné 
pokladničné poukážky“ sú v portfóliu cenných papierov na obchodovanie. Na oceňovanie a vyka-
zovanie štátnych a iných pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov na obchodovanie sa 
vzťahujú účtovné zásady uvedené v bode g) 2a).

g) Finančné nástroje
Finančný nástroj je zmluva, ktorej prostredníctvom vzniká finančné aktívum jednej účtovnej jednotky 
a zároveň finančný záväzok alebo kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky.

Skupina rozlišuje štyri kategórie finančných nástrojov v súlade so svojím plánom akvizície finančných 
nástrojov a v súlade s investičnou stratégiou nasledovne:
1.  úvery a iné pohľadávky,
2.  finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz ziskov a strát, 
 a. finančné aktívum/záväzok na obchodovanie,
 b. finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz ziskov a strát,
3.  finančné investície držané do splatnosti,
4. finančné aktíva na predaj.

(v tisícoch Sk)

Základné imanie 71 258

Základné imanie – vlastné akcie (2 287)

Emisné ážio 595 149

Nerozdelený zisk vrátane zisku po zdanení 38 958

Vplyv na imanie celkom 703 078
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1. Úvery a iné pohľadávky
Úvery a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s fixnými alebo stanoviteľnými plat-
bami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu a sú oceňované v umorovanej hodnote.

Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru skupina účtuje poskytnutý úverový prísľub do podsúvahy. Úvery 
skupina zaúčtuje do súvahy pri poskytnutí peňažných prostriedkov dlžníkom. Počas vykonávania svojej 
činnosti skupine vznikajú potenciálne záväzky, s ktorými je spojené úverové riziko. Skupina o poten-
cionálnych záväzkoch účtuje v podsúvahe a vytvára rezervy, ktoré vyjadrujú mieru rizika vydaných 
garancií, akreditívov a nečerpaných úverových limitov ku dňu účtovnej závierky.

Opravné položky na straty z úverov
Opravná položka na potencionálne straty z úverov sa tvorí s cieľom znížiť hodnotu úverov poskytnutých 
klientom na ich realizovateľnú hodnotu, ktorá predstavuje predpokladané budúce peňažné toky diskon-
tované na súčasnú hodnotu použitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery, platnej pri vzniku úveru alebo 
na reálnu hodnotu príslušného zabezpečenia. Špecifické opravné položky na identifikované potenciálne 
straty z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlžníka splácať úver so zohľadnením 
finančných výsledkov dlžníka a prijatého zabezpečenia. 

Úverové pohľadávky voči korporátnym klientom sú všeobecne samostatne významné a sú posudzované 
na individuálnom základe. Výpočet špecifickej opravnej položky je založený na odhadovaných 
budúcich peňažných tokoch, pri zohľadnení delikvencie splátok, ako aj výťažku zo zabezpečenia. 
Opravná položka je vypočítaná ako rozdiel vykazovanej hodnoty úverovej pohľadávky a súčasnej 
hodnoty odhadovaných peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou úveru. 
Špecifická opravná položka je zaúčtovaná, ak existujú objektívne znaky potvrdzujúce zníženie hodnoty 
pohľadávky, pričom zníženie nastalo po prvotnom zaúčtovaní úveru.

Úverové pohľadávky v skupine retailových úverov sú zväčša individuálne nevýznamné a posudzujú sa 
na skupinovom základe. Úverová angažovanosť z týchto pohľadávok je rozdelená podľa jednotlivých 
produktov na portfóliá s homogénnym rizikovým profilom. Východiskom pre výpočet skupinovej 
opravnej položky je pravdepodobnosť zlyhania klienta za predpokladu, že zlyhanie už nastalo v čase 
posudzovania znehodnotenia pohľadávky. Pravdepodobnosť zlyhania klienta je ďalej transformovaná 
na parameter, ktorý vyjadruje odhadovanú vzniknutú škodu („incurred loss”) k dátumu účtovnej závierky 
tak, aby tento model vyhovoval požiadavkám revidovaného štandardu IAS 39. Skupinová opravná 
položka sa následne vypočíta na základe vzniknutej straty a miery návratnosti. Skupinová opravná 
položka pokrýva straty, ktoré ešte neboli individuálne identifikované, ale na základe predchádzajúcej 
skúsenosti existujú v danom úverovom portfóliu k dátumu účtovnej závierky.

Opravná položka na straty z úverov poskytnutých klientom sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov”.

Skupina odpisuje úvery poskytnuté klientom na základe právoplatného rozhodnutia súdu, predstaven-
stva alebo iného orgánu skupiny (Problem loan committee a Executive committee) v zmysle internej smer-
nice o upustení od ich vymáhania oproti vytvorenej opravnej položke. V prípade, ak je hodnota odpi-
sovanej pohľadávky vyššia ako vytvorená opravná položka, rozdiel sa odpíše do výkazu ziskov a strát. 
Odpísané pohľadávky, pri ktorých nezaniklo právo na ich vymáhanie, sa evidujú v podsúvahe.

Pokiaľ je skupina po odpísaní úverov poskytnutých klientom schopná zinkasovať od klienta ďalšie sumy 
alebo získať kontrolu nad zabezpečením v hodnote vyššej, ako sa pôvodne odhadlo, výnos sa vykazuje 
vo výkaze ziskov a strát v položke „Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov“. 

Pohľadávky z úrokov z úverov poskytnutých klientom, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 90 dní, 
skupina prestáva úročiť a pohľadávky z úrokov sa vykazujú na podsúvahových účtoch. Suma úrokov 
evidovaných v podsúvahe  k 31. decembru 2006 je 59 825 tis. Sk (31. december 2005: 47 664 tis. Sk). 
Účtovná hodnota neúročených úverov sa rovná výške pohľadávky z úveru zníženej o opravnú položku 
na predpokladané straty. Opravná položka sa zvyčajne určí ako 100 % pohľadávky po odpočítaní súm, 
o ktorých skupina predpokladá, že ich získa. 

2.   Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote  
precenený cez výkaz ziskov a strát

a. Finančné aktívum/záväzok na obchodovanie
Finančné aktíva/záväzky na obchodovanie skupina získala s cieľom využiť krátkodobé cenové výkyvy 
na tvorbu zisku. V tejto kategórii skupina vykazuje cenné papiere (podielové a dlhové cenné papiere, 
pokladničné poukážky, akcie) a finančné derivátové nástroje (úrokové swapy, menové swapy, menovo-
úrokové swapy, menové forwardy, forwardy na úrokovú mieru, menové opcie a opcie na indexy).

Všetky finančné aktíva/záväzky určené na obchodovanie sú účtované k dátumu vyrovnania obchodu. 

Akékoľvek nákupy a predaje finančných aktív/záväzkov určených na obchodovanie, ktoré si vyžadujú 
dodanie v časovom rámci určenom regulačným opatrením alebo podľa trhových zvyklostí („obvyklý 
spôsob“), sa vykazujú ako spotové transakcie. Transakcie, ktoré nespĺňajú kritérium vyrovnania 
„obvyklým spôsobom“, sa vykazujú v účtovníctve ako finančné deriváty. 

Niektoré transakcie s finančnými derivátmi poskytujúce účinný ekonomický hedging pri riadení rizika sku-
piny, nespĺňajú kvalifikačné požiadavky na vykazovanie hedgingu podľa špecifických pravidiel IAS 39, 
z uvedeného dôvodu sa v účtovníctve vykazujú ako finančné deriváty držané na obchodovanie.

Následne po prvotnom ocenení sa finančné aktíva/záväzky vykazujú v reálnej hodnote. Reálna hod-
nota sa približuje k trhovej cene na oficiálnych burzách cenných papierov, v prípade finančných derivá-
tov sa reálne hodnoty získavajú z trhových cien pomocou modelov diskontovaných peňažných tokov 
a modelov oceňovania opcií. 

Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. Čistá výška 
výnosov z úrokov z  cenných papierov na obchodovanie sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo 
výkaze ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie”. Reálna 
hodnota finančných derivátových nástrojov na obchodovanie sa uvádza v pozn. 47.
Refinančné náklady k cenným papierom na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“.
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Dividendy z cenných papierov na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „ Čistý 
zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. 

b.  Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz 
ziskov a strát

Kategória obsahuje finančné aktívum, ktoré skupina pri prvotnom zaúčtovaní označila ako finančné aktí-
vum v reálnej hodnote, precenené cez výkaz ziskov a strát. Finančné aktívum zaradené v portfóliu v reál-
nej hodnote, precenené cez výkaz ziskov a strát, sa prvotne oceňuje v obstarávacej cene a následne je 
precenené na reálnu hodnotu cez výkaz ziskov a strát. Skupina sleduje, či sa vykázanie reálnej hodnoty 
zhoduje so zdokumentovanou stratégiou riadenia rizík a investičnou stratégiou skupiny.

Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez 
výkaz ziskov a strát“. 

Čistá výška výnosov z úrokov z  cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov 
a strát, sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov 
a podobné výnosy“.

3. Finančné aktíva držané do splatnosti
Uvedené portfólio je nederivátovým finančným majetkom s fixnými alebo stanoviteľnými platbami 
a fixnou splatnosťou, ktoré skupina zamýšľa držať do splatnosti. Do portfólia držaného do splatnosti 
sú zaradené cenné papiere emitované štátom a iné bonitné cenné papiere. Cenné papiere držané do 
splatnosti sa oceňujú v umorovanej hodnote na základe efektívnej úrokovej miery. Výnosy z úrokov, 
diskonty a prémie z cenných papierov držaných do splatnosti, sa denne časovo rozlišujú a vykazujú vo  
výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“. V prípade zníženia hodnoty cen-
ného papiera sa tvoria opravné položky na straty. 

4. Finančné aktíva na predaj
Portfólio finančných aktív na predaj zahŕňa investície skupiny v iných subjektoch s podielom menším 
ako 20 % na základnom imaní a hlasovacích právach. Aktíva v portfóliu sa oceňujú v obstarávacej 
cene zníženej o opravné položky na zníženie ich hodnoty, ktoré sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj“, pretože ich trhovú cenu na aktívnom 
trhu nemožno spoľahlivo určiť. 

Dividendy z finančných aktív na predaj sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke  
„Výnosy z dividend“.

Tuzemské cenné papiere vo vyššie uvedených portfóliách skupiny sú kótované a obchodované 
prevažne na Burze cenných papierov v Bratislave („BCBP“), zahraničné cenné papiere sú kótované na 
Luxembourg Stock Exchange a obchodované na medzibankovom trhu.

h) Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení – repo transakcie
Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom odkúpení („repo transakcie“) sa v súva-
he vykazujú ako aktíva v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“ alebo „Finančné aktíva držané 
do splatnosti“ a záväzky protistrany sa vykazujú v položke „Vklady a bežné účty bánk“ alebo „Vklady 
klientov“. 
Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji („reverzné repo transakcie“) 
sa vykazujú v súvahe ako aktíva v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ alebo „Úvery 
poskytnuté klientom“. Rozdiel medzi cenami pri predaji a spätnom odkúpení sa vykazuje ako úrok 
a časovo sa rozlišuje počas trvania zmluvy použitím efektívnej úrokovej miery.

i) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky/amor-
tizáciu spolu s kumulovanými stratami zo zníženia hodnoty. Výška odpisov sa počíta pomocou metódy 
rovnomerných alebo zrýchlených odpisov podľa odhadovanej doby použiteľnosti. Nedokončené hmot-
né investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú. 

Odhadovaná ekonomická životnosť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v rokoch: 

V prípade indikácií zníženia hodnoty majet-
ku skupina odhaduje jeho realizovateľnú 
hodnotu. Ak účtovná hodnota aktíva 
prevyšuje jeho odhadovanú realizovateľnú 
hodnotu, zníži sa na realizovateľnú hodnotu. 
Ak sa aktíva identifikujú ako znehodnotené, 
vedenie skupiny posúdi ich realizovateľnú 
hodnotu porovnaním s cenou pri predaji, 

vypočítanou na základe správ o ocenení, ktoré vypracovala tretia strana, zníženú o odhadované nákla-
dy spojené s predajom. Opravy a údržba sa účtujú priamo do výkazu ziskov a strát v momente vzniku 
nákladu. 

Goodwill
Goodwill predstavuje prebytok obstarávacej ceny, ktorá prevyšuje reálnu hodnotu identifikovateľných 
aktív, záväzkov a podmienených záväzkov obstaranej spoločnosti ku dňu jeho obstarania. Goodwill je 
prvotne vykázaný v obstarávacej cene a následne sa jeho hodnota upravuje o akumulované straty zo 
zníženia jeho hodnoty. Goodwill sa testuje raz alebo viackrát ročne, pokiaľ udalosti alebo zmeny okol-
ností naznačujú, že by sa jeho hodnota znížila v súlade s IAS 36 – Zníženie hodnoty aktív. Zníženie 
hodnoty goodwillu nie je možné zrušiť v nasledujúcom účtovnom období.

j) Lízing
Majetok prenajatý na základe finančného lízingu, v rámci ktorého sa prevádzajú práva a povin-
nosti podobné tým, ktoré sa týkajú vlastného majetku, sa kapitalizuje vo výške svojej reálnej hodnoty 
a odpisuje počas doby použiteľnosti. Kapitálová zložka každého budúceho záväzku z lízingu sa vyka-
zuje ako záväzok, úroková zložka sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát počas doby lízingu, aby sa  
vytvorila konštantná sadzba úrokových nákladov z výšky neuhradených kapitálových splátok.

Stroje a zariadenia, počítače, dopravné prostriedky 4 – 15 

Softvér do 5

Inventár a vybavenie 6 – 15 

Energetické prístroje a zariadenia 10 – 15 

Optická sieť 30

Budovy a stavby 10 – 40 
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Splátky na základe operatívneho lízingu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby 
lízingu. V prípade, že sa operatívny lízing ukončí pred skončením doby lízingu, akákoľvek úhrada, ktorú 
prenajímateľ požaduje vo forme pokuty, sa vykazuje ako náklad v období ukončenia lízingu.

k) Záväzky z dlhových cenných papierov
Dlhové cenné papiere emitované skupinou sa vykazujú vo výške umorovaných nákladov na základe 
metódy efektívnej úrokovej miery. Skupina emituje hypotekárne záložné listy a investičné zmenky. 
Nákladové úroky vznikajúce z emisie cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke 
„Úrokové náklady a podobné náklady“.

l) Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze peňažných tokov
Peniaze a peňažné ekvivalenty pre potreby zostavenia „Výkazu o peňažných tokoch“ obsahujú 
peňažnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska s výnimkou povinných 
minimálnych rezerv. Pod peňažnými ekvivalentmi sa chápu pokladničné poukážky, bežné účty v iných 
bankách a krátkodobé štátne cenné papiere.

m) Rezervy na záväzky
Ak je skupina vystavená potencionálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamym záväzkom, 
ktoré sú dôsledkom minulej udalosti, pričom je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude 
treba vynaložiť peňažné prostriedky, čo má za následok zníženie zdrojov predstavujúcich ekonomický 
úžitok a výšku vyplývajúcej straty možno primerane odhadnúť, hodnota rezerv na záväzky sa vykazuje 
ako náklad a záväzok. Akákoľvek strata súvisiaca so zaúčtovaním rezervy na záväzky sa vykazuje vo 
výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie.

n) Časové rozlíšenie úrokov
Časovo rozlíšené úrokové výnosy a náklady, vzťahujúce sa na finančné aktíva a finančné záväzky, 
sa vykazujú k dátumu zostavenia účtovnej závierky spoločne s aktívami alebo záväzkami uvedenými 
v súvahe.

o) Vykazovanie výnosov a nákladov
1) Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru

Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru vznikajúce zo všetkých úročených nástro-
jov okrem položky „Finančné aktíva/záväzky na obchodovanie“ sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov 
a strát pomocou metódy efektívnej úrokovej miery. Skupina účtuje úroky z omeškania v čase inkasa 
peňažných prostriedkov.

Úrokový výnos z položky „Finančné aktíva na obchodovanie” sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie”.

Výnosové/nákladové úroky z cenných papierov zahŕňajú výnosy z kupónov s pevnou a pohyblivou úro-
kovou sadzbou a amortizovaným diskontom alebo prémiou.

2) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií

Poplatky a provízie sa vykazujú v nákladoch a výnosoch vo výkaze ziskov a strát na základe časového 
princípu a v čase uskutočnenia transakcie.

3) Výnosy z dividend

Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v momente potvrdenia nároku na prijatie divi-
dendy skupinou. 

p) Zisk na akciu
Skupina vykázala zisk na akciu pripadajúci držiteľom kmeňových a prioritných akcií. Zisk na akciu 
kmeňových akcií skupina vypočítala delením zisku pripadajúceho na držiteľov kmeňových akcií 
váženým priemerom počtu kmeňových akcií v obehu v priebehu roka a zisk na akciu prioritných akcií 
skupina vypočítala delením zisku pripadajúceho na držiteľov prioritných akcií váženým priemerom počtu 
prioritných akcií v obehu v priebehu roka.

r) Rozdelenie zisku
Skupina zaúčtuje rozdelenie zisku po jeho schválení akcionármi. V rámci rozdelenia zisku skupina 
zaúčtuje záväzok voči akcionárom vo výške schválených dividend.  

s) Zdaňovanie a odložená daň
Daň z príjmov skupina vypočíta v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike na základe výsled-
kov jednotlivých členov skupiny vykázaných vo výkaze ziskov a strát.

Odloženú daň z príjmov skupina vykazuje formou súvahovej metódy pri vzniku dočasných rozdielov 
medzi daňovou hodnotou aktív alebo záväzkov a ich účtovnou hodnotou na účely finančného vý-
kazníctva. Na určenie odloženej dane z príjmov bola použitá očakávaná daňová sadzba pre nasledu-
júce roky, t. j. 19 %. Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje v prípade, keď je pravdepodobné, 
že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, s ktorým možno odpočítateľné dočasné rozdiely 
zúčtovať.

Skupina vykazuje daň z príjmov právnických osôb a odloženú daň v súvahe v položke „Pohľadávky 
vyplývajúce z dane z príjmov“ alebo „Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov“.

Skupina je platcom rôznych miestnych daní a dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sa vykazujú vo 
výkaze ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ s výnimkou DPH z obstarania 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorá vstupuje do obstarávacej ceny dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku.

t) Regulačné požiadavky
Banka je povinná plniť regulačné požiadavky Národnej banky Slovenska, ktoré zahŕňajú limity a rôzne 
iné obmedzenia týkajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, opravných položiek na krytie úverové-
ho rizika, zabezpečenia likvidity, úrokových sadzieb a devízovej pozície skupiny.

Aj konsolidované spoločnosti musia spĺňať regulačné požiadavky, najmä predpisy v súvislosti s pravidla-
mi doplnkového poistenia a kolektívneho investovania.
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Ostatné poznámky
1. Výnosové úroky, netto

2. Výnosy z dividend

3. Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov tvorené na transakcie vykázané 
v súvahe a na podsúvahové transakcie:

V priebehu roka skupina postúpila úvery poskytnuté klientom v sume 887 539 tis. Sk, pričom čistá 
účtovná hodnota postúpených úverov po zohľadnení k nim vytvorených opravných položiek bola 
38 864 tis. Sk, z ktorých získala skupina úhradu v sume 409 119 tis. Sk.

Vplyvom tejto transakcie skupina vykázala zisk z predaja uvedených úverov vo výške 370 255 tis., 
ktorý vykázala v položke „Rozpustenie opravných položiek a rezerv“.
Bližšie informácie o opravných položkách na straty z úverov sú uvedené v pozn. 18 a rezervách
na záväzky sú uvedené v pozn. 33.

4. Výnosy z poplatkov a provízií, netto

5. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy: 8 358 062 6 168 293

         z úverov a bežných účtov poskytnutých bankám 1 489 809 817 445

         z úverov poskytnutým klientom 5 387 861 4 028 562

         z finančných aktív držaných do splatnosti 1 466 649 1 322 286

         z finančných aktív v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 13 743 -

Náklady na úroky a podobné náklady: (2 817 627) (1 212 624)

         na vklady a bežné účty bánk (321 211) (496 717)

         na vklady klientov (1 911 920) (296 161)

         na záväzky z dlhových cenných papierov emitovaných bankou (584 496) (419 746)

Výnosové úroky, netto 5 540 435 4 955 669

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Z finančných aktív na predaj 898 7

Celkom 898 7

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Tvorba opravných položiek a rezerv (1 777 383) (1 314 789)

Rozpustenie opravných položiek a rezerv 1 305 896 1 042 063

Odpis úverov (13 407) (1 459)

Výnos z odpísaných úverov 2 176 1 030

Celkom (482 718) (273 155)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z poplatkov a provízií 2 971 724 2 656 853

         z bankových prevodov 1 934 586 1 702 534

         z poplatkov za správu úverov a záruk 270 497 366 183

         z operácií s cennými papiermi 579 646 479 681

         za ostatné bankové služby 186 995 108 455

Náklady na poplatky a provízie (404 308) (367 709)

         z bankových prevodov (343 363) (304 032)

         z poplatkov za správu úverov a záruk (13 539) (38 484)

         z operácií s cennými papiermi (15 411) (5 999)

         za ostatné bankové služby (31 995) (19 194)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 2 567 416 2 289 144

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úrokové obchody 4 946 (516 604)

Cenné papiere (515 680) (470 568)

z toho:       úrokové výnosy         707 254 1 249 172

                 precenenie na reálnu hodnotu (683 964) (483 158)

                 výnosy z predaja cenných papierov   192 007 50 156

                 refinančné náklady        (731 201) (1 288 391)

                 dividendy 224 1 653

Zisk/strata z derivátov 520 626 (46 036)

z toho:       úrokové výnosy (78 205) (188 278)

                 precenenie na reálnu hodnotu 598 831 142 242

Menové obchody (1 336 898) (309 182)

Zisk/strata z derivátov (1 336 898) (309 182)

z toho:       precenenie na reálnu hodnotu (558 782)        74 930 

Obchody s indexmi - 30 172

Zisk/strata z derivátov - 30 172

Kurzové rozdiely 3 028 372 1 936 063

Kurzové rozdiely 3 028 372 1 936 063

Celkom 1 696 420      1 140 449
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Pokles refinančných nákladov k cenným papierom na obchodovanie bol spôsobený poklesom celkovej 
výšky portfólia cenných papierov na obchodovanie k 31. decembru 2006, viď. pozn. 19. 

6.  Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz 
ziskov a strát

7. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj

V položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj“ je vykázané rozpustenie opravnej 
položky tvorenej k účelovému vkladu vloženého do Pokoj DDP z dôvodu transformácie tejto spoločnosti 
na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky, a.s (pozri poznámku 22). 

8. Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach

9. Všeobecné administratívne náklady

Vo všeobecných administratívnych nákladoch skupiny sú vykázané osobné náklady, ostatné všeobecné 
náklady, odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v nasledovnej štruktúre:

Skupina nemá iný systém dôchodkového zabezpečenia okrem štátneho povinného dôchodkového 
zabezpečenia. Podľa slovenských právnych predpisov je zamestnávateľ povinný odvádzať poistné na 
sociálne poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie  
v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu stanovený ako percento z vymeriavacieho  
základu. Uvedené náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v období, za ktoré zamestnancovi 
vznikol nárok na mzdu.

Skupina odvádza príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie spravované súkromným dôchod-
kovým fondom podľa dĺžky zamestnania zamestnanca. Skupine nevznikajú žiadne záväzky z titulu 
vyplácania dôchodkov zamestnancom v budúcnosti. Náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie 
k 31. decembru 2006 predstavovali  19 526 tis. Sk (2005: 16 873 tis. Sk). 

Vedenie skupiny odhaduje, že výška zamestnaneckých pôžitkov pri skončení zamestnania vyplatená 
zamestnancom pri odchode do dôchodku vo výške jedného mesačného platu (ako ustanovuje platná 
slovenská legislatíva) je k 31. decembru 2006 nevýznamná, preto sa v účtovnej závierke nevykazuje.

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úrokové obchody        (56 276) -

Cenné papiere (56 276) -

z toho: precenenie na reálnu hodnotu (56 276) -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Z finančných aktív na predaj 72 413 (9 920)

Celkom 72 413 (9 920)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Z pridružených spoločností oceňovaných metódou vlastného imania 44 738 47 037

Celkom 44 738 47 037

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Osobné náklady (2 698 623)  (2 424 427)

Mzdové náklady (2 151 864)  (1 931 950)

Náklady na sociálne zabezpečenie (484 673) (433 525)

Ostatné sociálne náklady (62 086) (58 952)

Ostatné administratívne náklady (1 916 252) (2 070 890)

Náklady na užívanie priestorov (425 299) (407 180)

Náklady na IT a komunikáciu (607 719)     (462 775)

Náklady na právne služby a poradenstvo (69 427) (159 230)

Náklady na reklamu a reprezentáciu (234 260) (216 931)

Fond na ochranu vkladov (123 809) (380 402)

Ostatné náklady (455 738)     (444 372)

Odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (578 811) (562 250)

Dlhodobého hmotného majetku (381 317) (408 837)

Dlhodobého nehmotného majetku (197 494) (153 413)

Celkom (5 193 686)  (5 057 567)
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10. Ostatný prevádzkový zisk (strata)

V ostatných prevádzkových ziskoch (stratách) sú vykázané výnosy a náklady z nebankovej činnosti, 
z odpredaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a z DPH, ktorú si skupina nemôže uplatniť:

 

11. Daň z príjmu

Právnické osoby v Slovenskej republike majú povinnosť priznávať zdaniteľný príjem a odvádzať zo 
zdaniteľného príjmu príslušnému daňovému úradu daň z príjmov právnických osôb. V roku 2006 je pre 
právnické osoby platná 19 % (2005: 19 %) sadzba dane z príjmov. 

Pri zisťovaní základu dane k splatnej dani skupina vychádzala zo zisku pred zdanením upraveného 
podľa opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 SR z 15. februára 2006 doplneného opatrením  
MF SR č. MF/026217/2006-72 v súlade s ustanoveniami § 17 odsek 1 písm. c) zákona o dani  
z príjmov. Zistený upravený zisk pred zdanením bol upravený o odpočítateľné a pripočítateľné položky.

Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej 
sadzby dane z príjmov nasledovne:

Odložené daňové pohľadávky a záväzky k 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005 súvisia 
s týmito položkami:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z nebankovej činnosti 146 369 7 504 

z toho:  výnosy z rozpustenia rezerv na súdne spory (pozn. 33) 312 219 

Náklady na nebankovú činnosť (532 257) (394 756)

z toho: ostatné dane (247 170) (229 764)

 tvorba rezerv na súdne spory (pozn. 33) (258 503) (149 252)

Ostatné prevádzkové výnosy 72 818 337 391

Ostatné prevádzkové náklady (35 334) (147 919)

Celkom (348 404) (197 780)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Splatný daňový náklad (610 868) (477 266)

Odložený daňový náklad (216 798) (52 485)

Celkom (827 666) (529 751)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Zisk pred zdanením 3 841 236 2 893 884

Teoretická daň vyčíslená pri sadzbe dane 19 % 729 834 549 839

Nezdaniteľné príjmy (85 920) (114 468)

Neodpočítateľné náklady 69 502 124 192

Opravné položky a rezervy, netto 87 069 (32 028)

Vplyv úprav podľa IFRS 17 628 28 733

Vplyv zmeny daňovej legislatívy 170 329 -

Rozpustenie rezerv na neistú realizáciu odložených daňových pohľadávok (165 194) (31 467)

Nedaňové straty 366 1 654

Vplyv konsolidácie 3 838 3 468

Iné 214 (172)

Náklad na daň z príjmov 827 666 529 751

Efektívna daň za účtovné obdobie 21,55 % 18,31 %

(v tisícoch Sk) Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

31. decembra 
2006

31. decembra 
2005

Odložené daňové pohľadávky

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení 
opravných položiek na straty zo zníženia 
hodnoty)

102 633 803 102 640 424 - - 167 100

Dlhodobý hmotný majetok 2 713 609 3 036 267 - - 225

Ostatné aktíva 1 073 133 1 090 637 17 504 3 325 3 364

Rezervy na záväzky 1 231 226 - 185 340 35 215 33 270

Ostatné záväzky 1 128 064 2 025 131 304 58 6

Celkom 38 598 203 965

Odložené daňové záväzky

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení 
opravných položiek na straty zo zníženia 
hodnoty)

102 633 803 102 640 424 - - (4 647)

Dlhodobý hmotný majetok 2 713 609 3 036 267 322 658 (61 306)        (9 910)

Ostatné záväzky 1 128 064 2 025 131 896 465 (170 329) -

Celkom (231 635) (14 557)

Odložená daňová pohľadávka, netto (193 037) 189 408

Úprava o neistú realizáciu odloženej daňovej pohľadávky (38 540) (203 734)

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok), netto (231 577) (14 326)
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Skupina nevykázala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 38 540 tis. Sk (2005: 203 734 tis. Sk),  
ktorá súvisí najmä s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi vyplývajúcimi z rezerv, pre ich neisté 
načasovanie a realizáciu v budúcich účtovných obdobiach.

Skupina v roku 2006 opravila výšku odloženej daňovej pohľadávky z rezerv na záväzky za 
porovnateľné obdobie (31. decembra 2005). Kedže k uvedenej daňovej pohľadávke bola v roku 2005 
v plnej výške vytvorená opravná položka, uvedená zmena nemá nijaký vplyv na výsledok hospodárenia 
za rok 2005.

V priebehu roka 2006 bola prijatá novela zákona o dani z príjmu, ktorá dodatočne ovplyvnila výšku 
odloženého daňového záväzku vyplývajúcu z nakúpeného alikvotného úrokového výnosu k dlhovým 
cenným papierom držaných skupinou k 31. decembru 2003. Uvedený dodatočný daňový záväzok by 
mal predstavovať položku, ktorá bude zvyšovať daňový základ skupiny so splatnosťou do konca roku 
2008. Na základe uvedených skutočností, skupina vykázala v roku 2006 zodpovedajúci odložený 
daňový záväzok vo výške 170 329 tis. Sk.

Po 31. decembri 2006 schválila Národná rada SR novú legislatívu, na základe ktorej sa ruší vyššie 
uvedená dodatočná daň z príjmov. Preto sa očakáva, že odložený záväzok z dane z príjmov sa v plnej 
výške, t. j. 170 329 tis. Sk, rozpustí a vykáže ako odpočet dane z príjmov v roku 2007.

12. Zisk na akciu

Vyplatená dividenda na jednu kmeňovú akciu v roku 2006 (zo zisku za rok 2005) bola 33 400 Sk, 
v roku 2005 (zo zisku za rok 2004) bola 28 600 Sk.

13. Segmentácia
Prevádzkový zisk skupiny bol vytvorený najmä z poskytovania bankových služieb v Slovenskej  
republike. Produkty a služby skupiny vyplývajú z jedného segmentu podnikania – poskytovanie 
bankových a súvisiacich služieb. 

14. Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Povinné minimálne rezervy sa vykazujú ako úročené vklady v zmysle opatrení Národnej banky 
Slovenska (úročia sa sadzbou 1,5 % p. a.). Výška rezervy závisí od objemu vkladov prijatých skupinou. 
Schopnosť skupiny čerpať rezervu je v zmysle platnej legislatívy obmedzená. Z uvedeného dôvodu 
nie je vykázaná v položke „Peniaze a vklady v centrálnych bankách“ pre účely zostavenia výkazu 
o peňažných tokoch (pozri pozn. 37).

15. Štátne a iné pokladničné poukážky

16. Úvery a bežné účty poskytnuté bankám

Ako zabezpečenie za poskytnuté reverzné repo obchody skupina prijala pokladničné poukážky 
Národnej banky Slovenska v sume 17 942 886 tis. Sk (31. december 2005: 30 372 631 tis. Sk).

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Zisk po zdanení za bežné účtovné obdobie 3 013 570 2 364 133

Priemerný počet kmeňových akcií v obehu počas obdobia 50 216 50 216

Priemerný počet prioritných akcií v obehu počas obdobia 703 693                     -

Zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 20 000 Sk) v Sk 56 083 47 079

Zisk na prioritnú akciu (menovitá hodnota 100 Sk) v Sk 280 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pokladničná hotovosť 2 840 589 2 074 937

Vklady v centrálnej banke 5 978 995 2 031 816

z toho:   povinné minimálne rezervy 5 152 276 1 342 861

            vklady splatné na požiadanie 526 638 688 955

            jednodňové vklady v NBS 300 081 -

Celkom 8 819 584 4 106 753

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pokladničné poukážky NBS v reálnej hodnote 4 954 155 -

Celkom 4 954 155 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 1 863 801 610 668

Operácie na peňažnom trhu 6 797 198 6 630 589

Reverzné repo obchody 17 940 398 30 366 954

Ostatné úvery bankám 86 387 -

Celkom 26 687 784 37 608 211
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Geografické členenie úverov a bežných účtov poskytnutých bankám:

17. Úvery poskytnuté klientom, brutto

Úvery poskytnuté klientom tvoria:

V položke „Úvery okrem hypotekárnych úverov“ sa vykazuje produkt „americká hypotéka“ 
v sume 3 576 294 tis. Sk (31. december 2005: 1 969 295 tis. Sk).

K 31. decembru 2006 bola celková výška syndikovaných úverov, ktorých gestorom bola skupina, 
6 940 323 tis. Sk (31. december 2005: 8 815 732 tis. Sk). Podiel skupiny predstavoval výšku 
3 019 612 tis. Sk (31. december 2005: 3 386 147 tis. Sk). Syndikované úvery sú vykázané v položke 
„Úvery okrem hypotekárnych úverov“.

Geografické členenie úverov poskytnutých klientom:

Odvetvové členenie úverov poskytnutých klientom:

18. Opravné položky na straty z úverov 

Opravné položky na straty z úverov sa vykazujú v zmysle štandardov uplatňovaných skupinou 
a pokrývajú všetky rozpoznateľné úverové riziká.

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2006:

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2005:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 23 224 587 35 196 662

Ostatné štáty 3 463 197 2 411 549

Celkom 26 687 784 37 608 211

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úvery okrem hypotekárnych úverov 86 097 262 68 393 893

Úvery kryté zmenkami 333 249 363 543

Pohľadávky z hypotekárnych úverov 17 996 078 12 318 131

Celkom 104 426 589 81 075 567

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 101 314 452 78 284 351

Ostatné štáty 3 112 137 2 791 216

Celkom 104 426 589 81 075 567

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výrobné odvetvia 14 257 005 14 386 278

Obchodné spoločnosti 25 025 328 17 654 441

Finančné služby 9 645 891 8 890 733

Ostatné služby 10 808 505 6 209 767

Preprava 5 211 849 3 826 884

Zdravotnícke a verejné služby 2 084 574 2 731 877

Výstavba nehnuteľností 3 445 453 2 359 037

Poľnohospodárstvo 875 138 793 089

Banský priemysel 85 304 76 459

Ostatné (vrátane všetkých nerezidentov) 32 987 542 24 147 002

Celkom 104 426 589 81 075 567

(v tisícoch Sk) K 1. januáru
2006

Tvorba Rozpus-
tenie

Použitie Prevody  
kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2006

Individuálna opravná 
položka

2 004 313 1 198 226 (700 012) (1 001 523) (40 836) 1 460 168

Skupinová opravná položka 310 030 103 105 (80 517) - - 332 618

Celkom 2 314 343 1 301 331 (780 529) (1 001 523) (40 836) 1 792 786

(v tisícoch Sk) K 1. januáru
2005

Tvorba Rozpus-
tenie

Použitie Prevody  
kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2005

Individuálna opravná 
položka

1 846 893 1 093 885 (779 574) (140 469) (16 422) 2 004 313

Skupinová opravná položka 324 342 122 730 (137 042) - - 310 030

Celkom 2 171 235 1 216 615 (916 616) (140 469) (16 422) 2 314 343
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19. Finančné aktíva na obchodovanie

Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie podľa emitenta:

20. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

21. Finančné aktíva držané do splatnosti

22. Finančné aktíva na predaj

Pohyby opravných položiek k finančným aktívam na predaj:

V položke „Rozpustenie“ je vykázané rozpustenie opravnej položky vytvorenej k účelovému vkladu 
vloženého skupinou do spoločnosti Pokoj DDP (pozri poznámku 38).

 

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 10 540 006 19 974 841

Dlhové nástroje emitované verejným sektorom 9 114 654 13 893 348

Dlhopisy a dlhové cenné papiere emitované inými sektormi 1 425 352 6 081 493

Podielové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 5 457 68 615

Podielové cenné papiere a ostatné cenné papiere 5 457 1 927

Podielové listy podielových fondov - 66 688

Kladná reálna hodnota finančných derivátov 5 363 907 1 968 032

Úrokové obchody 1 868 551 1 289 599

Menové obchody 3 394 292 644 866

Obchody s indexmi 101 064 33 567

Celkom 15 909 370 22 011 488

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie vydané: 

          finančnými inštitúciami pôsobiacimi v Slovenskej republike 4 784 68 405

          inými subjektami pôsobiacimi v Slovenskej republike 673 210

Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie celkom 5 457 68 615

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom

          Dlhové nástroje emitované verejným sektorom   6 244 719 -

Celkom   6 244 719 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové nástroje emitované verejným sektorom 27 931 307 27 686 313

Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere vydané inými sektormi 10 343 819 9 787 327

Celkom 38 275 126 37 473 640

(v tisícoch Sk)

Názov

Podiel 
skupiny 

(v %)

Obstarávacia 
cena

Opravná 
položka

Účtovná hodnota
k 31. decembru 2006

Účtovná hodnota 
k 31. decembru 2005

RVS, a.s., Bratislava 0,67 1 400 (1 400) - -

SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., 
Banská Bystrica

N/A 1 432 (1 432) - -

Burza cenných papierov 
v Bratislave, a.s., Bratislava

0,09 300 - 300 300

Pokoj doplnková dôchodková 
poisťovňa, Bratislava

N/A - - - -

S.W.I.F.T. s. c.,  Belgicko 0,04 2 350 - 2 350 2 018

International Factors Group s. c., 
Belgicko

1,18 214 - 214 235

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.  
Bratislava

10,00 1 100 - 1 100 1 100

VALUE GROWTH FUND 
SLOVAKIA B.V., Holandsko

6,53 8 776 (8 776) - -

Celkom  15 572 (11 608) 3 964 3 653

(v tisícoch Sk) 2006 2005

K 1. januáru 84 853 75 355

Tvorba - 10 972

Rozpustenie (pozn. 7) (72 413) (1 312)

Kurzový rozdiel (832) (162)

Celkom 11 608 84 853
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23. Podiely v pridružených spoločnostiach

K 31. decembru 2006 skupina evidovala podiely v týchto pridružených spoločnostiach:

Prehľad vybraných položiek za pridruženú spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava:

24. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31. decembru 2006 predstavujú záväzky vyplývajúce zo zmlúv na nákup dlhodobého nehmotného 
majetku 190 689 tis. Sk (2005: 73 463 tis. Sk).

25. Dlhodobý hmotný majetok

K 31. decembru 2006 predstavujú záväzky vyplývajúce zo zmlúv na nákup dlhodobého hmotného 
majetku 384 971 tis. Sk (2005: 269 064 tis. Sk).

Poistné krytie
Hmotný dlhodobý majetok je krytý poistením proti živelnej udalosti do výšky maximálneho rizika 
3 417 475 tis. Sk, proti požiarom do výšky 3 931 947 tis. Sk proti škodám spôsobených vodou 
z vodovodného zariadenia do výšky 3 919 025 tisíc Sk, proti krádeži a vandalizmu do výšky 
564 311 tis. Sk. Elektronické zariadenia sú poistené do výšky maximálneho rizika 1 729 595 tis. 
Sk. Dopravné prostriedky na základe uzatvoreného havarijneho poistenia sú poistené do výšky 
maximálneho rizika 288 940 tis. Sk.

(v tisícoch Sk) 2006  2005

1. januára 316 977 318 412

Podiel na zisku pridružených spoločností po zdanení (pozn. 8) 44 738 47 037

Likvidácia podielu na zisku za spoločnosť K.A.X. - (472)

Eliminácia prijatých dividend (36 000) (48 000)

31. decembra 325 715 316 977

(v tisícoch Sk)
Pridružená spoločnosť

Majetkový 
podiel v %

Cena 
obstarania

Opravná 
položka

Zostatková 
cena

Podiel na hodnote 
čistých aktív

2006

Podiel na 
hodnote čistých 

aktív 2005

Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava 48,00 % 96 000 - 96 000 325 615 316 877

Slovak Banking Credit Bureau, 
s.r.o., Bratislava

33,33 % 100 - 100 100 100

Celkom 96 100 - 96 100 325 715 316 977

(v tisícoch Sk)
Názov

Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava

2006 2005

Aktíva spolu 8 237 514 6 462 517

Záväzky spolu 7 559 150 5 820 356

Čisté aktíva 678 364 660 161

Podiel skupiny na čistých aktívach 325 615 316 877

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 506 711 492 395

Zisk po zdanení 93 203 85 201

Podiel skupiny na zisku po zdanení 44 738 40 896

Podmienené záväzky 239 130 91 485

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Softvér 552 701 405 276

Goodwill (pozn. 38) 271 746 -

Nedokončený nehmotný majetok 353 914 248 713

Celkom 1 178 361 653 989

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pozemky a budovy, ktoré skupina používa na vlastnú činnosť 1 429 691 1 306 569

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 283 918 1 153 081

Celkom 2 713 609 2 459 650
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26. Pohyby na účtoch hmotného a nehmotného dlhodobého majetku

Pohyby na účtoch hmotného dlhodobého majetku:

Pohyby na účtoch nehmotného dlhodobého majetku:

27. Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov

28. Ostatné aktíva

Preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vykázané v položke 
„Preddavky a položky časového rozlíšenia“ vo výške 70 437 tis. Sk (31. december 2005: 90 448 tis. Sk).  
V položke „Ostatné aktíva“ skupina vykazuje pohľadávku voči spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby 
spojené s prevádzkou bankomatov a prevozom hotovosti v sume 469 377 tis. Sk (31. december 2005: 
318 749 tis. Sk).

29. Vklady a bežné účty bánk

Vklady a bežné účty bánk podľa geografického členenia:

 (v tisícoch Sk) Pozemky 
a budovy

Stroje 
a zariadenia

Ostatný 
dlhodobý 

majetok

Dopravné 
prostriedky

Nedokončené 
investície

Spolu

Obstarávacia cena

1. januára 2006 1 732 594 2 700 146 972 002 227 727 100 124 5 732 593

Prírastky - 23 306 71 293 719 920  743 590 

Úbytky (25 309) (132 362) (22 470) (68 649) (59 048) (307 838) 

Prevod z nedokončených hmotných 
investícií

196 762 326 944 24 342 82 760 (630 808) -

31. decembra 2006 1 904 047 2 918 034 973 945 242 131 130 188 6 168 345

Oprávky

1. januára 2006 (426 026) (2 064 737) (650 617) (131 563) - (3 272 943)

Odpisy (58 910) (233 876) (55 131) (33 400) - (381 317)

Iné prírastky - (20 762) (61) (60) - (20 883)

Úbytky 10 579 130 513 17 999 61 316 - 220 407

31. decembra 2006 (474 357) (2 188 862) (687 810) (103 707) - (3 454 736)

Zostatková hodnota 31. 12. 2005 1 306 568 635 409 321 385 96 164 100 124 2 459 650

Zostatková hodnota 31. 12. 2006 1 429 690 729 172 286 135 138 424 130 188 2 713 609

(v tisícoch Sk) Softvér Goodwill Iné Nedok. 
nehmotné 
investície

Spolu

Obstarávacia cena    

1. januára 2006 1 349 955 33 194 781 248 713 1 632 643

Prírastky - - - 486 024 486 024

Zmena v dôsledku obstarania dcérskej 
spoločnosti (pozn. 38)

-
271 746 -

- 271 746

Úbytky - - (169) (35 904) (36 073)

Prevod z nedokončených nehmotných investícií 344 919 - - (344 919) -

31. decembra 2006 1 694 874 304 940 612 353 914 2 354 340

Oprávky

1. januára 2006 (944 679) (33 194) (781) - (978 654)

Odpisy (197 494) - - - (197 494)

Úbytky - - 169 - 169

31. decembra 2006 (1 142 173) (33 194) (612) - (1 175 979)

Zostatková hodnota 31. 12. 2005 405 276 - - 248 713 653 989

Zostatková hodnota 31. 12. 2006 552 701 271 746 - 353 914 1 178 361

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Daňová pohľadávka – splatná 1 355 93 443

Daňová pohľadávka celkom 1 355 93 443

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Preddavky a položky časového rozlíšenia 322 747 345 489

Ostatné pohľadávky voči štátnemu rozpočtu 37 071 30 138

Ostatné aktíva 713 316 475 633

Celkom 1 073 134 851 260

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 257 305 250 967

Operácie na peňažnom trhu 3 039 857 17 689 624

Dlhodobé financovanie 1 587 708 1 609 752

Úvery bánk - 935 838

Celkom 4 884 870 20 486 181

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 2 005 228 6 131 087

Ostatné krajiny 2 879 642 14 355 094

Celkom 4 884 870 20 486 181
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30. Vklady klientov

Vklady klientov podľa skupín produktov:

Vklady klientov podľa geografického členenia:

31. Finančné záväzky na obchodovanie

32. Záväzky z dlhových cenných papierov

Skupina vydala dlhové cenné papiere s nasledujúcimi podmienkami k dátumu ich emisie: 

Všetky vydané hypotekárne záložné listy skupiny sú kótované na Burze cenných papierov v Bratislave. 

K 31. decembru 2006 je časť vydaných hypotekárnych záložných listov zabezpečená 
štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky zahrnutými v jednotlivých portfóliach cenných papierov 
v sume 4 646 340 tis. Sk (31. december 2005: 4 069 340 tis. Sk).

V zmysle slovenského zákona o bankách emitované hypotekárne záložné listy musia kryť aspoň 90 % 
nesplatenej hodnoty skupinou poskytnutých hypotekárnych úverov.

33. Rezervy na záväzky

Pohyby rezerv na záväzky v roku 2006:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vklady na požiadanie a bežné účty 89 571 908 73 276 761

Termínované vklady 62 448 425 51 574 990

Sporiace účty 7 491 092 8 577 004

Celkom 159 511 425 133 428 755

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 157 134 107 131 252 480

Ostatné krajiny 2 377 318 2 176 275

Celkom 159 511 425 133 428 755

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Záporné trhové hodnoty z finančných derivátov       

Úrokové obchody 2 276 252 2 302 513

Menové obchody 3 593 771 643 924

Obchody s indexmi 105 198 33 576

Celkom 5 975 221 2 980 013

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vydané dlhové cenné papiere – hypotekárne záložné listy 15 714 735 9 078 167

Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov– investičné zmenky 4 138 106 2 482 008

Celkom 19 852 841 11 560 175

(v tisícoch Sk) 
Názov

Úrok.
sadzba

Dátum
emisie

Dátum 
splatnosti

31. decembra 
2006

31. decembra 
2005

Hypotekárne záložné listy I 7,50 % 14. 12. 2001 14. 12. 2006 - 602 370

Hypotekárne záložné listy II 5,50 % 17. 12. 2002 17. 12. 2012 1 028 813 1 033 328

Hypotekárne záložné listy III 6,00 % 11. 3. 2003 11. 3. 2010 481 208 486 711

Hypotekárne záložné listy IV 4,60 % 14. 1. 2004 14. 1. 2008 171 386 10

Hypotekárne záložné listy V 5,00 % 21. 5. 2003 21. 5. 2013 1 048 320 1 051 135

Hypotekárne záložné listy VI 4,60 % 8. 8. 2003 8. 8. 2008 509 072 509 072

Hypotekárne záložné listy VII 4,60 % 31. 10. 2003 31. 10. 2008 1 007 615 1 007 587

Hypotekárne záložné listy VIII 5,00 % 31. 3. 2004 31. 3. 2009 1 037 500 1 037 500

Hypotekárne záložné listy IX 4,50 % 25. 6. 2004 25. 6. 2009 1 023 281 1 023 353

Hypotekárne záložné listy XI 2,70 % 31. 3. 2005 31. 3. 2008 1 021 333 1 022 202

Hypotekárne záložné listy XII 2,90 % 15. 11. 2005 15. 11. 2010 802 900 802 900

Hypotekárne záložné listy XIII 12M BRIBOR 21. 11. 2005 21. 11. 2010 542 757 501 999

Hypotekárne záložné listy XIV 3M BRIBOR 22. 3. 2006 22. 3. 2009 500 212 -

Hypotekárne záložné listy XV 3M EURIBOR + 0,16 % 2. 8. 2006 2. 8. 2007 3 478 401 -

Hypotekárne záložné listy XVI 6M BRIBOR + 0,04 % 2. 8. 2006 2. 8. 2008 767 630 -

Hypotekárne záložné listy XVII 6M BRIBOR + 0,08 % 24. 11. 2006 24. 11. 2011 653 269 -

Hypotekárne záložné listy XVIII 4,65 % 6. 12. 2006 6. 3. 2009 601 860 -

Hypotekárne záložné listy XIX 3M EURIBOR + 0,16 % 13. 12. 2006 13. 12. 2007 1 039 178 -

Hypotekárne záložné listy celkom 15 714 735 9 078 167

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2006

Tvorba Rozpustenie Použitie Prevod  kurzové 
rozdiely

K 31. decembru 
2006

Súdne spory (pozn. 42) 496 886 258 503 (312) - - 755 077

Záruky 99 183 320 396 (42 320) (45 296) (37 169) 294 794

Neodvolateľné úverové prísľuby 139 899 155 656 (112 792) - (1 408) 181 355

Celkom 735 968 734 555 (155 424) (45 296) (38 577) 1 231 226
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Pohyby rezerv na záväzky v roku 2005:

34. Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov

Pohyby záväzkov vyplývajúcich z dane z príjmov v roku 2006:

Čistý odložený záväzok dane z príjmov vyplýval najmä z dočasných zdaniteľných rozdielov 
popísaných v bode 11.

Pohyby záväzkov vyplývajúcich z dane z príjmov v roku 2005:

35. Ostatné záväzky

V položke „Ostatné záväzky“ skupina vykazuje záväzky voči dodávateľom vrátane nevyfakturovaných 
dodávok a záväzky voči zamestnancom. Pokles oproti minulému roku bol spôsobený zmenou vykazova-
nia prioritných akcií (pozri bod c) Hlavných účtovných zásad).

Prehľad výšky záväzku sociálneho fondu vykázaného v položke „Ostatné záväzky“, jeho tvorbe  
a čerpaní:

36. Vlastné imanie

Základné imanie tvorí 50 216 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 20 000 Sk na akciu a 975 328 
prioritných akcií v nominálnej hodnote 100 Sk. Štruktúra akcionárov je opísaná v časti „Všeobecné 
informácie“. Zisk na akciu sa uvádza v pozn. 12.

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené príspevky skupiny do emisného ážia, rezervných fondov 
a nerozdeleného zisku (okrem zisku za bežný rok). Použitie rezervných fondov je obmedzené 
(zákonný rezervný fond) v súlade s Obchodným zákonníkom platným v Slovenskej republike.

Príspevok spoločností v skupine do konsolidovaného zisku po zdanení za príslušný rok:

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2005

Tvorba Rozpustenie Použitie Prevod  
kurzové 
rozdiely

K 31. decembru 
2005

Súdne spory (pozn. 42) 359 256 149 252 (219) (14 954) 3 551 496 886

Záruky 109 276 16 447 (24 597) - (1 943) 99 183

Neodvolateľné úverové prísľuby 160 149 81 726 (100 774) - (1 202) 139 899

Celkom 628 681 247 425 (125 590) (14 954) 406 735 968

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2006

Tvorba Použitie Zmeny vplyvom 
konsolidácie

K 31. decembru 
2006

Splatná daň 14 231 610 868 (494 234) - 130 865

Odložená daň 14 326 216 798 - 453 231 577

Celkom 28 557 827 666 (494 234) 453 362 442

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Položky časového rozlíšenia 15 587 14 400

Ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu 77 840 54 643

Ostatné záväzky 1 034 637  1 432 758 

Celkom 1 128 064 1 501 801 

(v tisícoch Sk) K 1. januáru  
2005

Tvorba Použitie K 31. decembru  
2005

Splatná daň 552 379 477 266 (1 015 414) 14 231

Odložená daň 7 048 52 485 (45 207) 14 326

Celkom 559 427 529 751 (1 060 621) 28 557

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Stav k 1. januáru 21 563 4 001

Tvorba 40 891 35 704

Čerpanie (29 623) (18 142)

Stav k 31. decembru 32 831 21 563

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Materská spoločnosť 11 392 885 9 985 172

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie 148 024 43 393

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania 220 877 221 820

Emisné ážio, rezervné fondy a nerozdelený zisk celkom 11 761 786 10 250 385

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Materská spoločnosť (banka) 2 783 862 2 260 445

Eliminácia prijatých dividend z pridruženej spoločnosti (36 000) (48 000)

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie 220 970 104 651

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania 44 738 47 037

Konsolidovaný zisk po zdanení 3 013 570 2 364 133
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37. Informácie o výkaze peňažných tokov

Zisk z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu:

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2006, k 31. decembru 2005 
a k 31. decembru 2004 tvoria:

38. Obstaranie dcérskej spoločnosti

K 31. decembru 2005 bola investícia v Pokoj DDP klasifikovaná ako finančné aktívum na predaj, pričom 
k tejto investícii bola vytvorená 100 %-ná opravná položka z dôvodu jej neistej návratnosti.

V priebehu roka 2006 viedli zmeny právnych predpisov k zmene právnej formy spoločnosti a následne 
k zániku neistoty vzťahujúcej sa k budúcim právam v tejto spoločnosti. Následne bola rozpustená 
opravná položka k tejto investícii vo výške 72 413 tis. Sk (pozri poznámku 22). Prostredníctvom zmeny 
právnej formy skupina získala kontrolu nad novou spoločnosťou vlastníctvom 64,83 % akcií spoločnosti, 
ktorá bola premenovaná na Doplnkovú Dôchodkovú spoločnosť Tatra banky, a.s. (“DDS TB”). Skupina 
postupne zvýšila svoj podiel v DDS TB na 100 % kúpou podielov od Kappa Štúrovo, a.s., Doprastav, 
a.s., a Slovnaft a.s..

Aktíva a záväzky pri obstaraní spoločnosti DDS TB boli nasledovné:

Pri stanovení reálnej hodnoty aktív a záväzkov spoločnosti DDS TB pri obstaraní podielu skupinou 
neboli identifikované rozdiely medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou uvedených aktív 
a záväzkov. Z uvedeného dôvodu reálna hodnota sa rovná účtovnej hodnote aktív a záväzkov 
spoločnosti DDS TB.

Peňažné toky pri obstaraní DDS TB v priebehu roka 2006: 

Goodwill vznikol ako výsledok podnikovej kombinácie najmä z očakávaných budúcich príjmov 
z riadenia dôchodkových fondov, ako aj očakávaných synergií z integrácie spoločnosti do štruktúry 
skupiny. Tieto úžitky nie sú vykazované samostatne, kedže z nich vyplývajúce budúce ekonomické úžitky 
nie je možné spoľahlivo merať. 

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Peňažné toky z prevádzkových činností

Zisk pred zdanením 3 841 236 2 893 884

Úpravy o nepeňažné operácie (4 655 344) (4 398 827)

Nákladové úroky 2 817 627 1 212 624

Výnosové úroky (8 358 062) (6 168 300)

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov, netto (98 712) 259 477

(Zisk)/strata z predaja a iného vyradenia dlhodobého majetku 5 292 9 115

(Zisk)/strata z finančných derivátov a cenných papierov na obchodovanie 213 149 (268 212)

(Zisk)/strata z cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 56 276 -

Podiel na nerozdelenom zisku pridružených spoločností (8 738) 963

Odpisy a amortizácia 578 811 562 250

Prijaté dividendy (898) (7)

Zmeny v príjmoch a nákladoch budúcich období - (1 612)

(Zisk)/strata z devízových operácií s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi 139 911 (5 125)

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami  prevádzkového kapitálu 
prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu

(814 108) (1 504 943)

(v tisícoch Sk) 2006 2005 2004

Pokladničná hotovosť (pozn. 14) 2 840 589 2 074 937 1 963 270

Vklady v Národnej banke Slovenska splatné na požiadanie (pozn. 14) 526 638 688 955 310 127

Jednodňové vklady v NBS (pozn. 14) 300 081 - -

Pokladničné poukážky NBS v reálnej hodnote (pozn. 15) 4 954 155 - 18 374 559

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie (pozn. 16) 1 863 801 610 668 642 406

Celkom 10 485 264 3 374 560 21 290 362

(v tisícoch Sk) Účtovná hodnota 
obstaraného čistého majetku

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 92 927

Dlhodobý nehmotný majetok 20 332

Dlhodobý hmotný majetok 1 994

Ostatné aktíva 13 737

Vklady klientov (25 385)

Ostatné záväzky (48 604)

Celkom aktíva a záväzky spoločnosti DDS TB 55 001

Goodwill 271 746

Celkové plnenie za získané čisté aktíva 326 747

Obstarávacia cena spoločnosti 326 747

Účelový vklad vložený do spoločnosti pred obstaraním (72 413)

Peňažný tok pri obstaraní 254 334
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39. Pohľadávky a záväzky so spriaznenými osobami

Spriaznené osoby podľa definície v IAS 24 sú protistrany, ktoré predstavujú: 

a) podniky, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých     
 sprostredkovateľov riadia účtovnú jednotku, sú ňou riadené alebo podliehajú spoločnému    
 riadeniu (vrátane spoločností holdingového typu dcérskych spoločností a sesterských spoločností),

b) pridružené podniky – podniky, v ktorých má skupina podstatný vplyv a ktoré nie sú dcérskymi   
 spoločnosťami ani spoločnými podnikmi investora,

c) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na hlasovacích právach skupiny, vďaka   
 ktorému môžu uplatniť podstatný vplyv na skupinu a ktokoľvek, kto by mohol mať na takéto osoby   
 vplyv, alebo kto by mohol podliehať ich vplyvu v rámci obchodov so skupinou,

d) členovia kľúčového manažmentu, t. j. oprávnené osoby zodpovedné za plánovanie, riadenie   
 a kontrolu činností skupiny, vrátane riaditeľov a riadiacich pracovníkov skupiny a ich blízkych   
 rodinných príslušníkov,

e)  podniky, v ktorých ktorákoľvek z osôb uvedených v odsekoch (c) alebo (d) priamo alebo nepriamo 
vlastní podstatný podiel na hlasovacích právach, alebo v ktorých tieto osoby môžu uplatňovať 
významný vplyv. Sem patria aj podniky vlastnené riaditeľmi alebo hlavnými akcionármi banky 
a podniky, ktoré majú s bankou spoločného člena kľúčového manažmentu.

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen 
na právnu formu. 

V rámci bežnej činnosti vstupuje skupina do viacerých bankových transakcií so spriaznenými stranami. 
Bankové transakcie sa uskutočnili za bežných podmienok a vzťahov a s trhovými cenami. 

Aktíva, záväzky, výnosy, náklady, prísľuby a budúce záväzky týkajúce sa spriaznených osôb:

Aktíva
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Úvery poskytnuté bankám a klientom 1 460 372 2 337 176

Štatutárne orgány a dozorná rada 3 932 4 577

RZB 526 153 938 337

Skupina RZB 528 340 998 213

Pridružené podniky 315 123 335 460

Ostatné spriaznené osoby 86 824 60 589

Pohľadávky z transakcií s finančnými derivátmi 45 014 35 338

RZB 29 573 19 891

Skupina RZB 10 453 2 501

Pridružené podniky 4 988 12 946

Ostatné aktíva 20 426 48 092

RZB 845 112

Skupina RZB 19 581 44 773

Pridružené podniky - 3 207

Záväzky
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Vklady bánk a klientov 1 258 609 6 745 711

Štatutárne orgány a dozorná rada 86 439 66 304

RZB 187 148 5 979 164

Skupina RZB 982 986 698 505

Pridružené podniky 2 036 1 738

Záväzky z transakcií s finančnými derivátmi 112 528 309 530

RZB 109 944 306 596

Skupina RZB 83 535

Pridružené podniky 2 501 2 399

Ostatné záväzky 11 692 1 900

RZB 489 361

Skupina RZB 11 203 1 523

Pridružené podniky - 16
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Výnosy 
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 47 302 55 996

Štatutárne orgány a dozorná rada 29 235

RZB 28 685 48 480

Skupina RZB 7 757 835

Pridružené podniky 10 785 6 293

Ostatné spriaznené osoby 46 153

Výnosy z poplatkov a provízií 128 840 97 462

RZB 4 347 1 211

Skupina RZB 113 575 79 797

Pridružené podniky 10 918 16 454

Nerealizovaný zisk z transakcií s finančnými derivátmi 146 506 519 823

RZB 146 506 514 857

Skupina RZB - 1 184

Pridružené podniky - 3 782

Prevádzkové výnosy 19 112 180 105

RZB 349 260

Skupina RZB 9 011 165 882

Pridružené podniky 9 752 13 963

Výnosy celkom 341 760 853 386

Náklady
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Náklady na úroky a podobné náklady (76 777) (260 941)

RZB (59 000) (250 540)

Skupina RZB (17 744) (10 361)

Pridružené podniky (33) (40)

Náklady na poplatky a provízie (23 095) (49 942)

RZB (14 128) (41 075)

Skupina RZB (8 967) (8 867)

Nerealizovaná strata z transakcií s finančnými derivátmi (1 894) -

Skupina RZB (349) -

Pridružené podniky (1 545) -

Všeobecné administratívne náklady (196 490) (116 675)

RZB (26 533) (15 813)

Skupina RZB (74 814) (28 976)

Dozorná rada (22 395)                  (10 105)                   

Štatutárne orgány (72 748)    (61 781)

Prevádzkové náklady (20) (639)

RZB (16) (435)

Skupina RZB - (204)

Pridružené podniky (4) -

Náklady celkom (298 276) (428 197)

Vystavené a prijaté záruky
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Vystavené záruky 2 578 640 1 374 166

RZB 90 913 113 116

Skupina RZB 2 449 889 1 243 375

Pridružené podniky 37 838 17 675

Prijaté záruky 159 994 2 712 772

RZB 137 894 2 638 111

Skupina RZB 15 000 74 661

Pridružené podniky 7 100 -
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40. Položky v cudzích menách

Účtovná závierka obsahuje aktíva a záväzky denominované v cudzích menách v nasledujúcej výške:

41. Zahraničné aktíva a záväzky 

Štruktúra aktív a záväzkov súvisiacich s osobami mimo územia Slovenskej republiky:

42. Budúce záväzky a iné podsúvahové položky

Skupina vykazuje nasledujúce budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Podsúvahové záväzky zo záruk predstavujú neodvolateľné záväzky skupiny vykonať platby v prípade 
neschopnosti klienta plniť záväzky voči tretím stranám.

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný záväzok skupiny, ktorá ho vystavila na požiadanie klienta 
(kupujúceho), zaplatiť oprávnenej osobe (predávajúcemu) alebo preplatiť, resp. akceptovať zmenky 
vystavené oprávnenou osobou po predložení stanovených dokumentov za predpokladu, že sú splnené 
všetky vzťahy a podmienky akreditívu. Dokumentárne akreditívy sú kryté zábezpekami v závislosti 
od schopnosti klienta splácať úver podľa rovnakých zásad ako záruky alebo úvery.

Hlavným cieľom nečerpaných úverových limitov (úverových prísľubov) je zabezpečiť, aby mal klient 
k dispozícii požadované finančné prostriedky. Prísľuby poskytnúť úver vystavené skupinou zahŕňajú 
vydané úverové prísľuby a nevyužitú časť schválených kontokorentných úverov.

Riziko spojené s podsúvahovými finančnými prísľubmi a potencionálnymi záväzkami sa posudzuje 
rovnako ako pri klientských úveroch, pričom sa zohľadňuje finančná situácia a aktivity subjektu, ktorému 
skupina poskytla záruku, ako aj prijatá zábezpeka. K 31. decembru 2006 vytvorila skupina na uvedené 
riziká rezervy vo výške 476 149 tis. Sk (31. december 2005: 239 082 tis. Sk) (pozn. 33).

Skupina získala v rámci obráteného repo obchodu pokladničné poukážky NBS v trhovej hodnote               
17 942 886 tis. Sk (31. december 2005: 30 372 631 tis. Sk) (pozn. 16).

Súdne spory
V rámci svojej riadnej činnosti je skupina účastníkom rôznych súdnych sporov a žalôb. Vedenie skupiny 
je presvedčené, že konečná výška záväzkov, ktoré pre skupinu prípadne vyplynú zo sporov alebo 
žalôb, nebude mať výrazný nepriaznivý dopad na finančnú situáciu, ani na výsledky budúcej činnosti 
skupiny. K 31. decembru 2006 vytvorila skupina rezervy na tieto riziká vo výške 755 077 tis. Sk  
(31. december 2005: 496 886 tis. Sk), (pozn. 33).

Budúce záväzky z operatívneho prenájmu
V súvislosti s ďalšími požiadavkami IAS 17 skupina vykazuje ako podsúvahovú položku budúce možné 
záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu k 31. decembru 2006 takto:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Aktíva 33 879 037 34 045 807

Záväzky 36 264 101 38 626 426

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Aktíva 12 859 974 15 621 678

Záväzky 7 707 356 18 339 934

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Budúce záväzky 9 818 037 7 613 739

z úverových záruk 34 573 211 697

z ostatných záruk 8 971 535 6 633 019

z akreditívov 811 929 769 023

Prísľuby 50 907 716 37 742 446

z neodvolateľných úverových prísľubov/„stand-by facility“

do 1 roka 33 332 665 25 826 610

dlhšie než 1 rok 17 575 051 11 915 836

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu celkom 1 360 757 1 741 519

Menej ako 1 rok 167 096 189 388

1 rok až 5 rokov 660 692 754 030

Viac ako 5 rokov 532 969 798 101

Operatívny prenájom vykázaný v ostatných administratívnych nákladoch 383 006 388 089
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43. Hodnoty prevzaté do úschovy a správy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy a správy skupina vykazuje v reálnych hodnotách. Prevzaté 
hodnoty do úschovy a správy nie sú majetkom skupiny a z uvedeného dôvodu nie sú súčasťou aktív 
skupiny. Výnosy z úschovy a správy cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke 
“Výnosy z poplatkov a provízií”.

V súlade s funkciou skupiny ako depozitára pre spoločnosť Tatra Asset Management správ. spol. a.s. 
(TAM) skupina k 31. decembru 2006 vykázala cenné papiere v správe podielových fondov spoločnosti 
TAM v hodnote 34 950 338 tis. Sk (31. december 2005: 27 861 931 tis. Sk).

44. Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení

K 31. decembru 2006 boli uzatvorené nasledujúce repo obchody a obchody o spätnom odkúpení
(v rámci obrátených repo obchodov):

45. Aktíva poskytnuté ako zábezpeka

Zábezpeku pri uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva skupiny:

Zábezpeku pri uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva vykázané v súvahe:
 

46. Neúročené aktíva

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Hodnoty prevzaté do úschovy

Investičné zmenky 4 298 883 2 483 713

Zmenky 85 492 133 518

Tovarové a skladiskové záložné listy 614 971 375 706

Podielové listy podielnikov otvorených podielových fondov spoločnosti Tatra Asset 
Management („TAM”)

38 819 369 31 655 700

Hodnoty prevzaté do správy  

Cenné papiere 5 454 452 1 562 163

Celkom 49 273 167 36 210 800

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Repo obchody (dlžník)

Vklady a bežné účty bánk - 955 667

Celkom - 955 667

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Obrátené repo obchody (veriteľ)

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 17 942 886 30 372 631

Celkom 17 942 886 30 372 631

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Vklady a bežné účty bánk (poskytnuté úvery) 1 322 497 757 781

Záväzky z dlhových cenných papierov 4 179 701 3 577 763

Budúce záväzky a finančné prísľuby - 174 101

Celkom 5 502 198 4 509 645

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 35 716 192 513

Finančné aktíva na obchodovanie 3 333 552 3 302 609

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 526 802 -

Cenné papiere držané do splatnosti 2 620 253 1 036 952

Celkom 6 516 323 4 532 074

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Úvery poskytnuté klientom 716 898 673 565

Opravné položky na straty z úverov (501 338) (572 762)

Celkom 215 560 100 803
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48. Reálna hodnota finančných nástrojov

Reálna hodnota finančných nástrojov predstavuje sumu, za ktorú možno vymeniť majetok alebo uhradiť 
záväzok medzi informovanými ochotnými stranami pri transakcii za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. Ak sú k dispozícii trhové ceny (v tomto prípade najmä pri cenných papieroch a derivátoch, 
s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej hodnoty 
sa vypracuje na základe trhových cien. Všetky ostatné finančné nástroje sa oceňovali na základe 
vnútorných oceňovacích modelov, vrátane modelov súčasnej hodnoty alebo modelov prijatej ceny 
opcie, alebo sa využil posudok externého znalca. 

Pohľadávky a záväzky voči bankám alebo klientom s pevným úrokom sa precenili na reálnu hodnotu, 
ktorá bola rozdielna ako ich zostatková hodnota uvedená v súvahe, pokiaľ ich zostatková doba 
splatnosti bola dlhšia než 1 rok. Pohľadávky a záväzky s pohyblivým úrokom sa zohľadnili iba  
v prípade, ak bolo obdobie prolongácie úroku dlhšie ako 1 rok. Len vtedy bude mať diskontovanie na 
základe predpokladanej úrokovej sadzby v súlade s trhovými sadzbami významný vplyv.

49. Priemerný počet zamestnancov

V priebehu finančného roka mala skupina nasledujúci priemerný počet zamestnancov:

(v tisícoch Sk) Nominálne hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do  
1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Nad 
5 rokov

Celkom Kladné
(pozn. 19)

Záporné
(pozn. 31)

a) Úrokové obchody 25 509 632 56 079 380 19 317 149 100 906 161 1 868 551 (2 276 252)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 22 009 632 56 079 380 19 317 149 97 406 161 1 868 510 (2 273 439)

Forwardy na úrokové sadzby 3 500 000 - - 3 500 000 41 (2 813)

b) Menové obchody 95 846 695 30 261 504 - 126 108 199 3 394 292 (3 593 771)

Produkty OTC:

Menovo-úrokové swapy 1 081 352 785 381 - 1 866 733 239 358 (66 675)

Menové forwardy 54 261 780 3 780 927 - 58 042 707 1 649 668 (2 229 734)

Menové opcie – kúpené 20 396 373 12 835 511 - 33 231 884 1 505 266 -

Menové opcie –  predané 20 107 190 12 859 685 - 32 966 875 - (1 297 362)

c) Obchody s indexmi - 632 432 - 632 432 101 064 (105 198)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené - 316 533 - 316 533 101 064 -

Opcie na index – predané - 315 899 - 315 899 - (105 198)

Celkom 121 356 327 86 973 316 19 317 149 227 646 792 5 363 907 (5 975 221)

(v tisícoch Sk) Nominálne hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do  
1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Nad 
5 rokov

Celkom Kladné
(pozn. 19)

Záporné
(pozn. 31)

a) Úrokové obchody 21 198 536 38 909 512 13 913 920 74 021 968 1 289 599 (2 302 513)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 16 198 536 38 909 512 13 913 920 69 021 968 1 288 066 (2 301 372)

Forwardy na úrokové sadzby 5 000 000 - - 5 000 000 1 533 (1 141)

b) Menové obchody 70 420 604 9 012 165 603 322 80 036 091 644 866 (643 924)

Produkty OTC:

Menovo-úrokové swapy - 1 393 546 603 322 1 996 868 83 566 (17 306)

Menové forwardy 43 492 184 4 630 230 - 48 122 414 360 103 (426 541)

Menové opcie – kúpené 13 297 522 1 489 592 - 14 787 114 201 197 -

Menové opcie – predané 13 630 898 1 498 797 - 15 129 695 - (200 077)

c) Obchody s indexmi 8 326 352 041 - 360 367 33 567 (33 576)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené 4 163 176 318 - 180 481 33 567 -

Opcie na index – predané 4 163 175 723 - 179 886 - (33 576)

Celkom 91 627 466 48 273 718 14 517 242 154 418 426 1 968 032 (2 980 013)

(v tisícoch Sk) Reálna 
hodnota  

2006

Zostatková 
hodnota  

2006

Rozdiel 
2006

Reálna 
hodnota  

2005

Zostatková 
hodnota 

2005

Rozdiel 
2005 

Aktíva       

Úvery a bežné účty bankám 26 687 784 26 687 784 - 37 608 211 37 608 211 -

Úvery klientom 105 219 775 104 426 589 793 186 81 771 923 81 075 567 696 356

Cenné papiere držané do splatnosti 38 156 849 38 275 126 (118 277) 37 835 744 37 473 640 362 104

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk 4 884 870 4 884 870 - 20 486 181 20 486 181 -

Vklady klientov 159 597 415 159 511 425  85 990 133 512 675 133 428 755 83 920

Záväzky z dlhových cenných papierov 19 709 385 19 852 841 (143 456) 11 560 175 11 560 175 -

2006 2005

Zamestnanci skupiny 3 468 3 284

z toho: členovia predstavenstva 6 6

Celkom 3 468 3 284

47. Finančné deriváty

Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2006:

Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2005:
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50. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti

Odmeny a mzdy štatutárnych zástupcov a členov dozornej rady (brutto):

* Vrátane dcérskych spoločností

51. Koncentrácia úverového rizika voči Slovenskej republike

Členenie úverového rizika skupiny voči Slovenskej republike (spoločnosti kontrolované Slovenskou 
republikou, garancie vydané Slovenskou republikou a podobné angažovanosti):

52. Riziká

Úverové riziko
Skupina znáša úverové riziko, t. j. riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné 
sumy v plnej výške. Skupina delí mieru úverového rizika, ktoré na seba preberá, prostredníctvom 
stanovenia limitov rizika prijatého vo vzťahu k jednému dlžníkovi alebo k skupine dlžníkov a vo 
vzťahu k jednotlivým krajinám. Tieto riziká sa pravidelne sledujú a minimálne raz za rok vyhodnocujú. 
Angažovanosť voči jednému dlžníkovi vrátane bánk a obchodníkov s cennými papiermi ďalej 
obmedzujú čiastkové limity stanovené pri súvahových a podsúvahových angažovanostiach a denné 
limity angažovanosti vo vzťahu k obchodovaným položkám, ako sú forwardové devízové kontrakty. 
Skutočná angažovanosť sa so stanovenými limitmi denne porovnáva. 

Úverová angažovanosť sa riadi pomocou pravidelnej analýzy schopnosti dlžníkov a potenciálnych 
dlžníkov splácať istinu a úroky a prostredníctvom prípadných úprav úverových limitov. Úverové riziká sa 
tiež čiastočne riadia získavaním zábezpiek a záruk od fyzických aj právnických osôb.

Skupina posudzuje retailových dlžníkov prostredníctvom scoringových modelov vytvorených pre jednot-
livé produkty. Na riadenie úverového rizika v oblasti retailových úverov skupina používa nasledujúce 
hlavné nástroje: Credit scoring je nástroj používaný skupinou na rozhodovania o úveroch pre fyzické  
a aj retailové právnické osoby. Ako druhý významný nástroj na riadenie kvality úverov v retailovom 
portfóliu sa používa systém schvaľovania obchodov špecialistami na posudzovanie rizika, ktorých úlo-
hou je optimalizovať výnosnosť portfólia vo vzťahu k skupinou prijímanému riziku. Pravidelný monitoring 
kvality portfólia existujúcich úverov a sledovanie trendov v portfóliu spolu s vhodne zvolenou stratégiou 
na udržanie kvality existujúceho portfólia sú tiež veľmi významnou zložkou, ktorá prispieva k udržaniu 
kvality celého portfólia a želanej miery rizikových nákladov skupiny.

Pri neretailových produktoch skupina vytvára opravné položky individuálne pre jednotlivé prípady.

Pre retailové pohľadávky skupina vytvára opravné položky individuálne v prípadoch, ak skupina 
identifikuje znehodnotenie jednotlivých pohľadávok. Skupina takisto vytvára opravné položky aj 
na riziká obsiahnuté v úverovom portfóliu skupiny, ktoré sa na individuálnej báze ešte neprejavili. 
Vo výpočte výšky portfóliových opravných položiek skupina vychádza z vlastnej histórie a skúsenosti 
s kvalitou existujúceho portfólia a úspešnosťou vymáhania omeškaných pohľadávok.

Pri vymáhaní pohľadávok využíva skupina v závislosti od typu a výšky pohľadávky veľmi širokú škálu 
nástrojov a stratégií vymáhania. Na vymáhanie sa používajú interné, ale aj externé zdroje. V prípade 
neúspešného vymáhania pohľadávok voči klientom sú tieto pohľadávky následne postúpené externým 
spoločnostiam, špecializujúcim sa na vymáhanie nedobytných pohľadávok právnou cestou. Pohľadávky 
väčšieho rozsahu alebo špecifické pohľadávky rieši špecializovaný tím interných pracovníkov skupiny 
v spolupráci s právnym oddelením a ostatnými odbornými útvarmi skupiny.

Prehľad úverového rizika k poskytnutým úverom klientom k 31. decembru 2006:

Prehľad úverového rizika k budúcim záväzkom a iným podsúvahovým položkám k 31. decembru 2006:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Členovia štatutárnych orgánov* 72 748 61 781

Členovia dozornej rady 22 395 10 105

Celkom 95 143 71 886

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vklady v NBS 526 638 688 955

Štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané NBS na refinancovanie 12 241 798 6 841 273

Pohľadávky voči bankám 23 392 755 31 709 815

Pohľadávky voči klientom 9 027 786 10 680 676

Dlhové cenné papiere 35 651 326 35 126 254

Celkom 80 840 303 85 046 973

(v tisícoch Sk) Úvery poskytnuté 
klientom

Opravné položky na 
straty z úverov

Odhadovaná hodnota 
prijatých zabezpečení

Individuálne oceňované úvery 70 097 335 1 460 168 30 394 355

z toho:    neznehodnotené 64 740 864 - 27 848 817

              znehodnotené 5 356 471 1 460 168 2 545 538

Skupinovo oceňované úvery 34 329 254 332 618 26 204 620

Úverové riziko úverov poskytnutých klientom celkom 104 426 589 1 792 786 56 598 975

(v tisícoch Sk) Budúce záväzky 
a iné podsúvahové 

položky

Rezervy  
na záväzky

Odhadovaná 
hodnota prijatých 

zabezpečení

Individuálne oceňované budúce záväzky a iné podsúvahové položky 56 841 932 419 559 18 631 649

z toho:   neznehodnotené 54 561 514 - 17 998 904

             znehodnotené 2 280 418 419 559 632 745

Skupinovo oceňované budúce záväzky  a iné podsúvahové položky 3 772 670 56 590 1 968 602

Úverové riziko budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek celkom 60 614 602 476 149 20 600 251
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Odhadovaná hodnota zábezpeky obsahuje množstvo neistôt a rizík. Sumy, ktoré by sa v konečnom 
dôsledku mohli pri likvidácii zábezpeky na nesplácané úvery realizovať, by sa mohli od odhadovaných 
súm líšiť a tento rozdiel by mohol byť významný.

Maximálna výška úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpiek:

Trhové riziko 
Skupina je vystavená vplyvom trhových rizík. Trhové riziká vyplývajú z otvorených pozícií transakcií 
s úrokovými, menovými a akciovými produktmi, ktoré podliehajú vplyvom všeobecných a špecifických 
zmien na trhu. Aby skupina stanovila približnú výšku trhového rizika svojich pozícií a predpokladanú 
maximálnu výšku možných strát, používa interné výkazy a modely pre jednotlivé typy rizík, ktorým je 
vystavená. Skupina používa systém limitov, ktoré majú zabezpečiť, aby výška rizík, ktorým je skupina 
vystavená, v nijakom okamihu nepresiahla výšku rizík, ktoré je ochotná a schopná niesť. Tieto limity sa 
denne monitorujú.

Na účely riadenia rizík sa za trhové riziko považuje riziko potenciálnych strát, ktoré môžu skupine 
vzniknúť v dôsledku nepriaznivého vývoja trhových sadzieb a cien. Na riadenie trhových rizík sa 
používa systém limitov aplikovaných na jednotlivé pozície a portfóliá. 

Vzhľadom na štruktúru obchodov je skupina vystavená najmä nasledovným trhovým rizikám:
• menové riziko
• riziko úrokovej sadzby.

Menové riziko 
Menové riziko predstavuje možnosť straty vyplývajúcej z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov 
cudzích mien. Skupina riadi uvedené riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

Otvorené devízové pozície sa prostredníctvom bankového informačného systému sledujú v reálnom 
čase. Devízová pozícia skupiny sa sleduje zvlášť pre každú menu, ako aj pre 3 skupiny mien zostavené 
podľa likvidity príslušných trhov. Pre tieto pozície sú stanovené limity podľa štandardov skupiny RZB. 
Údaje o devízových pozíciách skupiny a dodržiavaní limitov stanovených RZB sa vykazujú týždenne.

Skupina má okrem limitu na otvorenú devízovú pozíciu stanovený aj negatívny gamma limit na opčnú 
pozíciu v každom menovom páre, ktorý je predmetom obchodovania. Skupina má takisto stanovený 
vega limit na celkovú opčnú pozíciu.

Pozície z klientskych opčných obchodov na menové páry, na ktorých obchodovanie skupina nemá 
stanovený 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-dňové):
• na celkovú devízovú pozíciu 
• na devízovú opčnú pozíciu.

Devízová súvahová a podsúvahová pozícia skupiny k 31. decembru 2006:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úverové riziko vzťahujúce sa k súvahovým aktívam:

Štátne a iné pokladničné poukážky 4 954 155 -

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 26 687 784 37 608 211 

Úvery poskytnuté klientom, brutto 104 426 589 81 075 567 

Finančné aktíva na obchodovanie 15 909 370 22 011 488 

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 6 244 719 -

Finančné aktíva držané do splatnosti 38 275 126 37 473 640 

Finančné aktíva na predaj 3 964 3 653

Ostatné aktíva 1 073 134 851 060

Spolu 197 574 841 179 023 619 

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úverové riziko vzťahujúce sa k podsúvahovým položkám:

Budúce záväzky zo záruk 9 818 036 7 613 739

Z neodvolateľných úverových prísľubov/„stand-by facility“ 50 796 566 37 742 446

Spolu 60 614 602 45 356 185

(v tisícoch Sk) Čistá devízová pozícia 
k 31. decembru 2006 

Čistá devízová pozícia 
k 31. decembru 2005 

EUR 3 695 479 3 004 490

USD (5 309 990) (4 804 287)

SKK 2 380 786   4 578 328

Iné (766 275) (2 778 531)

Čistá devízová súvahová pozícia, celkom - -

EUR (1 594 438) (1 745 985)

USD 5 302 087 4 568 670

SKK (5 518 617) (4 793 149)

Iné 667 720 2 776 072

Čistá devízová podsúvahová pozícia, celkom (1 143 248) 805 608

Čistá devízová pozícia, celkom (1 143 248) 805 608
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Riziko úrokovej sadzby
Riziko úrokovej sadzby spočíva v tom, že hodnota finančného nástroja bude v dôsledku zmien 
úrokových sadzieb na trhu kolísať. Časové vymedzenie pevnej väzby úrokovej sadzby na finančný 
nástroj indikuje, do akej miery je uvedený finančný nástroj vystavený riziku úrokovej sadzby.

Skupina kontroluje a riadi úrokové riziko za všetky obchody aj samostatne za bankovú a obchodnú 
knihu. Úrokové riziko sa sleduje a vyhodnocuje denne.

Na sledovanie úrokového rizika sa používa metóda diferenčnej analýzy (GAP) metóda citlivosti
na posun výnosovej krivky (BPV) a „Trading Book Money Market Stop Loss Limit“.

Interné limity úrokového rizika pre bankovú knihu sú stanovené formou limitov otvorenej pozície pre 
každé časové pásmo úrokového gapu pre každú menu, ktorá je súčasťou bankovej knihy  
(SKK, EUR, USD). 

Limit skupiny na úrokové riziko bankovej knihy je stanovený vo forme maximálnej dolárovej durácie 
bankovej knihy s limitom na koncentráciu pozície v jednom časovom koši a jednej mene.

Limity úrokového rizika obchodnej knihy sú stanovené vo forme limitov na citlivosť celkovej pozície
na posun výnosovej krivky (BPV). Limity sú stanovené pre jednotlivé meny, ktoré sú súčasťou
obchodnej knihy.

Oddelenie Market & Operational Risk Management týždenne predkladá informácie o aktuálnej
výške úrokového rizika v jednotlivých menách a o čerpaní limitov úrokových rizík.

Úrokové pozície sa v prípade prekročenia stanovených limitov uzatvárajú prostredníctvom
štandardných, ako aj derivátových finančných nástrojov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie, do akej miery je skupina vystavená riziku úrokovej sadzby 
buď podľa dátumu zmluvnej splatnosti finančných nástrojov, alebo v prípade nástrojov, ktoré sú 
precenené na trhové úrokové sadzby pred splatnosťou, podľa dátumu ďalšieho precenenia.
Aktíva a záväzky, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úročené,
sú zoskupené v kategórii „Nešpecifikované“.

Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2006:

(v tisícoch Sk) Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1
do 5 rokov 

vrátane

Viac
ako 5 rokov 

vrátane

Nešpecifi-
kované

Celkom

Aktíva 

Peniaze a vklady
v centrálnych bankách

5 978 995 - - - 2 840 589 8 819 584

Štátne a iné pokladničné 
poukážky

4 954 155 - - - - 4 954 155

Úvery a a bežné účty 
bankám

23 106 300 3 569 017 - - 12 467 26 687 784

Úvery poskytnuté 
klientom (po zohľadnení 
opravných položiek)

59 522 729 17 505 527 20 554 397 4 773 052 278 098 102 633 803

Finančné aktíva
na obchodovanie

      3 879 240      3 145 663      5 539 152      3 339 858             5 457 15 909 370

Finančné aktíva v reálnej 
hodnote precenené
cez výkaz ziskov a strát

157 250 81 215 1 809 403 4 196 851 - 6 244 719

Finančné investície 
držané do splatnosti

18 965 173 3 978 292 15 331 661 - - 38 275 126

Finančné aktíva
na predaj

- - - - 3 964 3 964

Ostatné aktíva - - - - 1 073 134 1 073 134

Úroková pozícia
za finančné aktíva
k 31. decembru 2006

116 563 842 28 279 714 43 234 613 12 309 761 4 213 709 204 601 639

Záväzky

Vklady a bežné účty 
bánk

4 458 954 162 308 126 103 125 880 11 625 4 884 870

Vklady klientov 71 635 266 52 751 299 31 178 422 13 075 3 933 363 159 511 425

Finančné záväzky na 
obchodovanie

1 605 754 2 577 222 1 341 347 450 898       - 5 975 221

Záväzky z dlhových 
cenných papierov

9 870 745 1 271 338 6 646 135 2 000 000 64 623 19 852 841

Rezervy na záväzky - - - - 1 231 226 1 231 226

Ostatné záväzky - - - - 1 128 064 1 128 064

Úroková pozícia
za finančné záväzky  
k 31. decembru 2006

87 570 719 56 762 167 39 292 007 2 589 853 6 368 901 192 583 647

Čistá úroková pozícia, 
netto k 31. decembru 
2006

28 993 123 (28 482 453) 3 942 606 9 719 908 (2 155 192) 12 017 992
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Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2005: Priemerné úrokové sadzby k 31. decembru 2006:
Priemerné úrokové sadzby vypočítané ako vážený priemer pre jednotlivé kategórie
aktív a záväzkov v %:

Riziko likvidity
Riziko likvidity sa chápe ako riziko možnej straty schopnosti skupiny plniť si záväzky v čase ich 
splatnosti.

Záujmom skupiny je trvale udržiavať svoju platobnú schopnosť, t. j. schopnosť riadne a včas si plniť 
peňažné záväzky, riadiť aktíva a záväzky tak, aby si skupina zabezpečila nepretržitú likviditu. Za 
riadenie likvidity skupiny je zodpovedný výbor pre riadenie aktív a záväzkov („ALCO“) a odbor 
Treasury a investičného bankovníctva. ALCO na svojich týždenných stretnutiach pravidelne vyhodnocuje 
likviditu skupiny a následne podľa aktuálneho stavu prijíma rozhodnutia.

Skupina je vystavená požiadavkám na dostupné peňažné zdroje na základe jednodňových vkladov   
bežných účtov, končiacich vkladov, čerpania úverov, záruk a požiadaviek na dodatkové platby a na 
základe iných požiadaviek súvisiacich s derivátmi uhrádzanými v hotovosti.

Skupina nedrží finančnú hotovosť na splnenie všetkých uvedených požiadaviek, nakoľko jej skúsenosti 
naznačujú, že minimálnu úroveň vyplácania splatných finančných prostriedkov možno prognózovať 
s vysokou mierou pravdepodobnosti. Skupina určuje limity na minimálne časti splatných prostriedkov, 
ktoré sú k dispozícii na splnenie týchto požiadaviek, ako aj na minimálnu výšku medzibankových  
a iných pôžičiek a úverových limitov, ktoré by mali byť k dispozícii na krytie čerpania v nepredpokla-
danej výške.

(v tisícoch Sk) Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1
do 5 rokov 

vrátane

Viac
ako 5 rokov 

vrátane

Nešpecifi-kované Celkom

Aktíva 

Peniaze a vklady  
v centrálnych bankách

2 031 816 - - - 2 074 937 4 106 753

Úvery a bežné účty 
poskytnuté bankám

36 898 827 705 540 - - 3 844 37 608 211

Úvery poskytnuté 
klientom (po zohľadnení 
opravných položiek)

43 081 255 11 902 864 16 968 569 5 729 925 1 078 611 78 761 224

Finančné aktíva na 
obchodovanie

     4 661 059      1 782 745       8 503 827       6 995 239           68 618 22 011 488

Finančné investície 
držané do splatnosti

10 845 641 2 701 598 23 926 401 - - 37 473 640

Finančné aktíva
na predaj

- - - - 3 653 3 653

Ostatné aktíva - - - - 851 260 851 260

Úroková pozícia za 
finančné aktíva k 31. 
decembru 2005

   97 518 598    17 092 747    49 398 797    12 725 164      4 080 923 180 816 229

Záväzky

Vklady a bežné
účty bánk

17 909 470 2 343 455 134 947 52 317 45 992 20 486 181

Vklady klientov 59 566 058 44 156 788 26 963 135 4 472 2 738 302 133 428 755

Finančné záväzky na 
obchodovanie

         674 685          825 444         684 155          795 729 - 2 980 013

Záväzky z dlhových 
cenných papierov

2 543 748 1 196 519 5 742 310 2 000 000 77 598 11 560 175

Rezervy na záväzky - - - - 735 968 735 968

Ostatné záväzky - - - - 1 501 801 1 501 801

Úroková pozícia za 
finančné záväzky k 31. 
decembru 2005

   80 693 961    48 522 206     33 524 547      2 852 518       5 099 661 170 692 893

Čistá úroková pozícia, 
netto k 31. decembru 
2005

   16 824 637 (31 429 459)    15 874 250      9 872 646 (1 018 738) 10 123 336

2006 2005

SKK Cudzia mena SKK Cudzia mena

Aktíva

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 3,21 - 2,26 -

Štátne a iné pokladničné poukážky 4,62 - 3,24 -

Úvery a bežné účty bankám 4,17 3,60 3,45 1,62

Úvery klientom 6,38 4,19 6,35 3,83

Dlhové cenné papiere 4,10 3,60 4,25 2,90

Aktíva celkom 4,93 3,93 4,43 3,25

Úročené aktíva celkom 4,81 3,94 4,60 3,33

Záväzky

Vklady emisných bánk - - - -

Vklady a bežné účty bánk 3,43 3,45 2,63 2,22

Vklady klientov 1,77 1,88 1,26 1,31

Záväzky z dlhových cenných papierov 3,61 3,59 4,65 0,54

Záväzky celkom 1,97 2,27 1,45 1,61

Úročené záväzky celkom 1,86 2,12 1,56 1,70
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Oddelenie Market & Operational Risk Management denne monitoruje likviditu skupiny a informuje  
o jej vývoji. Týždenne predkladá informáciu o stave likvidity výboru ALCO. Oddelenie riadenia aktív  
a pasív štvrťročne predkladá na pravidelné zasadnutia ALCO správu o stave štruktúry aktív a záväzkov 
skupiny na schválenie a navrhuje objem a štruktúru portfólia strategicky držaných cenných papierov na 
nasledujúce sledované obdobie.

Skupina je povinná vykonávať svoju činnosť tak, aby v každom okamihu dodržiavala požiadavky 
a koeficienty likvidity stanovené Národnou bankou Slovenska.

Skupina sleduje dlhodobé riziko likvidity zostavovaním likviditného a krízového likviditného gapu 
zostavovaného na báze interne stanovených pravidiel a predpokladov. Limity schvaľuje oddelenie 
Market & Operational Risk Management, výbor ALCO a vedenie skupiny.

Likviditná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 
2006:

Likviditná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov
k 31. decembru 2005:

*) Podsúvahová pozícia zahŕňa pohľadávky a záväzky zo spotových operácií, z transakcií s finančnými derivátmi, u ktorých 

dochádza k výmene podkladového nástroja, z budúcich úverov a pôžičiek, 

zo záruk a z akreditívov a delty ekvivalenty opcií.

Operačné riziko
Operačné riziko je riziko vzniku strát zapríčinených nedostatočnými alebo chybnými vnútornými pro-
cesmi, ľudskými a systémovými chybami alebo externými udalosťami. Ako pri ostatných druhoch rizík aj 
operačné riziko sa riadi štandardným princípom oddelenia funkcií riadenia rizík a kontrolingu.

Pre potreby regulačného kapitálu bude skupina používať Štandardizovaný prístup v súlade 
s požiadavkami Basel II. Pri Štandardizovanom prístupe sú aktivity skupiny rozdelené do 8 obchodných 
línií (Business Lines). Pre každú obchodnú líniu predstavuje jej Gross Income všeobecný indikátor, ktorý 
slúži ako zástupca pre škálu obchodných aktivít a predstavuje teda mieru operačného rizika pre každú 
obchodnú líniu. Kapitál na krytie operačného rizika sa počíta ako hodnota čistého úrokového výnosu 
a čistého neúrokového výnosu násobená prideleným ß faktorom pre každú obchodnú líniu zvlášť. 
Celková kapitálová požiadavka vznikne súčtom ôsmich čiastkových požiadaviek za každú obchodnú 
líniu.

Skupina používa na identifikáciu operačných rizík trojrozmerný model, ktorý tvoria kategórie rizík, časti 
procesu a business línie (metodika Risk Management Association). Zber údajov o prevádzkových stra-
tách zahŕňa zhromažďovanie všetkých prevádzkových strát podľa jednotlivých kategórií rizík.

Skupina kladie dôraz predovšetkým na zlepšovanie kvality procesov a opatrenia na znižovanie 
operačných rizík. Základné očakávané ciele vychádzajú z poznania operačných rizík a z celkovej 
kultúry skupiny v oblasti operačných rizík.

(v tisícoch Sk) Do 3  
mesiacov

Od 3 
mesiacov  

do 1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Viac ako 5 
rokov

Nešpecifikované Celkom

Aktíva spolu  
k 31. decembru 2006

79 562 773 20 888 521 65 627 244 30 327 450 12 414 691 208 820 679

Záväzky a vlastné imanie 
spolu k 31. decembru 2006

161 296 265 9 947 267 10 200 299 2 636 948 24 739 900 208 820 679

Súvahová pozícia, netto  
k 31. decembru 2006

(81 733 492) 10 941 254 55 426 945 27 690 502 (12 325 209) -

Podsúvahová pozícia, netto 
k 31. decembru 2006*

(36 228 903) 5 562 006 9 164 298 3 054 829 18 934 (18 428 836)

Kumulatívna súvahová 
a podsúvahová pozícia 
k 31. decembru 2006

(117 962 395) (101 459 135) (36 867 892) (6 122 561) (18 428 836)

(v tisícoch Sk) Do 3 mesiacov Od 3  
mesiacov  

do 1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Viac ako
5 rokov

Nešpecifikované Celkom

Aktíva spolu  
k 31. decembru 2005

65 798 539 16 242 955 73 795 870 22 743 565 5 759 359 184 340 288

Záväzky a vlastné imanie 
spolu k 31. decembru 2005

146 685 328 9 054 593 9 133 279 3 467 288 15 999 800 184 340 288

Súvahová pozícia, netto  
k 31. decembru 2005

(80 886 789) 7 188 362 64 662 591 19 276 277 (10 240 441) -

Podsúvahová pozícia, netto 
k 31. decembru 2005*

(10 993 915) 4 777 228 4 532 346 4 226 534 (140 771) 2 401 422

Kumulatívna súvahová  
a podsúvahová pozícia  
k 31. decembru 2005

(91 880 704) (79 915 114) (10 720 177) 12 782 634 2 401 422 -
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Skupina zaviedla implementáciu tzv. Key Risk Indicators. Indikátory sa používajú ako ďalší nástroj  
riadenia operačného rizika a slúžia na monitorovanie a analýzu oblastí citlivých na operačné riziko.

Skupina aktívne tvorí tzv. Business continuity plány. Cieľom plánov je minimalizovať dopady 
neočakávaných udalostí na činnosť skupiny.

Budúcim cieľom skupiny je implementácia pokročilého modelu riadenia operačných rizík.

Basel II
Skupina sa dôkladne pripravuje na plnenie revidovaných smerníc o kapitálovej primeranosti CRD, 
konkrétne Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí  
a vykonávaní činností úverových inštitúcií a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES 
zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, ktoré sa 
významne opierajú o dokument s názvom „International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards“ vydaný Bazilejským výborom a všeobecne známym ako Basel II. Zároveň sa 
pri implementácii Basel II na lokálnej úrovni kladie vysoký dôraz na plnenie lokálnych legislatívnych 
požiadaviek v zmysle Novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách zo dňa 6.decembra 2006 
a jednotlivých opatrení NBS.

Implementácia požiadaviek Basel II má v skupine vysokú prioritu. 

Koncepcia, metodika a dokumentácia pre projekt Basel II sa pripravuje v úzkej spolupráci s RZB 
a Raiffeisen International Bank - Holding AG. 

Cieľom projektu je v prvom rade zabezpečiť čo najpresnejšie hodnotenie a kvalitné riadenie úverového 
trhového a operačného rizika. Dosiahnutie tohto cieľa je okrem iného založené hlavne na zabezpečení 
kvalitného zberu a uchovávania všetkých relevantných i potenciálne relevantných dát, na vypracovaní 
spoľahlivej metodológie merania jednotlivých typov rizík, na zabezpečení efektívnych a kvalitných 
procesov pre obozretné riadenie jednotlivých typov rizík, na zabezpečení kvalitných a bezpečných 
systémov IT pre automatizáciu procesov, zber a analýzu dát, výpočty a poskytovanie výstupov.

Zámerom skupiny je prejsť v čo najkratšom čase na používanie pokročilých prístupov pre riadenie, 
kvantifikáciu a vykazovanie jednotlivých rizík. V prípade kreditného rizika je cieľom skupiny 
implementácia IRB prístupu založeného na používaní interných ratingových modelov, pričom 
momentálne prebiehajú prípravy na podanie skupinovej žiadosti o schválenie používania IRB prístupu 
na skupinovej a lokálnej úrovni. Rovnako v prípade trhového a operačného rizika prebiehajú aktivity 
smerujúce k vytvoreniu fungujúcich interných modelov, ktoré by lepšie reflektovali riziká, ktorým je 
skupina vystavená.

V neposlednom rade sa skupina pripravuje na plnenie požiadaviek v zmysle piliera 2, najmä zade-
finovania metodiky a vytvorenia fungujúceho interného procesu stanovovaniu kapitálovej primeranosti 
na základe jej individuálneho rizikového profilu. Taktiež prebiehajú prípravy na plnenie požiadaviek  
v zmysle piliera 3 - Zverejňovanie informácií verejnosti. 

Z dôvodu zmeny metodiky počítania rizikovo vážených aktív a kapitálovej primeranosti podľa Basel  
2 oproti súčasnosti, je zároveň dôležitá dôsledná príprava na predikciu vývoja kapitálovej primeranosti 
v budúcnosti, s cieľom posúdiť možné benefity, ako aj vyhnúť sa rizikám vyplývajúcim  
z možných výkyvov kapitálovej primeranosti. Zohľadnením všetkých vedomostí o príslušných rizikách 
relevantných pre jednotlivé oblasti pôsobenia skupiny sa riziko a kapitál určený na tento druh rizika 
zohľadní v obchodných stratégiách aj pri samotnom riadení skupiny, aby sa mohol dosiahnuť optimálny 
kompromis medzi znížením jednotlivých druhov rizík a zvýšením podielu na trhu, zisku a návratnosti 
kapitálu. 

53. Udalosti po súvahovom dni

Zmena v daňovej legislatíve
V priebehu roka 2006 bola prijatá novela zákona o dani z príjmu, ktorá dodatočne ovplyvnila výšku 
odloženého daňového záväzku vyplývajúcu z nakúpeného alikvotného úrokového výnosu k dlhovým 
cenným papierom držaných skupinou k 31. decembru 2003. Uvedený dodatočný daňový záväzok by 
mal predstavovať položku, ktorá bude navyšovať daňový základ skupiny so splatnosťou do konca roku 
2008. Na základe uvedených skutočností skupina vykázala odložený daňový záväzok vo výške
170 329 tis. Sk.

Po 31. decembri 2006 schválila Národná rada SR novú legislatívu, na základe ktorej sa ruší vyššie 
uvedená dodatočná daň z príjmov. Preto sa očakáva, že odložený záväzok z dane z príjmu sa v plnej 
výške, t. j. 170 329 tis. Sk, rozpustí a vykáže ako odpočet dane z príjmov v roku 2007.

Zmena majetkovej účasti medzi členmi konsolidovaného celku
Dňa 7. februára 2007 bol zrealizovaný prevod 100 % akcií DDS TB zo spoločnosti Tatra Group 
Finance, s.r.o. na Tatra banku, a.s., čím sa jediným akcionárom DDS TB stala Tatra banka, a.s.

54. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Účtovná závierka bola podpísaná a schválená na vydanie dňa 29. marca 2007.
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Individuálna účtovná závierka  
za rok končiaci sa 31. decembra 2006  
pripravená podľa Medzinárodných  
štandardov pre finančné výkazníctvo  
prijatých orgánmi Európskej únie  
a správa nezávislých audítorov
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(v tisícoch Sk) Pozn. 2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 8 387 648 6 191 118

Náklady na úroky a podobné náklady (2 828 161) (1 216 729)

Výnosové úroky, netto (1) 5 559 487 4 974 389

Výnosy z dividend (2) 46 898 48 007

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov (3) (482 718) (273 155)

Výnosové úroky a výnosy z dividend, netto, po zohľadnení opravných 
položiek

5 123 667 4 749 241

Výnosy z poplatkov a provízií 2 672 351 2 451 068

Náklady na poplatky a provízie (392 520) (367 704)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto (4) 2 279 831 2 083 364

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie (5) 1 696 656 1 140 756

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez 
výkaz ziskov a strát

(6) (56 276) -

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj - (6 039)

Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach (7) 42 921 17 448

Všeobecné administratívne náklady (8) (5 126 475) (4 975 435)

Ostatný prevádzkový zisk (strata) (9) (392 118) (248 863)

Zisk pred zdanením 3 568 206 2 760 472

Daň z príjmu (10) (784 344) (500 027)

Zisk po zdanení 2 783 862 2 260 445

Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu  
(menovitá hodnota 20 000 Sk) v Sk

(11) 51 808 45 014

Základný a zriedený zisk na prioritnú akciu  
(menovitá hodnota 100 Sk) v Sk

(11) 259 -

Aktíva
(v tisícoch Sk)

Pozn. 31. december  
2006

31. december 
 2005

Peniaze a vklady v centrálnych bankách (13) 8 819 501 4 106 687 

Štátne a iné pokladničné poukážky (14) 4 954 155 -

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám (15) 26 602 936 37 608 205 

Úvery poskytnuté klientom, brutto (16) 105 363 146 81 522 476 

Opravné položky na straty z úverov (17) (1 792 786)  (2 314 343)

Finančné aktíva na obchodovanie (18) 15 909 370 22 011 488 

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (19) 6 244 719 -

Finančné aktíva držané do splatnosti (20) 38 275 126 37 473 640 

Finančné aktíva na predaj (21) 4 080 3 769 

Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach (22) 366 975 324 054 

Dlhodobý nehmotný majetok (23, 25) 878 042 651 126 

Dlhodobý hmotný majetok (24, 25) 1 888 263 1 819 888 

Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov (26) - 93 440 

Ostatné aktíva (27) 960 326 863 567

Aktíva spolu 208 473 853  184 163 997 

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk (28) 4 884 870 20 486 181 

Vklady klientov (29) 159 946 484 133 688 372 

Finančné záväzky na obchodovanie (30) 5 975 221 2 980 013 

Záväzky z dlhových cenných papierov (31) 19 852 841 11 560 175 

Rezervy na záväzky (32) 1 225 400 731 758 

Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov (33) 338 636 4 418 

Ostatné záväzky (34) 974 420 1 463 143

Záväzky spolu 193 197 872 170 914 060

Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) 12 492 119 10 989 492 

Zisk po zdanení 2 783 862 2 260 445 

Vlastné imanie spolu 15 275 981 13 249 937 

Záväzky a vlastné imanie spolu 208 473 853 184 163 997 

Individuálny výkaz ziskov a strát Individuálna súvaha

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky. 

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.



110

Účtovná závierka

www.tatrabanka.sk Príhovor Silná skupina Správa o činnosti Správa audítora Účtovná závierka Rozdelenie zisku Vrcholový manažment Sieť obchodných miest www.tatrabanka.sk

Účtovná závierka

111

(v tisícoch Sk) Základné 
imanie

Základné 
imanie – 

vlastné akcie

Emisné  
ážio

Rezervný  
fond  

a ostatné 
fondy

Nerozde-
lený zisk  

vrátane zisku  
po zdanení

Spolu

Vlastné imanie k 1. januáru 2005 1 004 320 - 100 430 295 466 11 025 454 12 425 670

Výplata dividend - - - - (1 436 178) (1 436 178)

Zisk po zdanení - - - - 2 260 445 2 260 445

Vlastné imanie k 31. decembru 2005 1 004 320 - 100 430 295 466 11 849 721 13 249 937

(v tisícoch Sk) Základné 
imanie

Základné 
imanie – 

vlastné akcie

Emisné  
ážio

Rezervný  
fond  

a ostatné 
fondy

Nerozde-
lený zisk 

vrátane zisku 
po zdanení

Spolu

Vlastné imanie k 1. januáru 2006 1 004 320 - 100 430 295 466 11 849 721 13 249 937

Výplata dividend - - - - (1 677 214) (1 677 214)

Zmena vykazovania prioritných akcií 
(pozri Hlavné účtovné zásady bod b)

71 258 (2 287) 595 149 - 38 958 703 078

Zmena prioritných akcií 26 275 (332) 190 375 - - 216 318

Zisk po zdanení - - - - 2 783 862 2 783 862

Vlastné imanie k 31. decembru 2006 1 101 853 (2 619) 885 954 295 466 12 995 327 15 275 981

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Peňažné toky z prevádzkových činností

Zisk pred zdanením 3 568 206 2 760 472

Úpravy o nepeňažné operácie (pozn. 36) (4 720 669) (4 525 541)

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu, prijatými 
a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu (pozn. 36)

(1 152 463) (1 765 069)

(Zvýšenie)/zníženie prevádzkových aktív:

Povinná rezerva v Národnej banke Slovenska (3 809 415) 298 496

Úvery poskytnuté bankám 12 206 843 (18 783 960)

Úvery poskytnuté klientom (23 977 148) (13 276 228)

Finančné aktíva na obchodovanie 8 642 563 3 731 779

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (6 062 530) -

Finančné aktíva na predaj (311) 1 435

Ostatné aktíva (96 762) (199 136)

Zvýšenie/(zníženie) prevádzkových záväzkov:

Vklady a bežné účty bánk  (15 587 434) (2 436 168)

Vklady klientov 26 167 248 15 630 485

Záväzky z dlhových cenných papierov 8 238 306 3 253 190

Ostatné záväzky 214 463 418 407

Peňažné prostriedky použité v prevádzkových činnostiach pred prijatými a platenými úrokmi
a zaplatenou daňou z príjmu

4 783 360 (13 126 769)

Platené úroky (2 696 814) (1 176 641)

Prijaté úroky 7 027 342 5 110 655

Daň z príjmu platená (356 686) (1 085 403)

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 8 757 202 (10 278 158)

 

Peňažné toky z investičných činností

Prírastok/úbytok finančných aktív držaných do splatnosti (792 728) (6 928 763)

Prijaté úroky z finančných aktív držaných do splatnosti 1 457 891 1 310 317

Príjmy z predaja alebo vyradenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 17 693 7 072

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (860 304) (643 034)

Prijaté dividendy 46 898 48 007

Peňažné toky z investičnej činnosti, netto (130 550) (6 206 401)

  

Peňažné toky z finančných činností

Emisia a spätný odkup prioritných akcií 216 318 -

Vyplatené dividendy (1 677 214) (1 436 178)

Peňažné toky z finančných činností, netto (1 460 896) (1 436 178)

 

Vplyv fluktuácie výmenných kurzov na stav peňazí a peňažných ekvivalentov (139 911) 5 125

Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov 7 025 845 (17 915 612)

 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 36) 3 374 488 21 290 100

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 36) 10 400 333 3 374 488

Individuálny výkaz o zmenách vo vlastnom ímaní Individuálny výkaz o peňažných tokoch

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Poznámky k individuálnej  
účtovnej závierke

Všeobecné informácie
Predmet činnosti

Tatra banka, a.s. Bratislava („banka“) je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave, Hodžovo námes-
tie č. 3. Banka bola založená dňa 17. septembra 1990 a zaregistrovaná v obchodnom registri dňa 
1. novembra 1990. Banka má všeobecnú bankovú licenciu, ktorú vydala Národná banka Slovenska 
(„NBS“). Identifikačné číslo banky je 00 686 930, daňové identifikačné číslo 202 040 8522.

Hlavným predmetom činnosti banky podľa výpisu z obchodného registra je:
• prijímanie vkladov, 
• poskytovanie úverov, 
• tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
 (platobný styk a zúčtovanie),
• poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia, 
• investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
• obchodovanie na vlastný účet
 - s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane   
  zmenárenskej činnosti,
 - s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
 - s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami
  bankoviek a súbormi obehových mincí,
• správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
• finančný lízing,
• poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
• vydávanie a správa platobných prostriedkov,
• poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
• vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich   
 služieb,
• finančné sprostredkovanie,
• uloženie vecí,
• prenájom bezpečnostných schránok,
• poskytovanie bankových informácií,
• hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
• funkcia depozitára podľa osobitného predpisu,
• spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

Akcionári banky v percentuálnych podieloch na hlasovacích právach:

Akcionári banky v percentuálnych podieloch na upísanom základnom imaní:

Banka vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 144 pobočiek a expozitúr, 
vrátane obchodných centier a centier bývania.

Prevádzkový zisk sa v prevažnej miere tvoril poskytovaním bankových služieb v Slovenskej republike. 
Podľa rozhodnutia banky vyplývajú jej produkty a služby z jedného segmentu podnikania, ktorým je 
poskytovanie bankových a súvisiacich služieb.
Kmeňové akcie banky sú verejne obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.

Členovia štatutárnej a dozornej rady banky k 31. decembru 2006:

31. decembra
2006

31. decembra 
2005

Raiffeisen International Bank – Holding AG 72,44 % 72,44 %

Tatra Holding 14,11 % 14,11 %

Ostatní 13,45 % 13,45 %

31. decembra
2006

31. decembra 
2005

Raiffeisen International Bank – Holding AG 66,03 % 69,17 %

Tatra Holding 12,86 % 13,47 %

Ostatní 21,11 % 17,36 %

Dozorná rada

Predseda: Milan VRŠKOVÝ

Podpredseda: Herbert STEPIC

Členovia: Renate KATTINGER

Ján NEUBAUER

Peter BALÁŽ

Tomáš BOREC

Peter PÜSPÖK

Predstavenstvo

Predseda: Rainer FRANZ

Prvý podpredseda: Miroslav ULIČNÝ

Podpredseda: Igor VIDA

Členovia: Karel FÍLA

Marcel KAŠČÁK

Martin PYTLIK (od 3. októbra 2006)
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Zmeny v štatutárnych orgánoch banky počas roku 2006:

Christian MASSER – 31. marca 2006 – termín uplynutia funkčného obdobia v predstavenstve 
Martin PYTLIK – člen predstavenstva od 3. októbra 2006

B.

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti:
Raiffeisen International Bank – Holding AG, Rakúsko

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti:
Raiffeisen-Landesbanken Holding GmbH, Rakúsko

Obchodné meno spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Rakúsko

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Raiffeisen Zentralbank je uložená na registrovom súde 
Handelgericht Wien, Marxergasse 1a, 1030 Viedeň, Rakúsko.

Obchodné mená dcérskych účtovných jednotiek k 31. decembru 2006

Obchodné mená pridružených účtovných jednotiek k 31. decembru 2006

Rozdelenie zisku za rok 2005 vykázaného podľa štatutárneho rámca finančného 
výkazníctva:

Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2005 vo výške 2 418 866 tis. Sk podľa slovenských účtovných 
predpisov bol rozdelený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 8. júna 2006.

Dividendy súvisiace s prioritnými akciami sa v účtovnej závierke nevykazujú ako dividendy, pretože 
prioritné akcie sa vykázali ako záväzok k 31. decembru 2005. V účtovnej závierke za rok končiaci sa 
31. decembra 2005 zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov sa prioritné akcie vykázali ako 
súčasť vlastného imania. 

Hlavné účtovné zásady 
Hlavné účtovné zásady uplatnené pri zostavovaní tejto účtovnej závierky sú uvedené v ďalšom texte:

a) Základ prezentácie
Individuálna účtovná závierka banky („účtovná závierka“) za finančný rok 2006 a porovnateľné údaje 
za finančný rok 2005 boli vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníc-
tvo (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) v znení prijatom orgánmi Európskej únie („EÚ“) 
v nariadení komisie (ES) č. 1725/2003, vrátane platných interpretácií Medzinárodného výboru pre 
interpretáciu finančných štandardov („IFRIC“). IFRS prijaté na použitie v rámci EÚ sa neodlišujú od IFRS 
vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy okrem požiadavky na účtovanie zabezpečenia 
portfólií podľa IAS 39, ktorú EÚ neschválila. Schválenie účtovania zabezpečenia portfólií podľa IAS 39 
Európskou úniou k dátumu zostavenia účtovnej závierky by podľa banky nemalo mať významný dopad 
na účtovnú závierku. 

V roku 2006 banka prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a IFRIC pri IASB v znení prijatom EÚ a ktoré sa vzťahujú 
na jej prevádzky, s účinnosťou v účtovných obdobiach začínajúcich sa 1. januára 2006. Ide o tieto 
štandardy a interpretácie: 

• dodatok k IAS 19 „Poistnomatematické zisky a straty, plány a zverejnenie údajov skupiny“
 (účinný od 1. januára 2006), 
• dodatok k IAS 21 „Čisté investície v zahraničných prevádzkach“ (účinný od 1. januára 2006), 
• dodatok k IAS 39 „Účtovanie zabezpečenia peňažných tokov pravdepodobných transakcií v rámci   
 skupiny“ (účinný od 1. januára 2006),

Druh podielu Audítor

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. priamy Deloitte Audit  s.r.o.

Tatra Billing, s.r.o. priamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

Tatra Group Servis, s.r.o. priamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

ELIOT,  s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

CENTRUM BÝVANIA,  s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

Tatra Residence,  s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

Tatra Group Finance,  s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

TG Strom,  s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

TL leasing, s.r.o. nepriamy BMB Leitner Bratislava, s. r. o.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,  a.s. nepriamy Deloitte Audit  s.r.o.

Druh podielu Audítor

Tatra-Leasing,  s.r.o. priamy Deloitte Audit  s.r.o.

Slovak Banking Credit Bureau,  s.r.o. priamy SLOVAUDIT,  s. r. o.

(v tisícoch Sk)

Dividendy – kmeňové akcie 1 677 214

Dividendy – prioritné akcie 117 522

Tantiémy 15 000

Prídel do nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období 609 130 

Celkom 2 418 866
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• dodatok k IAS 39 „Možnosť oceňovania reálnou hodnotou“ (účinný od 1. januára 2006),
• IAS 39 a dodatok k IFRS 4 „Zmluvy o finančných zárukách“ (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IFRS 1 „Prvá aplikácia Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo“
 (účinný od 1. januára 2006),
• dodatok k IFRS 6 „Prieskum a ocenenie nerastných zdrojov“ (účinný od 1. januára 2006),
• IFRS 6 „Prieskum a ocenenie nerastných zdrojov“ (účinný od 1. januára 2006),
• IFRIC 4 „Určenie, či dohoda obsahuje lízing“ (účinný od 1. januára 2006),
• IFRIC 5 „Právo na podiely z fondov likvidácie, obnovy a environmentálnej rekultivácie“
 (účinný od 1. januára 2006),
• IFRIC 6 „Záväzky vznikajúce z účasti na špecifickom trhu – odpadové elektrické a elektronické
 zariadenia“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. decembra 2005 a po tomto dátume).

Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných 
zásad banky, ktoré by ovplyvnili sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie. 

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli pripravené na vydanie tieto štandardy a interpretácie, ktoré 
zatiaľ nenadobudli účinnosť:

Dokumenty IASB schválené EÚ:
• IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejnenie údajov“ (účinný od 1. januára 2007), 
• dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ o vykazovaní kapitálu
 (účinný od 1. januára 2007), 
• IFRIC 7 „Aplikácia prístupu opravy finančných výkazov minulých období podľa štandardu IAS 29   
 pre finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách“ (účinný za ročné obdobia začínajúce
 sa 1. marca 2006 a po tomto dátume), 
• IFRIC 8 „Rozsah štandardu IFRS 2“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. mája 2006
 a po tomto dátume), 
• IFRIC 9 „Prehodnotenie vložených derivátov“ (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. júna 2006  
 a po tomto dátume).

Dokumenty IASB, ktoré EÚ ešte neschválila:
• IFRS 8 „Prevádzkové segmenty“ (účinný od 1. januára 2009, nemožno ho prijať pred schválením,
 ktoré sa očakáva v júni 2007),
• IFRIC 10 „Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a zníženie hodnoty majetku“
 (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. novembra 2006 a po tomto dátume),
• IFRIC 11 „IFRS 2: Transakcie skupiny a transakcie na základe vlastných obchodných podielov“
 (účinný za ročné obdobia začínajúce sa 1. marca 2007 a po tomto dátume),
• IFRIC 12 „Koncesionárske zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb“ (účinný od 1. januára   
 2008, nemožno ho prijať pred schválením pre zmluvy, pre ktoré sa v súčasnosti aplikuje IFRIC 4).

Neočakáva sa, že prijatie uvedených štandardov v budúcich účtovných obdobiach bude mať  
významný vplyv na výsledok hospodárenia alebo na vlastné imanie.

Cieľ zostavenia 
Zostavenie uvedenej individuálnej účtovnej závierky v Slovenskej republike je v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2006 sa od 
bánk vyžaduje, aby pripravovali svoju nekonsolidovanú a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú 
správu podľa osobitných predpisov – nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) 1606/2002 
o uplatňovaní Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Nekonsolidovaná účtovná závierka zos-
tavená v súlade s IFRS tak účinne nahradila účtovnú závierku zostavovanú podľa slovenských účtovných 
predpisov. Okrem tejto závierky banka zostavuje aj riadnu konsolidovanú účtovnú závierku v súlade 
s IFRS vypracovanú k 31. decembru 2006 s dátumom 29. marca 2007, ktorá je uložená v priestoroch 
banky. Zoznam spoločností, ktoré nie sú v individuálnej účtovnej závierke konsolidované, sa uvádza 
v poznámke 22.

Východiská zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená na princípe časového rozlíšenia, t. j. vplyv transakcií a ostatných 
udalostí banka vykazuje v čase ich vzniku. Transakcie a ostatné udalosti sa v účtovnej závierke vykazujú 
v období, s ktorým súvisia, za predpokladu, že banka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

Účtovná závierka bola zostavená na základe ocenenia v historických cenách, pričom niektoré finančné 
nástroje boli precenené na reálnu hodnotu.

Významné účtovné odhady
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje vypracovanie odhadov a predpokladov,  ktoré 
majú vplyv na vykazované sumy aktív a záväzkov a vypracovanie dohadných aktívnych a pasívnych 
položiek k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazované sumy výnosov a nákladov počas účtovného 
obdobia. Skutočné výsledky sa môžu od odhadov líšiť o budúce zmeny ekonomických podmienok 
podnikateľských stratégií, regulačných opatrení, účtovných pravidiel, resp. iných faktorov, a môžu 
zapríčiniť zmenu odhadov, čo môže významne ovplyvniť finančné postavenie a výsledok hospodárenia. 

Významné oblasti s potrebou subjektívneho úsudku: 
•  S účinnosťou od 1. januára 2006 sa štatutárne účtovníctvo bánk zmenilo zo slovenských účtovných 

predpisov na IFRS. Pravidlá a predpisy o dani z príjmu v posledných rokoch zaznamenali významné 
zmeny; neexistuje významný historický precedens, resp. interpretačné rozsudky, v súvislosti  
s rozsiahlou a zložitou problematikou ovplyvňujúcou bankové odvetvie. 

•  Tvorba opravných položiek na vzniknuté úverové straty a identifikované budúce možné záväzky 
zahŕňa veľa neistôt týkajúcich sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia banky vyžadujú mnoho 
subjektívnych posudkov pri odhade výšky strát.

Použitá mena v  tejto účtovnej závierke je slovenská koruna („Sk“) a zostatky sú uvedené v tisícoch  
slovenských korún, pokiaľ sa neuvádza inak.
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b) Udalosti k 30. júnu 2006
Počas valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 8. júna 2006, banka schválila zmenu vo svojich 
stanovách v súvislosti s prioritnými akciami. Na základe schválenej zmeny boli prioritné akcie 
preúčtované z finančných záväzkov do vlastného imania. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza vplyv 
zmeny z hľadiska prioritných akcií:

c) Prepočet cudzej meny 
Peňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene banka prepočítava na slovenskú korunu 
a vykazuje v účtovnej závierke kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu zostavenia 
účtovnej závierky. Výnosy a náklady v cudzej mene sa vykazujú prepočítané na slovenskú korunu 
v účtovnom systéme banky a v účtovnej závierke kurzom Národnej banky Slovenska platným k dátumu 
uskutočnenia transakcie. 

Kurzové zisky/straty z transakcií v cudzích menách sú vykázané v položke „Čistý zisk (strata) 
z finančných nástrojov na obchodovanie“. 

Pevné termínové transakcie v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú korunu v podsúvahe banky kur-
zom Národnej banky Slovenska platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

Nerealizovaný zisk alebo strata z pevných termínových operácií banka vyčíslila na základe predpokla-
daného forwardového kurzu vypočítaného štandardným matematickým vzorcom, ktorý zohľadňuje 
spotový kurz NBS a úrokové sadzby platné ku dňu zostavenia účtovnej závierky a je vykázaný v súvahe 
v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“ a vo výkaze ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z 
finančných nástrojov na obchodovanie“.

d) Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Peniaze a vklady v centrálnych bankách pozostávajú z peňažnej hotovosti, zostatkov na bežných účtoch 
v Národnej banke Slovenska vrátane povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska.

Povinné minimálne rezervy v Národnej banke Slovenska sú požadované rezervy, ktoré musia viesť 
všetky komerčné banky s licenciou v Slovenskej republike.

e) Štátne a iné pokladničné poukážky 
Štátne a iné pokladničné poukážky sú dlhové cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska s do-
bou splatnosti 3 mesiace. Všetky pokladničné poukážky vykázané v položke „Štátne a iné pokladničné 
poukážky“ sú v portfóliu cenných papierov určených na obchodovanie. Na oceňovanie a vykazovanie 
štátnych a iných pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa 
vzťahujú účtovné zásady uvedené v bode f) 2a).

f) Finančné nástroje
Finančný nástroj je zmluva, ktorej prostredníctvom vzniká finančné aktívum jednej účtovnej jednotky 
a zároveň finančný záväzok alebo kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky.

Banka rozlišuje štyri kategórie finančných nástrojov v súlade so svojím plánom akvizície finančných 
nástrojov a v súlade s investičnou stratégiou nasledovne:

1. úvery a iné pohľadávky,
2. finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz ziskov a strát, 
 a. finančné aktívum/záväzok na obchodovanie,
 b. finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz ziskov a strát,
3. finančné investície držané do splatnosti,
4.  finančné aktíva na predaj.

1. Úvery a iné pohľadávky
Úvery a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s fixnými alebo stanoviteľnými plat-
bami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu a sú oceňované v umorovanej hodnote.

Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru banka účtuje poskytnutý úverový prísľub do podsúvahy. Úvery 
banka zaúčtuje do súvahy pri poskytnutí peňažných prostriedkov dlžníkom. Počas vykonávania činnosti 
vznikajú banke potenciálne záväzky, s ktorými je spojené úverové riziko. Banka o potenciálnych záväz-
koch účtuje v podsúvahe a vytvára rezervy na takéto záväzky, ktoré vyjadrujú mieru rizika vydaných 
garancií, akreditívov a nečerpaných úverových limitov ku dňu účtovnej závierky.

Opravné položky na straty z úverov
Opravná položka na potenciálne straty z úverov sa tvorí s cieľom znížiť hodnotu úverov poskytnutých 
klientom na ich realizovateľnú hodnotu, ktorá predstavuje predpokladané budúce peňažné toky diskon-
tované na súčasnú hodnotu použitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery platnej pri vzniku úveru alebo 
na reálnu hodnotu príslušného zabezpečenia. Špecifické opravné položky na identifikované potenciálne 
straty z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlžníka splácať úver so zohľadnením 
finančných výsledkov dlžníka a prijatého zabezpečenia. 

Úverové pohľadávky voči korporátnym klientom sú všeobecne samostatne významné a  posudzo-
vané na individuálnom základe. Výpočet špecifickej opravnej položky je založený na odhadovaných 
budúcich peňažných tokoch, pri zohľadnení delikvencie splátok ako aj výťažku zo zabezpečenia. 
Opravná položka je vypočítaná ako rozdiel vykazovanej hodnoty úverovej pohľadávky a súčasnej 
hodnoty odhadovaných peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou úveru. 
Špecifická opravná položka je zaúčtovaná, ak existujú objektívne znaky potvrdzujúce zníženie hodnoty 
pohľadávky, pričom zníženie nastalo po prvotnom zaúčtovaní úveru.

(v tisícoch Sk)

Základné imanie 71 258

Základné imanie – vlastné akcie (2 287)

Emisné ážio 595 149

Nerozdelený zisk vrátane zisku po zdanení 38 958

Vplyv na imanie celkom 703 078
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Úverové pohľadávky v skupine retailových úverov sú zväčša individuálne bezvýznamné a posudzujú 
sa na skupinovom základe. Úverová angažovanosť z týchto pohľadávok sa rozdeľuje podľa jednot-
livých produktov na portfóliá s homogénnym rizikovým profilom. Východiskom pre výpočet skupinovej 
opravnej položky je pravdepodobnosť zlyhania klienta za predpokladu, že zlyhanie už nastalo v čase 
posudzovania znehodnotenia pohľadávky. Pravdepodobnosť zlyhania klienta je ďalej transformovaná 
na parameter, ktorý vyjadruje odhadovanú vzniknutú škodu („incurred loss”) k dátumu účtovnej závierky 
tak, aby tento model vyhovoval požiadavkám revidovaného štandardu IAS 39. Skupinová opravná 
položka sa následne vypočíta na základe vzniknutej straty a miery návratnosti. Skupinová opravná 
položka pokrýva straty, ktoré ešte neboli individuálne identifikované, ale na základe predchádzajúcej 
skúsenosti sú vlastné danému úverovému portfóliu k dátumu účtovnej závierky.

Opravná položka na stratu z úverov poskytnutých klientom sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov”.

Banka odpisuje úvery poskytnuté klientom na základe právoplatného rozhodnutia súdu,  predstavenstva 
alebo iného orgánu banky (Problem loan committee a Executive committee) v zmysle internej smernice 
o upustení od ich vymáhania oproti vytvorenej  opravnej položke. V prípade, ak je hodnota odpiso-
vanej pohľadávky vyššia ako vytvorená opravná položka, rozdiel sa odpíše do výkazu ziskov a strát. 
Odpísané pohľadávky, pri ktorých nezaniklo právo na vymáhanie, sa evidujú v podsúvahe.

Pokiaľ je banka po odpísaní úverov poskytnutých klientom schopná zinkasovať od klienta ďalšie sumy 
alebo získať kontrolu nad zabezpečením v hodnote vyššej, ako sa pôvodne odhadlo, výnos sa vykazuje 
vo výkaze ziskov a strát v položke „„Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov”. 

Pohľadávky z úrokov z úverov poskytnutých klientom, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 90 dní, 
banka prestáva úročiť a pohľadávky z úrokov sa vykazujú na podsúvahových účtoch. Suma úrokov 
evidovaných v podsúvahe  k 31. decembru 2006 je 59 825 tis. Sk (31. december 2005: 47 664 tis. 
Sk). Účtovná hodnota neúročených úverov sa rovná výške pohľadávky z úveru zníženej o opravnú 
položku na straty zo zníženia hodnoty. Opravná položka sa zvyčajne určí ako 100 % pohľadávky po 
odpočítaní súm, o ktorých banka predpokladá, že ich získa. 

2. Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz   
 ziskov a strát

a. Finančné aktívum/záväzok na obchodovanie
Finančné aktíva/záväzky na obchodovanie banka získala s cieľom využiť krátkodobé cenové výkyvy 
na tvorbu zisku.  V tejto kategórii banka vykazuje cenné papiere (podielové a dlhové cenné papiere, 
pokladničné poukážky, akcie) a finančné derivátové nástroje (úrokové swapy, menové swapy, menovo-
úrokové swapy, menové forwardy, forwardy na úrokovú mieru, menové opcie a opcie na indexy).

Všetky finančné aktíva/záväzky na obchodovanie sú účtované k dátumu vyrovnania obchodu. 

Akékoľvek nákupy a predaje finančných aktív/záväzkov určených na obchodovanie, ktoré si vyžadujú 
dodanie v časovom rámci určenom regulačným opatrením alebo podľa trhových zvyklostí („obvyklý 
spôsob“), sa vykazujú ako spotové transakcie. Transakcie, ktoré nespĺňajú kritérium vyrovnania 
„obvyklým spôsobom“, sa vykazujú v účtovníctve ako finančné deriváty. 

Niektoré transakcie s finančnými derivátmi poskytujúce účinný ekonomický hedging pri riadení rizika 
banky nespĺňajú kvalifikačné požiadavky na vykazovanie hedgingu podľa špecifických pravidiel IAS 
39,  z uvedeného dôvodu sa v účtovníctve vykazujú ako finančné deriváty držané na obchodovanie.

Následne po prvotnom ocenení sa finančné aktíva/záväzky vykazujú v reálnej hodnote. Reálna  
hodnota sa približuje k trhovej cene na oficiálnych burzách cenných papierov, v prípade finančných 
derivátov sa reálne hodnoty získavajú z trhových cien pomocou modelov diskontovaných peňažných 
tokov a modelov oceňovania opcií. 

Banka vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze zis-
kov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. Čistá výška výnosov 
z úrokov z  cenných papierov na obchodovanie sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie”. Reálna hodnota 
finančných derivátových nástrojov na obchodovanie sa uvádza v pozn. 45.

Refinančné náklady k cenným papierom na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
v položke „ Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“.

Dividendy z cenných papierov na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „ Čistý 
zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. 

b.  Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený cez výkaz 
ziskov a strát

Kategória obsahuje finančné aktívum, ktoré banka pri prvotnom zaúčtovaní označila ako finančné aktí-
vum v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát. Finančné aktívum zaradené v portfóliu v reál-
nej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát sa prvotne oceňuje v obstarávacej cene a následne 
preceňuje na reálnu hodnotu cez výkaz ziskov a strát. Banka sleduje, či sa vykázanie reálnej hodnoty 
zhoduje so zdokumentovanou stratégiou riadenia rizík a s investičnou stratégiou banky.

Banka vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez 
výkaz ziskov a strát“. 

Čistá výška výnosov z úrokov z  cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov 
a strát sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov 
a podobné výnosy“. 

3. Finančné investície držané do splatnosti
Uvedené portfólio je nederivátovým finančným majetkom s fixnými alebo stanoviteľnými platbami 
a fixnou splatnosťou, ktoré banka zamýšľa držať do splatnosti. Do portfólia držaného do splatnosti sú 
zaradené cenné papiere emitované štátom a iné bonitné cenné papiere. Cenné papiere držané do 
splatnosti sa oceňujú v umorovanej hodnote na základe efektívnej úrokovej miery. Výnosy z úrokov, 
diskonty a prémie z cenných papierov držaných do splatnosti sa denne časovo rozlišujú a vykazujú 
vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“. V prípade zníženia hodnoty 
cenného papiera sa tvoria opravné položky na straty. 
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4. Finančné aktíva na predaj
Portfólio finančných aktív na predaj zahŕňa investície banky v iných subjektoch s podielom menším 
ako 20 % na základnom imaní a hlasovacích právach. Aktíva v portfóliu sa oceňujú v obstarávacej 
cene zníženej o opravné položky na zníženie ich hodnoty, ktoré sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj“, pretože ich trhovú cenu na aktívnom 
trhu nemožno spoľahlivo určiť. 

Dividendy z finančných aktív na predaj sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z divi-
dend“.

Tuzemské cenné papiere  vo vyššie uvedených portfóliách banky sú kótované a obchodované 
prevažne na Burze cenných papierov v Bratislave („BCBP“), zahraničné cenné papiere sú kótované na 
Luxembourg Stock Exchange a obchodované na medzibankovom trhu.

g) Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach
Dcérske spoločnosti predstavujú spoločnosti, v ktorých banka – priamo alebo nepriamo – vlastní viac 
ako 50-percentný podiel na hlasovacích právach, alebo inak uplatňuje svoj rozhodujúci vplyv na ich 
činnosť.  

Investície v pridružených spoločnostiach zahŕňajú investície v subjektoch s vyšším ako 20-percentným 
podielom banky na základnom imaní a hlasovacích právach daného subjektu, v ktorom má banka 
významný vplyv, ale ho nekontroluje. 

Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach sa oceňujú v tejto individuálnej účtovnej závierke 
v obstarávacej cene zníženej o opravné položky na straty zo zníženia realizovateľnej hodnoty podielu 
vyplývajúceho zo zníženia vlastného imania danej spoločnosti, ktoré sa vykazujú vo výkaze ziskov 
a strát v položke „Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach“. 

Dividendy z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
v položke „Výnosy z dividend“.

h) Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení – repo transakcie
Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom odkúpení („repo transakcie“) sa v súva-
he vykazujú ako aktíva v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“ alebo „Finančné aktíva držané 
do splatnosti“. Záväzky protistrany sa vykazujú v položke „Vklady a bežné účty bánk“ alebo „Vklady 
klientov“. Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji („reverzné repo 
transakcie“) sa vykazujú v súvahe ako aktíva v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ alebo 
„Úvery poskytnuté klientom“. Rozdiel medzi cenami pri predaji a spätnom odkúpení sa vykazuje ako 
úrok a časovo sa rozlišuje počas trvania zmluvy použitím efektívnej úrokovej miery.

i) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky/amor-
tizáciu spolu s kumulovanými stratami zo zníženia hodnoty. Výška odpisov sa počíta pomocou metódy 
rovnomerných alebo zrýchlených odpisov podľa odhadovanej doby použiteľnosti. Nedokončené hmot-
né investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú.  

Odhadovaná ekonomická životnosť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v rokoch: 

V prípade indikácií zníženia hodnoty majetku banka odhaduje jeho realizovateľnú hodnotu. Ak 
účtovná hodnota aktíva prevyšuje jeho odha-
dovanú realizovateľnú hodnotu, zníži sa na 
realizovateľnú hodnotu. Ak sa aktíva identifikujú 
ako znehodnotené, vedenie banky posúdi ich 
realizovateľnú hodnotu porovnaním s cenou 
pri predaji vypočítanou na základe správ 
o ocenení, ktoré vypracovala tretia strana, 
zníženú o odhadované náklady spojené 

s predajom. Opravy a údržba sa účtujú priamo do výkazu ziskov a strát v momente vzniku nákladu. 

j) Lízing 
Majetok prenajatý na základe finančného lízingu, v rámci ktorého sa prevádzajú práva a povin-
nosti podobné tým, ktoré sa týkajú vlastného majetku, sa kapitalizuje vo výške svojej reálnej hodnoty 
a odpisuje počas doby použiteľnosti. Kapitálová zložka každého budúceho záväzku z lízingu sa vyka-
zuje ako záväzok, úroková zložka sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát počas doby lízingu, aby sa vyt-
vorila konštantná sadzba nákladov z výšky neuhradených kapitálových splátok.

Splátky na základe operatívneho lízingu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby 
lízingu. V prípade, že sa operatívny lízing ukončí pred skončením doby lízingu, akákoľvek úhrada, ktorú 
prenajímateľ požaduje vo forme pokuty, sa vykazuje ako náklad v období ukončenia lízingu.  

k) Záväzky z dlhových cenných papierov
Dlhové cenné papiere emitované bankou sa vykazujú vo výške umorovaných nákladov na základe 
metódy efektívnej úrokovej miery. Banka emituje hypotekárne záložné listy a investičné zmenky. 
Nákladové úroky vznikajúce z emisie cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke 
„Úrokové náklady a podobné náklady“.

l) Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze peňažných tokov
Peniaze a peňažné ekvivalenty pre potreby zostavenia „Výkazu o peňažných tokoch“ obsahujú 
peňažnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska s výnimkou povinných 
minimálnych rezerv. Pod peňažnými ekvivalentmi sa chápu pokladničné poukážky, bežné účty v iných 
bankách a krátkodobé štátne cenné papiere. 

m) Rezervy na záväzky
Ak je banka vystavená potenciálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamym záväzkom, ktoré 
sú dôsledkom minulej udalosti, pričom je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude 
treba vynaložiť peňažné prostriedky, čo má za následok zníženie zdrojov predstavujúcich ekonomický 
úžitok a výšku vyplývajúcej straty možno primerane odhadnúť, hodnota rezerv na záväzky sa vykazuje 

Stroje a zariadenia, počítače, dopravné prostriedky 4 – 15 

Softvér do 5

Inventár a vybavenie 6 – 15 

Energetické prístroje a zariadenia 10 – 15 

Optická sieť 30

Budovy a stavby 10 – 40 
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ako náklad a záväzok. Akákoľvek strata súvisiaca so zaúčtovaním rezervy na záväzky sa vykazuje vo 
výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie.

n) Časové rozlíšenie úrokov
Časovo rozlíšené úrokové výnosy a náklady vzťahujúce sa na finančné aktíva a finančné záväzky 
sa vykazujú k dátumu zostavenia účtovnej závierky spoločne s aktívami alebo záväzkami uvedenými 
v súvahe.

o) Vykazovanie výnosov a nákladov
1) Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru

Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru vznikajúce zo všetkých úročených nástro-
jov okrem položky „Finančné aktíva/záväzky na obchodovanie“ sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov 
a strát pomocou metódy efektívnej úrokovej miery. Banka účtuje úroky z omeškania v čase inkasa 
peňažných prostriedkov. 

Úrokový výnos z položky „Finančné aktíva/záväzky určené na obchodovanie” sa vykazuje vo výkaze 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie”.

Výnosové/nákladové úroky z cenných papierov zahŕňajú výnosy z kupónov s pevnou a pohyblivou úro-
kovou sadzbou a amortizovaným diskontom alebo prémiou.

2) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií

Poplatky a provízie sa vykazujú v nákladoch a výnosoch vo výkaze ziskov a strát na základe časového 
princípu a v čase uskutočnenia transakcie. 

3) Výnosy z dividend

Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v momente potvrdenia nároku na prijatie divi-
dendy bankou.

p) Zisk na akciu
Banka vykazuje zisk na akciu pripadajúci držiteľom kmeňových a prioritných akcií. Zisk na akciu 
kmeňových akcií banka vypočítala delením zisku pripadajúceho na držiteľov kmeňových akcií váženým 
priemerom počtu kmeňových akcií v obehu v priebehu roka. Zisk na akciu prioritných akcií banka 
vypočítala delením zisku pripadajúceho na držiteľov prioritných akcií váženým priemerom počtu priorit-
ných akcií v obehu v priebehu roka.

q) Rozdelenie zisku
Banka zaúčtuje rozdelenie zisku po jeho schválení akcionármi. Vrámci rozdelenia zisku banka zaúčtuje 
záväzok voči akcionárom vo výške schválených dividend. 

r) Zdaňovanie a odložená daň
Daň z príjmov banka vypočíta v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike na základe výsled-
kov vykázaných vo výkaze ziskov a strát.

Odloženú daň z príjmov banka vykazuje formou súvahovej metódy pri vzniku dočasných rozdielov 
medzi daňovou hodnotou aktív alebo záväzkov a ich účtovnou hodnotou na účely finančného výka-
zníctva. Na určenie odloženej dane z príjmov bola použitá očakávaná daňová sadzba pre nasledu-
júce roky, t. j. 19 %. Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje v prípade, keď je pravdepodobné, 
že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný  zisk, s ktorým možno odpočítateľné dočasné rozdiely 
zúčtovať.

Banka vykazuje daň z príjmov právnických osôb a odloženú daň v súvahe v položke „Pohľadávky 
vyplývajúce z dane z príjmov“ alebo „Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov“.

Banka je platcom rôznych miestnych daní a dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sa vykazujú vo 
výkaze ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ s výnimkou DPH z obstarania 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorá vstupuje do obstarávacej ceny dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku.

s) Regulačné požiadavky
Banka je povinná plniť regulačné požiadavky Národnej banky Slovenska, ktoré zahŕňajú limity a rôzne 
iné obmedzenia týkajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, opravných položiek na krytie úverové-
ho rizika, zabezpečenia likvidity, úrokových sadzieb a devízovej pozície banky.
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Ostatné poznámky

1. Výnosové úroky, netto

2. Výnosy z dividend

3. Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov tvorené na transakcie vykázané 
v súvahe a na podsúvahové transakcie:

V priebehu roka banka postúpila úvery poskytnuté klientom v sume 887 539 tis. Sk, pričom čistá 
účtovná hodnota postúpených úverov po zohľadnení k nim vytvorených opravných položiek bola 
38 864 tis. Sk, z ktorých získala banka úhradu v sume 409 119 tis. Sk. Vplyvom tejto transakcie 
banka vykázala zisk z predaja uvedených úverov vo výške 370 255 tis., ktorý vykázala v položke 
„Rozpustenie opravných položiek a rezerv“

Bližšie informácie o opravných položkách na straty z úverov sú uvedené v pozn. 17 a informácie 
o rezervách na záväzky sú uvedené v pozn. 32.

4. Výnosy z poplatkov a provízií, netto

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy: 8 387 648 6 191 118

z úverov a bežných účtov poskytnutým bankám 1 487 947 817 445

z úverov poskytnutým klientom 5 419 309 4 051 387

z finančných aktív držaných do splatnosti 1 466 649 1 322 286

z finančných aktív v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 13 743 -

Náklady na úroky a podobné náklady: (2 828 161) (1 216 729)

na vklady a bežné účty bánk (321 186) (496 717)

na vklady klientov (1 922 479) (300 266)

na záväzky z dlhových cenných papierov emitovaných bankou (584 496) (419 746)

Výnosové úroky, netto 5 559 487 4 974 389

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Z finančných aktív určených na predaj 898 7

Z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach 46 000 48 000

Celkom 46 898 48 007

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Tvorba opravných položiek a rezerv (1 777 383) (1 314 789)

Rozpustenie opravných položiek a rezerv 1 305 896 1 042 063

Odpis úverov (13 407) (1 459)

Výnos z odpísaných úverov 2 176 1 030

Celkom (482 718) (273 155)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z poplatkov a provízií 2 672 351 2 451 068

z bankových prevodov 1 934 670 1 702 596

z poplatkov za správu úverov a záruk 270 497 366 183

z operácií s cennými papiermi 340 845 274 259

za ostatné bankové služby 126 339 108 030

Náklady na poplatky a provízie (392 520) (367 704)

z bankových prevodov (343 363) (304 032)

z poplatkov za správu úverov a záruk (13 539) (38 484)

z operácií s cennými papiermi (7 208) (5 999)

z ostatných bankových služieb (28 410) (19 189)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 2 279 831 2 083 364
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5. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie

Pokles refinančných nákladov k cenným papierom na obchodovanie bol spôsobený poklesom celkovej 
výšky portfólia cenných papierov na obchodovanie k 31. decembru 2006 pozri pozn. 18. 

6.  Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz 
ziskov a strát

7. Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach

8. Všeobecné administratívne náklady

Vo všeobecných administratívnych nákladoch banky sú vykázané osobné náklady, ostatné všeobecné 
náklady, odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v nasledovnej štruktúre:

Banka nemá iný systém dôchodkového zabezpečenia okrem štátneho povinného dôchodkového 
zabezpečenia. Podľa slovenských právnych predpisov je zamestnávateľ povinný odvádzať poistné na 
sociálne poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamest-
nanosti a príspevok do garančného fondu stanovený ako percento z vymeriavacieho základu. Uvedené 
náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v období, za ktoré zamestnancovi vznikol nárok na mzdu.

Banka odvádza príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie spravované súkromným dôchod-
kovým fondom podľa dĺžky zamestnania zamestnanca. Banke nevznikajú žiadne záväzky z titulu 
vyplácania dôchodkov zamestnancom v budúcnosti. Náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie 
k 31. decembru 2006 predstavovali  18 606 tis. Sk (2005: 16 099 tis. Sk). 

Vedenie banky odhaduje, že výška zamestnaneckých požitkov pri skončení zamestnania vyplatená 
zamestnancom pri odchode do dôchodku vo výške jedného mesačného platu (ako ustanovuje platná 
slovenská legislatíva) je k 31. decembru 2006 bezvýznamná, preto sa v účtovnej závierke nevykazuje.

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úrokové obchody (56 276) -

Cenné papiere (56 276) -

z toho:      precenenie na reálnu hodnotu (56 276) -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach 42 921 17 448

Celkom 42 921 17 448

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úrokové obchody 4 946 (516 604)

Cenné papiere (515 680) (470 568)

z toho: úrokové výnosy 707 254 1 249 172

precenenie na reálnu hodnotu (683 964) (483 158)

výnosy z predaja cenných papierov 192 007 50 156

refinančné náklady (731 201) (1 288 391)

dividendy 224 1 653

Zisk/strata z derivátov 520 626 (46 036)

z toho: úrokové výnosy (78 205) (188 278)

precenenie na reálnu hodnotu 598 831 142 242

Menové obchody (1 336 898) (309 182)

Zisk/strata z derivátov (1 336 898) (309 182)

z toho: precenenie na reálnu hodnotu (558 782) 74 930

Obchody s indexmi - 30 172

Zisk/strata z derivátov - 30 172

Kurzové rozdiely 3 028 608 1 936 370

Kurzové rozdiely 3 028 608 1 936 370

Celkom 1 696 656 1 140 756

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Osobné náklady (2 569 290) (2 319 951)

Mzdové náklady (2 045 914) (1 847 439)

Náklady na sociálne zabezpečenie (463 561) (414 989)

Ostatné sociálne náklady (59 815) (57 523)

Ostatné administratívne náklady (2 016 378) (2 126 189)

Náklady na užívanie priestorov (520 619) (509 390)

Náklady na IT a komunikáciu (597 151) (454 274)

Náklady na právne služby a poradenstvo (65 079) (133 649)

Náklady na reklamu a reprezentáciu (224 559) (212 835)

Fond na ochranu vkladov (123 809) (380 402)

Ostatné náklady (485 161) (435 639)

Odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (540 807) (529 295)

Dlhodobého hmotného majetku (347 648) (377 929)

Dlhodobého nehmotného majetku (193 159) (151 366)

Celkom (5 126 475) (4 975 435)
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9. Ostatný prevádzkový zisk (strata)

V ostatných prevádzkových ziskoch (stratách) sú vykázané výnosy a náklady z nebankovej činnosti, 
z odpredaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a z DPH, ktorú si banka nemôže uplatniť:

10. Daň z príjmu

Právnické osoby v Slovenskej republike majú povinnosť priznávať zdaniteľný príjem a odvádzať zo 
zdaniteľného príjmu príslušnému daňovému úradu daň z príjmov právnických osôb. V roku 2006 je pre 
právnické osoby platná 19-percentná (2005: 19-percentná) sadzba dane z príjmov. 

Pri zisťovaní základu dane k splatnej dani banka vychádzala zo zisku pred zdanením upraveného 
podľa opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72 SR z 15. februára 2006 doplneného opatrením MF 
SR č. MF/026217/2006-72 v súlade s ustanoveniami § 17 odsek 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. 
Zistený upravený zisk pred zdanením bol upravený o odpočítateľné a pripočítateľné položky.

Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej 
sadzby dane z príjmov, nasledovne:

Odložené daňové pohľadávky a záväzky k 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005 súvisia
s týmito položkami:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výnosy z nebankovej činnosti 117 172 256 189 

z toho: výnosy z rozpustenia rezerv na súdne spory (pozn. 32) 241 219 

Náklady na nebankovú činnosť (528 100) (393 968)

z toho: ostatné dane (247 079) (228 976)

tvorba rezerv na súdne spory (pozn. 32) (256 816) (148 593)

Ostatné prevádzkové výnosy 45 697 33 418

Ostatné prevádzkové náklady (26 887) (144 502)

Celkom (392 118) (248 863)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Splatný daňový náklad (572 116) (450 403)

Odložený daňový náklad (212 228) (49 624)

Celkom (784 344) (500 027)

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Zisk pred zdanením 3 568 206 2 760 472

Teoretická daň vyčíslená pri sadzbe dane 19 % 677 959 524 490

Nezdaniteľné príjmy (44 709) (46 875)

Neodpočítateľné náklady 59 377 24 336

Opravné položky a rezervy, netto 87 069 (561)

Vplyv úprav podľa IFRS - 30 100

Vplyv zmeny daňovej legislatívy 170 329 -

Rozpustenie rezerv na neistú realizáciu odložených daňových pohľadávok (165 951) (31 467)

Iné 270 4

Náklad na daň z príjmov 784 344 500 027

Efektívna daň za účtovné obdobie 21,98 % 18,11 %

(v tisícoch Sk) Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

31. decembra 
2006

31. decembra 
2005

Odložené daňové pohľadávky

Úvery poskytnuté klientom
(po zohľadnení opravných položiek
na straty zo zníženia hodnoty)

103 570 360 103 576 981 - - 167 900

Dlhodobý hmotný majetok 1 888 263 2 132 339 - - 225

Ostatné aktíva 960 326 977 830 17 504 3 325 3 364

Rezervy na záväzky  1 225 400 - 181 356 34 458 32 470

Ostatné záväzky 974 420 1 870 581 304 58 5

Celkom 37 841 203 964

Odložené daňové záväzky

Úvery poskytnuté klientom
(po zohľadnení opravných položiek
na straty zo zníženia hodnoty)

105 570 360 103 576 981 - - (4 648)

Dlhodobý hmotný majetok 1 888 263 2 132 339 244 076 (46 375) -

Ostatné záväzky 974 420 1 870 581 896 465 (170 329) -

Celkom (216 704) (4 648)

Odložená daňová pohľadávka, netto (178 863) 199 316

Úprava o neistú realizáciu odloženej
daňovej pohľadávky

(37 783) (203 734)

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok), netto (216 646) (4 418)
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Banka nevykázala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 37 783 tis. Sk (2005: 203 734 tis. 
Sk), ktorá súvisí najmä s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi vyplývajúcimi z rezerv, pre jej neisté 
načasovanie a realizáciu v budúcich účtovných obdobiach.

Banka v roku 2006 opravila výšku odloženej daňovej pohľadávky z rezerv na záväzky za 
porovnateľné obdobie (31. decembra 2005). Keďže k uvedenej daňovej pohľadávke bola v roku 
2005 v plnej výške vytvorená opravná položka, uvedená zmena nemá žiaden vplyv na vykázaný zisk 
za rok 2005.

V priebehu roka 2006 bola prijatá novela zákona o dani z príjmu, ktorá dodatočne ovplyvnila výšku 
odloženého daňového záväzku vyplývajúcu z nakúpeného alikvotného úrokového výnosu k dlhovým 
cenným papierom  držaných bankou k 31. decembru 2003. Uvedený dodatočný daňový záväzok by 
mal predstavovať položku, ktorá bude zvyšovať daňový základ banky so splatnosťou do konca roku 
2008. Na základe uvedených skutočností banka v roku 2006 vykázala zodpovedajúci odložený 
daňový záväzok vo výške 170 329 tis. Sk.

Po 31. decembri 2006 schválila Národná rada SR novú legislatívu, na základe ktorej sa ruší vyššie 
uvedená dodatočná daň z príjmov. Preto sa očakáva, že odložený záväzok z dane z príjmov sa v plnej 
výške, t. j. 170 329 tis. Sk, rozpustí a vykáže ako odpočet dane z príjmov v roku 2007.

11. Zisk na akciu

Vyplatená dividenda na jednu kmeňovú akciu v roku 2006 (zo zisku za rok 2005) bola 33 400 Sk, 
v roku 2005 (zo zisku za rok 2004) bola 28 600 Sk.

12. Segmentácia

Prevádzkový zisk banky bol vytvorený najmä z poskytovania bankových služieb v Slovenskej repub-
like. Produkty a služby banky vyplývajú z jedného segmentu podnikania – z poskytovania bankových 
a súvisiacich služieb. 

13. Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Povinné minimálne rezervy sa vykazujú ako úročené vklady v zmysle opatrení Národnej banky 
Slovenska (úročia sa sadzbou 1,5 % p. a.). Výška rezervy závisí od objemu vkladov prijatých bankou. 
Schopnosť banky čerpať rezervu je v zmysle platnej legislatívy obmedzená. Z uvedeného dôvodu 
nie je vykázaná v položke „Peniaze a vklady v centrálnych bankách“ pre účely zostavenia výkazu 
o peňažných tokoch (pozri pozn. 36).

14. Štátne a iné pokladničné poukážky  

15. Úvery a bežné účty poskytnuté bankám

Ako zabezpečenie za poskytnuté reverzné repo obchody banka prijala pokladničné poukážky 
Národnej banky Slovenska v sume 17 942 889 tis. Sk (31. december 2005: 30 372 631 tis. Sk).

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Zisk po zdanení za bežné účtovné obdobie 2 783 862 2 260 445

Priemerný počet kmeňových akcií v obehu počas obdobia 50 216 50 216

Priemerný počet prioritných akcií v obehu počas obdobia 703 693 438 521

Zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 20 000 Sk) v Sk 51 808 45 014

Zisk na prioritnú akciu (menovitá hodnota 100 Sk) v Sk 259 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pokladničná hotovosť 2 840 506 2 074 871

Vklady v centrálnej banke 5 978 995 2 031 816

z toho: povinné minimálne rezervy 5 152 276 1 342 861

vklady splatné na požiadanie 526 638 688 955

jednodňové vklady v NBS 300 081 -

Celkom 8 819 501 4 106 687

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pokladničné poukážky NBS v reálnej hodnote 4 954 155 -

Celkom 4 954 155 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 1 778 953 610 662

Operácie na peňažnom trhu 6 797 198 6 630 589

Reverzné repo obchody 17 940 398 30 366 954

Ostatné úvery bankám 86 387 -

Celkom 26 602 936 37 608 205
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16. Úvery poskytnuté klientom, brutto
Úvery poskytnuté klientom tvoria:

V položke „Úvery okrem hypotekárnych úverov“ sa vykazuje produkt „americká hypotéka“ 
v sume 3 576 294 tis. Sk (31. december 2005: 1 969 295 tis. Sk).

K 31. decembru 2006 bola celková výška syndikovaných úverov, ktorých gestorom bola banka, 
6 940 323 tis. Sk (31. december 2005: 8 815 732 tis. Sk). Podiel banky predstavoval výšku 
3 019 612 tis. Sk (31. december 2005: 3 386 147 tis. Sk). Syndikované úvery sú zahrnuté v položke 
„Úvery okrem hypotekárnych úverov“.

Geografické členenie úverov poskytnutých klientom:

Odvetvové členenie úverov poskytnutých klientom:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Úvery okrem hypotekárnych úverov 87 033 819 68 840 802

Úvery kryté zmenkami 333 249 363 543

Pohľadávky z hypotekárnych úverov 17 996 078 12 318 131

Celkom 105 363 146 81 522 476

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 102 251 009 78 731 260

Ostatné štáty 3 112 137 2 791 216

Celkom 105 363 146 81 522 476

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Výrobné odvetvia 14 257 005 14 386 278

Obchodné spoločnosti 25 025 328 17 654 441

Finančné služby 9 645 019 8 888 634

Ostatné služby 11 745 934 6 658 775

Preprava 5 211 849 3 826 884

Zdravotnícke a verejné služby 2 084 574 2 731 877

Výstavba nehnuteľností 3 445 453 2 359 037

Poľnohospodárstvo 875 138 793 089

Banský priemysel 85 304 76 459

Ostatné (vrátane všetkých nerezidentov) 32 987 542 24 147 002

Celkom 105 363 146 81 522 476

17. Opravné položky na straty z úverov

Opravné položky na straty z úverov sa vykazujú v zmysle štandardov uplatňovaných bankou 
a pokrývajú všetky rozpoznateľné úverové riziká.

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2006:

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2005:

18. Finančné aktíva na obchodovanie

(v tisícoch Sk) K 1. januáru
2006

Tvorba Rozpus-
tenie

Použitie Prevody,  
kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2006

Individuálna opravná položka 2 004 313 1 198 226 (700 012) (1 001 523) (40 836) 1 460 168

Skupinová opravná položka 310 030 103 105 (80 517) - - 332 618

Celkom 2 314 343 1 301 331 (780 529) (1 001 523) (40 836) 1 792 786

(v tisícoch Sk) K 1. januáru
2005

Tvorba Rozpus-
tenie

Použitie Prevody,  
kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2005

Individuálna opravná položka 1 846 893 1 093 885 (779 574) (140 469) (16 422) 2 004 313

Skupinová opravná položka 324 342 122 730 (137 042) - - 310 030

Celkom 2 171 235 1 216 615 (916 616) (140 469) (16 422) 2 314 343

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 10 540 006 19 974 841

Dlhové nástroje emitované verejným sektorom 9 114 654 13 893 348

Dlhopisy a dlhové cenné papiere emitované inými sektormi 1 425 352 6 081 493

Podielové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 5 457 68 615

Podielové cenné papiere a ostatné cenné papiere 5 457 1 927

Podielové listy podielových fondov - 66 688

Kladná reálna hodnota finančných derivátov 5 363 907 1 968 032

Úrokové obchody 1 868 551 1 289 599

Menové obchody 3 394 292 644 866

Obchody s indexmi 101 064 33 567

Celkom 15 909 370 22 011 488
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Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie podľa emitenta:

19. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

20. Finančné aktíva držané do splatnosti

21. Finančné aktíva na predaj

Pohyby opravných položiek k finančným aktívam na predaj:

22. Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach

Pohyby opravných položiek k podielom v dcérskych a pridružených spoločnostiach:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie vydané: 

finančnými inštitúciami pôsobiacimi v Slovenskej republike 4 784 68 405

inými subjektmi pôsobiacimi v Slovenskej republike 673 210

Podielové cenné papiere a vklady na obchodovanie celkom 5 457 68 615

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom

Dlhové nástroje emitované verejným sektorom   6 244 719 -

Celkom   6 244 719 -

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Dlhové nástroje emitované verejným sektorom 27 931 307 27 686 313

Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere emitované inými sektormi 10 343 819 9 787 327

Celkom 38 275 126 37 473 640

Názov
(v tisícoch Sk)

Podiel 
banky 
(v %)

Obstarávacia 
cena 

Opravná 
položka 

Účtovná hodnota 
k 31. decembru 

2006

Účtovná hodnota 
k  31. decembru 

2005

ELIOT, s. r. o.,  Bratislava 0,50 116 - 116 116

RVS, a. s.,  Bratislava 0,67 1 400 (1 400) - -

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., 
Bratislava

0,09 300 - 300 300

S.W.I.F.T. s. c.,  Belgicko 0,04 2 350 - 2 350 2 018

International Factors Group s. c., Belgicko 1,18 214 - 214 235

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.  
Bratislava

10,00 1 100 - 1 100 1 100

VALUE GROWTH FUND SLOVAKIA B.V., 
Holandsko

6,53 8 776 (8 776) - -

Celkom  14 256 (10 176) 4 080 3 769

(v tisícoch Sk) 2006 2005

K 1. januáru 11 008 5 390

Tvorba - 7 092

Rozpustenie - (1 312)

Kurzový rozdiel (832) (162)

Celkom 10 176 11 008

Názov
(v tisícoch Sk)

Podiel 
banky (v %)

Obstarávacia 
cena 

Opravná 
položka 

Účtovná hodnota k 
31. decembru 

2006

Účtovná hodnota 
k 31. decembru 

2005

Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava 48,00 96 000 - 96 000 96 000

Tatra Group Servis, s. r. o., Bratislava 99,50 368 155 (147 480) 220 675 177 754

Tatra Asset Management, správ. 
spol., a.s., Bratislava

100,00 50 000 - 50 000 50 000

Tatra Billing, s. r. o., Bratislava 100,00 200 - 200 200

Slovak Banking Credit Bureau,  
s. r. o., Bratislava

33,33 100 - 100 100

Celkom 514 455 (147 480) 366 975 324 054

(v tisícoch Sk) 2006 2005

K 1. januáru 190 401 207 850

Tvorba 11 307 17 303

Rozpustenie (54 228) (34 752)

Celkom 147 480 190 401
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Základné finančné informácie za dcérske spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., 
Bratislava a Tatra Group Servis, s. r. o., Bratislava:

Základné finančné informácie za pridruženú spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava:

23. Dlhodobý nehmotný majetok

K 31. decembru 2006 predstavujú záväzky vyplývajúce zo zmlúv o nákupe dlhodobého nehmotného 
majetku 190 689 tis. Sk (2005: 73 463 tis. Sk).

24. Dlhodobý hmotný majetok

K 31. decembru 2006 predstavujú záväzky vyplývajúce zo zmlúv o nákupe dlhodobého hmotného 
majetku 384 971 tis. Sk (2005: 73 463 tis. Sk)

Poistné krytie
Hmotný dlhodobý majetok je krytý poistením proti živelnej udalosti do výšky maximálneho rizika 
3 417 475 tis. Sk, proti požiaru do výšky 3 931 947 tis. Sk, proti škodám spôsobených vodou z vodo-
vodného zariadenia do výšky 3 919 025 tisíc Sk, proti krádeži a vandalizmu do výšky 564 311 tis. Sk. 
Elektronické zariadenia sú poistené do výšky maximálneho rizika 1 729 595 tis. Sk. Dopravné  
prostriedky na základe uzatvoreného havarijného poistenia sú poistené do výšky maximálneho rizika 
288 940 tis. Sk.

25. Pohyby na účtoch hmotného a nehmotného dlhodobého majetku

Pohyby na účtoch hmotného majetku:

Názov
(v tisícoch Sk)

Tatra Asset Management, 
správ. spol., a.s., Bratislava

Tatra Group Servis, s. r. o., 
Bratislava

2006 2005 2006 2005

Aktíva spolu 374 473 267 678 240 456 150 051

Záväzky spolu 49 222 55 800 907 810

Čisté aktíva 325 251 211 878 239 549 149 241

Podiel banky na čistých aktívach 325 251 211 878 238 351 148 495

Zisk po zdanení 113 373 98 773 90 308 (3)

Podiel banky na zisku po zdanení 113 373 98 773 89 856 (3)

Názov Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava
(v tisícoch Sk) 2006 2005

Aktíva spolu 8 237 514 6 462 517

Záväzky spolu 7 559 150 5 802 356

Čisté aktíva 678 364 660 161

Podiel banky na čistých aktívach 325 615 316 877

Zisk po zdanení 93 203 85 199

Podiel banky na zisku po zdanení 44 737 40 896

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Softvér 528 102 402 413

Nedokončený nehmotný majetok 349 940 248 713

Celkom 878 042 651 126

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Pozemky a budovy, ktoré banka používa na vlastnú činnosť 693 918 717 112

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 194 345 1 102 776

Celkom 1 888 263 1 819 888

 (v tisícoch Sk) Pozemky 
a budovy

Stroje 
a zariadenia

Ostatný 
dlhodobý 

majetok

Dopravné 
prostriedky

Nedokončené 
investície

Spolu

Obstarávacia cena

1. januára 2006 1 004 871 2 611 316 951 568 214 214 82 840 4 864 809

Prírastky - - - - 499 591 499 591

Úbytky (22 610) (128 129) (21 507) (62 165) (59 048) (293 459)

Prevod z nedokončených 
hmotných investícií

27 127 300 032 24 342 78 976 (430 477) -

31. decembra 2006 1 009 388 2 783 219 954 403 231 025 92 906 5 070 941

Oprávky

1. januára 2006 (287 759) (2 004 345) (630 206) (122 611) - (3 044 921)

Odpisy (37 548) (223 365) (55 126) (31 609) - (347 648)

Úbytky 9 837 126 324 17 036 56 694 - 209 891

31. decembra 2006 (315 470) (2 101 386) (668 296) (97 526) - (3 182 678)

Zostatková hodnota  
31. 12. 2005

717 112 606 971 321 362 91 603 82 840 1 819 888

Zostatková hodnota  
31. 12. 2006

693 918 681 833 286 107 133 499 92 906 1 888 263
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Pohyby na účtoch nehmotného majetku:

26. Pohľadávky vyplývajúce z dane z príjmov

27. Ostatné aktíva

Preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vykázané v položke 
„Preddavky a položky časového rozlíšenia“ vo výške 70 437 tis. Sk (31. december 2005: 90 448 tis. 
Sk). V položke „Ostatné aktíva“ banka vykazuje pohľadávku voči spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby 
spojené s prevádzkou bankomatov a prevozom hotovosti v sume 469 377 tis. Sk (31. december 2005: 
318 749 tis. Sk).

28. Vklady a bežné účty bánk

Vklady a bežné účty bánk podľa geografického členenia:

29. Vklady klientov

Vklady klientov podľa skupín produktov:

Vklady klientov podľa geografického členenia:

(v tisícoch Sk) Softvér Nedok. nehmotné 
investície

Spolu

Obstarávacia cena    

1. januára 2006 1 328 704 248 713 1 577 417

Prírastky - 455 979 455 979

Úbytky - (35 904) (35 904)

Prevod z nedokončených nehmotných investícií 318 848 (318 848) -

31. decembra 2006 1 647 552 349 940 1 997 492

Oprávky

1. januára 2006 (926 291) - (926 291)

Ročný odpis (193 159) - (193 159)

Úbytky - - -

31. decembra 2006 (1 119 450) - (1 119 450)

Zostatková hodnota k 31. decembru 2005 402 413 248 713 651 126

Zostatková hodnota k 31. decembru 2006 528 102 349 940 878 042

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Daňová pohľadávka – splatná - 93 440

Daňová pohľadávka celkom - 93 440

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Preddavky a položky časového rozlíšenia 309 083 344 893

Ostatné pohľadávky voči štátnemu rozpočtu 28 208 29 757

Ostatné aktíva 623 035 488 917

Celkom 960 326 863 567

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 257 305 250 967

Operácie na peňažnom trhu 3 039 857 17 689 624

Dlhodobé financovanie 1 587 708 1 609 752

Úvery bánk - 935 838

Celkom 4 884 870 20 486 181

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 2 005 228 6 131 087

Ostatné krajiny 2 879 642 14 355 094

Celkom 4 884 870 20 486 181

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vklady na požiadanie a bežné účty 89 803 414 73 336 330

Termínované vklady 62 651 980 51 775 038

Sporiace účty 7 491 090 8 577 004

Celkom 159 946 484 133 688 372

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Slovenská republika 157 569 166 131 512 097

Ostatné krajiny 2 377 318 2 176 275

Celkom 159 946 484 133 688 372
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30. Finančné záväzky na obchodovanie

31. Záväzky z dlhových cenných papierov 

Banka vydala dlhové cenné papiere s nasledujúcimi podmienkami k dátumu ich emisie: 

Všetky vydané hypotekárne záložné listy banky sú kótované na Burze cenných papierov v Bratislave. 

K 31. decembru je časť vydaných hypotekárnych záložných listov zabezpečená štátnymi dlhopismi 
Slovenskej republiky zahrnutými v portfóliách cenných papierov v sume 4 646 340 tis. Sk (31. decem-
ber 2005: 4 069 340 tis. Sk).

V zmysle slovenského zákona o bankách emitované hypotekárne záložné listy musia kryť aspoň 90 % 
nesplatenej hodnoty hypotekárnych úverov poskytnutých bankou .

32. Rezervy na záväzky 

Pohyby rezerv na záväzky v roku 2006:

Pohyby rezerv na záväzky v roku 2005:

33. Záväzky vyplývajúce z dane z príjmov

Pohyby záväzkov vyplývajúcich z dane z príjmov v roku 2006:

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Záporné trhové hodnoty z finančných derivátov       

Úrokové obchody 2 276 252 2 302 513

Menové obchody 3 593 771 643 924

Obchody s indexmi 105 198 33 576

Celkom 5 975 221 2 980 013

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vydané dlhové cenné papiere – hypotekárne záložné listy 15 714 735 9 078 167

Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov - investičné zmenky 4 138 106 2 482 008

Celkom 19 852 841 11 560 175

Názov
(v tisícoch Sk)

Úrok. sadzba Dátum  
emisie

Dátum splatnosti 31. decembra 
2006

31. decembra 
2005

Hypotekárne záložné listy I 7,50 % 14. 12. 2001 14. 12. 2006 - 602 370

Hypotekárne záložné listy II 5,50 % 17. 12. 2002 17. 12. 2012 1 028 813 1 033 328

Hypotekárne záložné listy III 6,00 % 11. 3. 2003 11. 3. 2010 481 208 486 711

Hypotekárne záložné listy IV 4,60 % 14. 1. 2004 14. 1. 2008 171 386 10

Hypotekárne záložné listy V 5,00 % 21. 5. 2003 21. 5. 2013 1 048 320 1 051 135

Hypotekárne záložné listy VI 4,60 % 8. 8. 2003 8. 8. 2008 509 072 509 072

Hypotekárne záložné listy VII 4,60 % 31. 10. 2003 31. 10. 2008 1 007 615 1 007 587

Hypotekárne záložné listy VIII 5,00 % 31. 3. 2004 31. 3. 2009 1 037 500 1 037 500

Hypotekárne záložné listy IX 4,50 % 25. 6. 2004 25. 6. 2009 1 023 281 1 023 353

Hypotekárne záložné listy XI 2,70 % 31. 3. 2005 31. 3. 2008 1 021 333 1 022 202

Hypotekárne záložné listy XII 2,90 % 15. 11. 2005 15. 11. 2010 802 900 802 900

Hypotekárne záložné listy XIII 12M BRIBOR 21. 11. 2005 21. 11. 2010 542 757 501 999

Hypotekárne záložné listy XIV 3M BRIBOR 22. 3. 2006 22. 3. 2009 500 212 -

Hypotekárne záložné listy XV 3M EURIBOR + 0,16 % 2. 8. 2006 2. 8. 2007 3 478 401 -

Hypotekárne záložné listy XVI 6M BRIBOR + 0,04 % 2. 8. 2006 2. 8. 2008 767 630 -

Hypotekárne záložné listy XVII 6M BRIBOR + 0,08 % 24. 11. 2006 24. 11. 2011 653 269 -

Hypotekárne záložné listy XVIII 4,65 % 6. 12. 2006 6. 3. 2009 601 860 -

Hypotekárne záložné listy XIX 3M EURIBOR + 0,16 % 13. 12. 2006 13. 12. 2007 1 039 178 -

Hypotekárne záložné listy celkom 15 714 735 9 078 167

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2006

Tvorba Rozpustenie Použitie Prevod  kurzové 
rozdiely

K 31. decembru 
2006

Súdne spory (pozn. 40) 492 676 256 816 (241) - - 749 251

Záruky 99 183 320 396 (42 320) (45 296) (37 169) 294 794

Neodvolateľné úverové prísľuby 139 899 155 656 (112 792) - (1 408) 181 355

Celkom 731 758 732 868 (155 353) (45 296) (38 577) 1 225 400

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2005

Tvorba Rozpustenie Použitie Prevod  kurzové 
rozdiely

K 31. decembru 
2005

Súdne spory (pozn. 40) 359 256 148 593 (219) (14 954) - 492 676

Záruky 109 276 16 447 (24 597) - (1 943) 99 183

Neodvolateľné úverové prísľuby 160 149 81 726 (100 774) - (1 202) 139 899

Celkom 628 681 246 766 (125 590) (14 954) ( 3 145) 731 758

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2006

Tvorba Použitie K 31. decembru 
2006

Splatná daň - 572 116 (450 126) 121 990

Odložená daň 4 418 212 228 - 216 646

Celkom 4 418 784 344 (450 126) 338 636
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Čistý odložený záväzok dane z príjmov vyplýval najmä z dočasných zdaniteľných rozdielov 
popísaných v bode 10.

Pohyby záväzkov vyplývajúcich z dane z príjmov v roku 2005:

34. Ostatné záväzky

V položke „Ostatné záväzky“ banka vykazuje záväzky voči dodávateľom, vrátane nevyfakturovaných 
dodávok, a záväzky voči zamestnancom. Pokles oproti minulému roku bol spôsobený zmenou vyka-
zovania prioritných akcií (pozri bod b) hlavných účtovných zásad).

Prehľad výšky záväzku sociálneho fondu vykázaného v položke „Ostatné záväzky“, jeho tvorbe a 
čerpaní:

(v tisícoch Sk) K 1. januáru 
2005

Tvorba Použitie K 31. decembru 
2005

Splatná daň 543 608 - (543 608) -

Odložená daň - 4 418 - 4 418

Celkom 543 608 4 418 (543 608) 4 418

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Položky časového rozlíšenia 15 561 14 372

Ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu 74 990 41 090

Ostatné záväzky 883 869  1 407 681 

Celkom 974 420 1 463 143 

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Stav k 1. januáru 20 481 2 955

Tvorba 40 079 35 460

Čerpanie (29 135) (17 934)

Stav k 31. decembru 31 425 20 481

35. Vlastné imanie

Základné imanie tvorí 50 216 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 20 000 Sk na akciu a 975 328 
prioritných akcií v nominálnej hodnote 100 Sk. Štruktúra akcionárov je opísaná v časti „Všeobecné infor-
mácie“. Zisk na akciu sa uvádza v pozn. 11.

Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota kmeňových a prioritných akcií emitovaných bankou:

36. Informácie o výkaze peňažných tokov

Zisk z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu:

Druh Kmeňové akcie Prioritné akcie

Forma na meno na meno

Podoba zaknihovaná zaknihovaná

Počet 50 216 ks 975 328 ks

Menovitá hodnota 20 000 Sk 100 Sk

ISIN SK1110001502 séria 01-04
SK1110007186, SK1110008424, 
SK1110010131, SK1110012103

Opis práv verejne obchodovateľné neverejne obchodovateľné

Peňažné toky z prevádzkových činností
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Zisk pred zdanením 3 568 206 2 760 472

Úpravy o nepeňažné operácie (4 720 669) (4 525 541)

Nákladové úroky 2 828 161 1 216 729

Výnosové úroky (8 387 648) (6 191 118)

Opravné položky a rezervy na straty zo zníženia hodnoty úverov, netto (70 836) 233 183

(Zisk)/strata z predaja a iného vyradenia dlhodobého majetku 6 513 9 327

(Zisk)/strata z finančných derivátov a cenných papierov na obchodovanie 213 150 (268 213)

(Zisk)/strata z cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 56 276 -

Odpisy a amortizácia 540 807 529 295

Prijaté dividendy (46 898) (48 007)

Zmeny v príjmoch a nákladoch budúcich období (105) (1 612)

(Zisk)/strata z devízových operácií s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi 139 911 (5 125)

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami  prevádzkového kapitálu  
prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu

(1 152 463) (1 765 069)
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Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2006, k 31. decembru 2005 a k 31. decembru 2004 
tvoria:

37. Pohľadávky a záväzky so spriaznenými osobami

Spriaznené osoby sú podľa definície v IAS 24 protistrany, ktoré predstavujú: 

a)  podniky, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov 
riadia účtovnú jednotku, sú ňou riadené alebo podliehajú spoločnému riadeniu (vrátane spoločností 
holdingového typu  dcérskych spoločností a sesterských spoločností),

b)  pridružené podniky – podniky, v ktorých má banka podstatný vplyv a ktoré nie sú dcérskymi 
spoločnosťami ani spoločnými podnikmi investora,

c)  fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na hlasovacích právach banky, vďaka 
ktorému môžu uplatniť podstatný vplyv na banku, a ktokoľvek, kto by mohol mať na takéto osoby 
vplyv alebo kto by mohol podliehať ich vplyvu v rámci obchodov s bankou,

d)  členovia kľúčového manažmentu, t. j. oprávnené osoby zodpovedné za plánovanie, riadenie a kon-
trolu činností banky, vrátane riaditeľov a riadiacich pracovníkov banky a ich blízkych rodinných 
príslušníkov,

e)  podniky, v ktorých ktorákoľvek z osôb uvedených v odsekoch (c) alebo (d) priamo alebo nepriamo 
vlastní podstatný podiel na hlasovacích právach alebo v ktorých tieto osoby môžu uplatňovať 
významný vplyv. Sem patria aj podniky vlastnené riaditeľmi alebo hlavnými akcionármi banky  
a podniky, ktoré majú s bankou spoločného člena kľúčového manažmentu.

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen 
na právnu formu. 

V rámci bežnej činnosti vstupuje banka do viacerých bankových transakcií so spriaznenými stranami. 
Bankové transakcie sa uskutočnili za bežných podmienok a vzťahov a s trhovými cenami. 

(v tisícoch Sk) 2006 2005 2004

Pokladničná hotovosť (pozn. 13) 2 840 506 2 074 871 1 963 124

Vklady v Národnej banke Slovenska splatné na požiadanie (pozn. 13) 526 638 688 955 310 127

Jednodňové vklady v NBS (pozn. 13) 300 081 - -

Pokladničné poukážky NBS v reálnej hodnote (pozn. 14) 4 954 155 - 18 374 559

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie (pozn. 15) 1 778 953 610 662 642 290

Celkom 10 400 333 3 374 488 21 290 100

Aktíva, záväzky, výnosy, náklady, prísľuby a budúce záväzky týkajúce sa spriaznených osôb:

Aktíva
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám a klientom 2 392 251 2 775 837

Štatutárne orgány a dozorná rada 3 932 4 577

RZB 526 153 938 337

Skupina RZB 528 340 998 213

Dcérske a pridružené podniky 1 247 002 774 121

Ostatné spriaznené osoby 86 824 60 589

Pohľadávky z transakcií s finančnými derivátmi 45 014 35 338

RZB 29 573 19 891

Skupina RZB 10 453 2 501

Dcérske a pridružené podniky 4 988 12 946

Ostatné aktíva 28 863 50 835

RZB 845 112

Skupina RZB 19 495 44 773

Dcérske a pridružené podniky 8 523 5 950

Záväzky
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Vklady bánk a klientov 1 692 215 7 005 328

Štatutárne orgány a dozorná rada 86 439 66 304

RZB 187 148 5 979 164

Skupina RZB 982 986 698 505

Dcérske a pridružené podniky 435 642 261 355

Záväzky z transakcií s finančnými derivátmi 112 528 309 530

RZB 109 944 306 596

Skupina RZB 83 535

Dcérske a pridružené podniky 2 501 2 399

Ostatné záväzky 112 402 75 377

RZB 489 361

Skupina RZB 3 452 1 523

Dcérske a pridružené podniky 108 461 73 493
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Výnosy 
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 78 796 79 665

Štatutárne orgány a dozorná rada 29 321

RZB 28 685 48 480

Skupina RZB 7 757 835

Dcérske a pridružené podniky 42 279 29 872

Ostatné spriaznené osoby 46 157

Výnosy z poplatkov a provízií 379 202 312 628

RZB 4 347 1 211

Skupina RZB 113 299 79 797

Dcérske a pridružené podniky 261 556 231 620

Nerealizovaný zisk z transakcií s finančnými derivátmi 146 506 519 823

RZB 146 506 514 857

Skupina RZB - 1 184

Dcérske a pridružené podniky - 3 782

Prevádzkové výnosy 54 928 208 849

RZB 349 260

Skupina RZB 9 011 165 882

Dcérske a pridružené podniky 45 568 42 707

Výnosy celkom 659 432 1 120 965

Náklady
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Náklady na úroky a podobné náklady (87 054) (264 953)

RZB (59 000) (250 540)

Skupina RZB (17 744) (10 361)

Dcérske a pridružené podniky (10 310) (4 052)

Náklady na poplatky a provízie (23 095) (49 942)

RZB (14 128) (41 075)

Skupina RZB (8 967) (8 867)

Nerealizovaná strata z transakcií s finančnými derivátmi (1 894) -

RZB - -

Skupina RZB (349) -

Dcérske a pridružené podniky (1 545) -

Všeobecné administratívne náklady (306 612) (234 759)

RZB (26 533) (15 813)

Skupina RZB (41 055) (28 976)

Dcérske a pridružené podniky (154 827) (126 428)

Dozorná rada (22 395)           (10 105)                   

Štatutárne orgány (61 802) (53 437)       

Prevádzkové náklady (20) (639)

RZB (16) (435)

Skupina RZB - (204)

Dcérske a pridružené podniky (4) -

Náklady celkom (418 675) (550 293)

Vystavené a prijaté záruky
(v tisícoch Sk)

2006 2005

Vystavené záruky 2 578 640 1 374 166

RZB 90 913 113 116

Skupina RZB 2 449 889 1 243 375

Dcérske a pridružené podniky 37 838 17 675

Prijaté záruky 159 994 248 336

RZB 137 894 173 675

Skupina RZB 15 000 67 921

Dcérske a pridružené podniky 7 100 6 740
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38. Položky v cudzích menách

Účtovná závierka obsahuje aktíva a záväzky denominované v cudzích menách v nasledujúcej výške:

39. Zahraničné aktíva a záväzky 

Štruktúra aktív a záväzkov súvisiacich s osobami mimo územia Slovenskej republiky:

40. Budúce záväzky a iné podsúvahové položky

Banka vykazuje nasledujúce budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Podsúvahové záväzky zo záruk predstavujú neodvolateľné záväzky banky vykonať platby v prípade  
neschopnosti klienta plniť záväzky voči tretím stranám. 

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný záväzok banky, ktorá ho vystavila na požiadanie klienta 
(kupujúceho) zaplatiť oprávnenej osobe (predávajúcemu) alebo preplatiť, resp. akceptovať  zmenky 
vystavené oprávnenou osobou po predložení stanovených dokumentov za predpokladu, že sú splnené 
všetky vzťahy a podmienky akreditívu. Dokumentárne akreditívy sú kryté zábezpekami v závislosti 
od schopnosti klienta splácať úver a podľa rovnakých zásad ako záruky alebo úvery.

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Aktíva 33 878 951 34 048 047
Pasíva 36 255 844 38 622 169

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Aktíva 12 859 974 15 621 678

Záväzky 7 707 356 18 339 934

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Budúce záväzky: 9 818 036 7 613 739

z úverových záruk 34 573 211 697

z ostatných záruk 8 971 535 6 633 019

z akreditívov 811 928 769 023

Prísľuby: 51 041 411 37 762 169

z neodvolateľných úverových prísľubov/„stand-by facility“

do 1 roka 33 368 906 25 846 333

dlhšie než 1 rok 17 672 505 11 915 836

Hlavným cieľom nečerpaných úverových limitov (úverových prísľubov) je zabezpečiť, aby mal klient 
k dispozícii požadované finančné prostriedky. Prísľuby poskytnúť úver vystavené bankou zahŕňajú 
vydané úverové prísľuby a nevyužitú časť schválených kontokorentných úverov.

Riziko spojené s podsúvahovými finančnými prísľubmi a potenciálnymi záväzkami sa posudzuje rovnako 
ako pri klientskych úveroch, pričom sa zohľadňuje finančná situácia a aktivity subjektu, ktorému banka 
poskytla záruku, ako aj prijatá zábezpeka. K 31. decembru 2006 vytvorila banka na uvedené riziká 
rezervy vo výške 476 149 tis. Sk (31. december 2005: 239 082 tis. Sk), pozn. 32.

Banka získala v rámci obráteného repo obchodu pokladničné poukážky NBS v trhovej hodnote 
17 942 886 tis. Sk (31. december 2005: 30 372 631 tis. Sk), pozn. 15.

Súdne spory
V rámci svojej riadnej činnosti je banka účastníkom rôznych súdnych sporov a žalôb. Vedenie banky je 
presvedčené, že konečná výška záväzkov, ktoré pre banku prípadne vyplynú zo sporov alebo žalôb, 
nebude mať významný nepriaznivý dopad na finančnú situáciu ani na výsledky budúcej činnosti banky. 
K 31. decembru 2006 vytvorila banka rezervy na tieto riziká vo výške 749 251 tis. Sk (31. december 
2005: 492 676 tis. Sk), pozn. 32.

Budúce záväzky z operatívneho prenájmu
V súvislosti s ďalšími požiadavkami IAS 17 banka vykazuje ako podsúvahovú položku budúce možné 
záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu k 31. decembru 2006 takto:

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu celkom 1 360 757 1 741 519

Menej ako 1 rok 167 096 189 388

1 rok až 5 rokov 660 692 754 030

Viac ako 5 rokov 532 969 798 101

Operatívny prenájom vykázaný v ostatných administratívnych nákladoch 383 006 388 089
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41. Hodnoty prevzaté do úschovy a správy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy a správy vykazuje banka v reálnych hodnotách. Prevzaté 
hodnoty do úschovy a správy nie sú majetkom banky a z uvedeného dôvodu nie sú súčasťou jej aktív. 
Výnosy z úschovy a správy cenných papierov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy 
z poplatkov a provízií”.

V súlade s funkciou banky ako depozitára pre spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s.,(TAM) banka k 31. decembru 2006 vykázala cenné papiere uložené v správe podielových fondov 
spoločnosti TAM v hodnote 34 950 338 tis. Sk (31. december 2005: 27 861 931 tis. Sk).

42. Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení

K 31. decembru 2006 boli uzatvorené nasledujúce repo obchody a obchody o spätnom odkúpení (v 
rámci obrátených repo obchodov):

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Hodnoty prevzaté do úschovy

Investičné zmenky 4 298 883 2 483 713

Zmenky 85 492 133 518

Tovarové a skladiskové záložné listy 614 971 375 706

Podielové listy podielnikov otvorených podielových fondov spoločnosti Tatra Asset 
Management („TAM”)

38 819 369 31 655 700

Hodnoty prevzaté do správy  

Cenné papiere 5 454 452 1 562 163

Celkom 49 273 167 36 210 800

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Repo obchody (dlžník)

Vklady a bežné účty bánk - 955 667

Celkom - 955 667

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Obrátené repo obchody (veriteľ)

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 17 942 886 30 372 631

Celkom 17 942 886 30 372 631

43. Aktíva poskytnuté ako zábezpeka

Zábezpeku pri uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva banky:

Zábezpeku pri uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva vykázané v súvahe:

44. Neúročené aktíva

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Vklady a bežné účty bánk (poskytnuté úvery) 1 322 497 757 781

Záväzky z dlhových cenných papierov 4 179 701 3 577 763

Budúce záväzky a finančné prísľuby - 174 101

Celkom 5 502 198 4 509 645

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 35 716 192 513

Finančné aktíva na obchodovanie 3 333 552 3 302 609

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 526 802 -

Cenné papiere držané do splatnosti 2 620 253 1 036 952

Celkom 6 516 323 4 532 074

(v tisícoch Sk)  2006  2005

Úvery poskytnuté klientom 716 898 673 565

Opravné položky na straty z úverov (501 338) (572 762)

Celkom 215 560 100 803
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45. Finančné deriváty

Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2006:

Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2005:

(v tisícoch Sk) Nominálne hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do 1 roka
Od 1 do 5 

rokov
Nad 

5 rokov
Celkom

Kladné
(pozn. 18)

Záporné
(pozn. 30)

a) Úrokové obchody 25 509 632 56 079 380 19 317 149 100 906 161 1 868 551 (2 276 252)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 22 009 632 56 079 380 19 317 149 97 406 161 1 868 510 (2 273 439)

Forwardy na úrokové 
sadzby

3 500 000 - - 3 500 000 41 (2 813)

b) Menové obchody 95 846 695 30 261 504 - 126 108 199 3 394 292 (3 593 771)

Produkty OTC:

Menovo-úrokové swapy 1 081 352 785 381 - 1 866 733 239 358 (66 675)

Menové forwardy 54 261 780 3 780 927 - 58 042 707 1 649 668 (2 229 734)

Menové opcie – kúpené 20 396 373 12 835 511 - 33 231 884 1 505 266 -

Menové opcie –  predané 20 107 190 12 859 685 - 32 966 875 - (1 297 362)

c) Obchody s indexmi - 632 432 - 632 432 101 064 (105 198)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené - 316 533 - 316 533 101 064 -

Opcie na index – predané - 315 899 - 315 899 - (105 198)

Celkom 121 356 327 86 973 316 19 317 149 227 646 792 5 363 907 (5 975 221)

(v tisícoch Sk) Nominálne hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do  
1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Nad 
5 rokov

Celkom
Kladné

(pozn. 18)
Záporné

(pozn. 30)

a) Úrokové obchody 21 198 536 38 909 512 13 913 920 74 021 968 1 289 599 (2 302 513)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 16 198 536 38 909 512 13 913 920 69 021 968 1 288 066 (2 301 372)

Forwardy na úrokové sadzby 5 000 000 - - 5 000 000 1 533 (1 141)

b) Menové obchody 70 420 604 9 012 165 603 322 80 036 091 644 866 (643 924)

Produkty OTC:

Menovo-úrokové swapy - 1 393 546 603 322 1 996 868 83 566 (17 306)

Menové forwardy 43 492 184 4 630 230 - 48 122 414 360 103 (426 541)

Menové opcie – kúpené 13 297 522 1 489 592 - 14 787 114 201 197 -

Menové opcie – predané 13 630 898 1 498 797 - 15 129 695 - (200 077)

c) Obchody s indexmi 8 326 352 041 - 360 367 33 567 (33 576)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené 4 163 176 318 - 180 481 33 567 -

Opcie na index – predané 4 163 175 723 - 179 886 - (33 576)

Celkom 91 627 466 48 273 718 14 517 242 154 418 426 1 968 032 (2 980 013)

46. Reálna hodnota finančných nástrojov

Reálna hodnota finančných nástrojov predstavuje sumu, za ktorú možno vymeniť majetok alebo uhradiť 
záväzok medzi informovanými ochotnými stranami pri transakcii za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. Ak sú k dispozícii trhové ceny (v tomto prípade najmä pri cenných papieroch a derivátoch,    
s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej hodnoty 
sa vypracuje na základe trhových cien. Všetky ostatné finančné nástroje sa oceňovali na základe vnú-
torných oceňovacích modelov vrátane modelov súčasnej hodnoty alebo modelov prijatej ceny opcie, 
alebo sa využil posudok externého znalca. 

Pohľadávky a záväzky voči bankám alebo klientom s pevným úrokom sa precenili na reálnu hodnotu, 
ktorá bola rozdielna ako ich zostatková hodnota uvedená v súvahe, pokiaľ ich zostatková doba splat-
nosti bola dlhšia než 1 rok. Pohľadávky a záväzky s pohyblivým úrokom sa zohľadnili iba v prípade, ak 
bolo obdobie prolongácie úroku dlhšie ako 1 rok. Len vtedy bude mať diskontovanie na základe pred-
pokladanej úrokovej sadzby v súlade s trhovými sadzbami významný vplyv.

47. Priemerný počet zamestnancov

V priebehu finančného roka mala spoločnosť nasledujúci priemerný počet zamestnancov:

(v tisícoch Sk) Reálna hodnota 
2006

Zostatková 
hodnota 2006

Rozdiel 
2006

Reálna hodnota 
2005

Zostatková 
hodnota 2005

Rozdiel 
2005 

Aktíva       

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 26 602 936 26 602 936 - 37 608 205 37 608 205 -

Úvery poskytnuté klientom 106 156 332 105 363 146 793 186 82 218 832 81 522 476 696 356

Cenné papiere držané do splatnosti 38 156 849 38 275 126 (118 277) 37 835 745 37 473 640 362 105

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk 4 884 870 4 884 870 - 20 486 181 20 486 181 -

Vklady klientov 160 032 474 159 946 484  85 990 133 772 292 133 688 372 83 920

Záväzky z dlhových cenných papierov 19 709 385 19 852 841 (143 456) 11 196 230 11 560 175 (363 945)

2006 2005

Zamestnanci banky 3 318 3 147

z toho: členovia predstavenstva 6 6

Celkom 3 318 3 147



156

Účtovná závierka

www.tatrabanka.sk Príhovor Silná skupina Správa o činnosti Správa audítora Účtovná závierka Rozdelenie zisku Vrcholový manažment Sieť obchodných miest www.tatrabanka.sk

Účtovná závierka

157

48. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti

Odmeny a mzdy štatutárnych zástupcov a členov dozornej rady (brutto):

49. Koncentrácia úverového rizika voči Slovenskej republike

Členenie úverového rizika banky voči Slovenskej republike (spoločnosti kontrolované Slovenskou repub-
likou, garancie vydané Slovenskou republikou a podobné angažovanosti):

50. Riziká

Úverové riziko 
Banka znáša úverové riziko, t. j. riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné 
sumy v plnej výške. Banka delí mieru úverového rizika, ktoré na seba preberá,  prostredníctvom stanove-
nia limitov rizika prijatého vo vzťahu k jednému dlžníkovi alebo ku skupine dlžníkov a vo vzťahu k jed-
notlivým krajinám. Tieto riziká sa pravidelne sledujú a minimálne raz za rok vyhodnocujú. Angažovanosť 
voči jednému dlžníkovi vrátane bánk a obchodníkov s cennými papiermi ďalej obmedzujú čiastkové 
limity stanovené pri súvahových a podsúvahových angažovanostiach, a denné limity angažovanosti vo 
vzťahu k obchodovaným položkám, ako sú forwardové devízové kontrakty. Skutočná angažovanosť sa 
so stanovenými limitmi denne porovnáva. 

Úverová angažovanosť sa riadi pomocou pravidelnej analýzy schopnosti dlžníkov a potenciálnych 
dlžníkov splácať istinu a úroky a prostredníctvom prípadných úprav úverových limitov. Úverové riziká sa 
takisto čiastočne riadia získavaním zábezpiek a záruk od fyzických aj právnických osôb.

Banka posudzuje retailových dlžníkov prostredníctvom scoringových modelov vytvorených pre jednotlivé 
produkty. Na riadenie úverového rizika v oblasti retailových úverov banka používa tieto hlavné nástroje: 
Credit scoring je nástroj používaný bankou na rozhodovania o úveroch pre fyzické aj  

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Štatutárni zástupcovia 61 802 53 437

Dozorná rada 22 395 10 105

Celkom 84 197 63 542

(v tisícoch Sk) 2006 2005

Vklady v NBS 526 638 688 955

Štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané NBS na refinancovanie 12 241 798 6 841 273

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 23 392 755 31 709 815

Úvery poskytnuté klientom 9 027 786 10 680 676

Dlhové cenné papiere 35 651 326 35 126 254

Celkom 80 840 303 85 046 973

retailové právnické osoby. Ako druhý významný nástroj na riadenie kvality úverov v retailovom portfó-
liu sa používa systém schvaľovania obchodov špecialistami na posudzovanie rizika, ktorých úlohou je 
optimalizovať výnosnosť portfólia vo vzťahu k riziku prijímanému bankou. Pravidelný monitoring kvality 
portfólia existujúcich úverov a sledovanie trendov v portfóliu spolu s vhodne zvolenou stratégiou na 
udržanie kvality existujúceho portfólia sú takisto veľmi významnou zložkou, ktorá prispieva k udržaniu 
kvality celého portfólia a želanej miery rizikových nákladov banky.

Pri neretailových produktoch banka vytvára opravné položky individuálne pre jednotlivé prípady.

Pre retailové pohľadávky banka vytvára opravné položky individuálne v prípadoch,  ak identifikuje 
znehodnotenie jednotlivých pohľadávok. Banka takisto vytvára opravné položky aj na riziká obsiahnuté 
vo svojom úverovom portfóliu, ktoré sa na individuálnej báze ešte neprejavili. Vo výpočte výšky port-
fóliových opravných položiek banka vychádza z vlastnej histórie a skúsenosti s kvalitou existujúceho 
portfólia a úspešnosťou vymáhania omeškaných pohľadávok.

Pri vymáhaní pohľadávok využíva banka v závislosti od typu a výšky pohľadávky veľmi širokú škálu 
nástrojov a stratégií vymáhania. Na vymáhanie sa používajú interné,  ale aj externé zdroje. V prípade 
neúspešného vymáhania pohľadávok voči klientom sú tieto pohľadávky následne postúpené externým 
spoločnostiam špecializujúcim sa na vymáhanie nedobytných pohľadávok právnou cestou. Pohľadávky 
väčšieho rozsahu alebo špecifické pohľadávky rieši špecializovaný tím interných pracovníkov banky 
v spolupráci s právnym oddelením a ostatnými odbornými útvarmi banky.

Prehľad úverového rizika k úverom poskytnutým klientom k 31. decembru 2006:

Prehľad úverového rizika k budúcim záväzkom a iným podsúvahovým položkám k 31. decembru 2006:

(v tisícoch Sk) Úvery poskytnuté 
klientom

Opravné položky 
na straty z úverov

Odhadovaná hodnota 
prijatých zábezpiek

Individuálne oceňované úvery 71 033 892 1 460 168 30 636 971

z toho: neznehodnotené 65 677 421 - 28 091 433

znehodnotené 5 356 471 1 460 168 2 545 538

Skupinovo oceňované úvery 34 329 254 332 618 26 204 620

Úverové riziko úverov poskytnutých klientom celkom 105 363 146 1 792 786 56 841 591

(v tisícoch Sk) Budúce záväzky a iné 
podsúvahové položky

Rezervy na 
záväzky

Odhadovaná 
hodnota prijatých 

zábezpiek 

Individuálne oceňované budúce záväzky  a iné podsúvahové 
položky

57 086 777 419 559 18 631 649

z toho: neznehodnotené 54 806 359 - 17 998 904

znehodnotené 2 280 418 419 559 632 745

Skupinovo oceňované budúce záväzky  a iné podsúvahové 
položky

3 772 670 56 590 1 968 602

Úverové riziko budúcich záväzkov a iných podsúvahových 
položiek celkom

60 859 447 476 149 20 600 251
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Odhadovaná hodnota zábezpeky obsahuje množstvo neistôt a rizík. Sumy, ktoré by sa v konečnom 
dôsledku mohli pri likvidácii zábezpeky na nesplácané úvery realizovať, by sa mohli od odhadovaných 
súm líšiť a tento rozdiel by mohol byť významný.

Maximálna výška úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpiek:

Trhové riziko 
Banka je vystavená vplyvom trhových rizík. Trhové riziká vyplývajú z otvorených pozícií transakcií s úro-
kovými,  menovými a akciovými produktmi, ktoré podliehajú vplyvom všeobecných a špecifických zmien 
na trhu. Aby banka stanovila približnú výšku trhového rizika svojich pozícií a predpokladanú maximálnu 
výšku možných strát, používa interné výkazy a modely na jednotlivé typy rizík, ktorým je vystavená. 
Banka používa systém limitov, ktoré majú zabezpečiť, aby výška rizík, ktorým je banka vystavená, v 
žiadnom okamihu nepresiahla výšku rizík, ktoré je ochotná a schopná niesť. Tieto limity sa denne moni-
torujú.

Na účely riadenia rizík sa za trhové riziko považuje riziko potenciálnych strát, ktoré môžu banke 
vzniknúť v dôsledku nepriaznivého vývoja trhových sadzieb a cien. Na riadenie trhových rizík sa 
používa systém limitov aplikovaných na jednotlivé pozície a portfóliá. 

Vzhľadom na štruktúru obchodov je banka vystavená najmä týmto trhovým rizikám:
• menové riziko,
•riziko úrokovej sadzby.

Úverové riziko vzťahujúce sa na súvahové aktíva:
(v tisícoch Sk)

31. december 
2006

31. december 
2005

Štátne a iné pokladničné poukážky 4 954 155 -

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 26 602 936 37 608 205 

Úvery poskytnuté klientom, brutto 105 363 146 81 522 476 

Finančné aktíva na obchodovanie 15 909 370 22 011 488 

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 6 244 719 -

Finančné aktíva držané do splatnosti 38 275 126 37 473 640 

Finančné aktíva na predaj 4 080 3 769 

Ostatné aktíva 960 326 863 567

Spolu 198 313 858 179 483 145 

Úverové riziko vzťahujúce sa na podsúvahové položky:
(v tisícoch Sk)

31. december 
2006

31. december 
2005

Budúce záväzky zo záruk a akreditívov 9 818 036 7 613 739

Z neodvolateľných úverových prísľubov/„stand-by facility“ 51 041 411 37 762 169

Spolu 60 859 447 45 375 908

Menové riziko
Menové riziko predstavuje možnosť straty vyplývajúcej z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov 
cudzích mien. Banka riadi uvedené riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

Otvorené devízové pozície sa prostredníctvom bankového informačného systému sledujú v reálnom 
čase. Devízová pozícia banky sa sleduje zvlášť pre každú menu, aj pre 3 skupiny mien zostavené 
podľa likvidity príslušných trhov. Pre tieto pozície sú stanovené limity podľa štandardov skupiny RZB. 
Údaje o devízových pozíciách banky a dodržiavaní limitov stanovených RZB sa vykazujú týždenne.

Banka má okrem limitu na otvorenú devízovú pozíciu stanovený aj negatívny gamma limit na opčnú 
pozíciu v každom menovom páre, ktorý je predmetom obchodovania. Banka má takisto stanovený vega 
limit na celkovú opčnú pozíciu.

Pozície z klientskych opčných obchodov na menové páry, na ktorých obchodovanie banka nemá stano-
vený gamma limit, sa zatvárajú na trhu tak, aby banka nemala v tomto menovom páre otvorenú pozíciu.

Okrem toho má banka stanovené dva stop-loss limity (40-dňové): 
• na celkovú devízovú pozíciu, 
• na devízovú opčnú pozíciu.

Devízová súvahová a podsúvahová pozícia banky k 31. decembru 2006:

Riziko úrokovej sadzby
Riziko úrokovej sadzby spočíva v tom, že hodnota finančného nástroja bude v dôsledku zmien úro-
kových sadzieb na trhu kolísať. Časové vymedzenie pevnej väzby úrokovej sadzby na finančný nástroj 
indikuje, do akej miery je uvedený finančný nástroj vystavený riziku úrokovej sadzby.

Banka kontroluje a riadi úrokové riziko za všetky obchody aj samostatne za bankovú a obchodnú knihu. 
Úrokové riziko sa sleduje a vyhodnocuje denne. 

(v tisícoch Sk) Čistá devízová pozícia 
k 31. decembru 2006 

Čistá devízová pozícia 
k 31. decembru 2005 

EUR 3 699 971 3 008 716

USD (5 309 990) (4 804 301)

SKK 2 376 294 4 574 115

Iné (766 275) (2 778 530)

Čistá devízová súvahová pozícia, celkom - -

EUR (1 594 438) (1 745 985)

USD 5 302 087 4 568 670

SKK (5 652 312) (4 812 902)

Iné 667 720 2 776 072

Čistá devízová podsúvahová pozícia, celkom (1 276 943) 785 855

Čistá devízová pozícia, celkom (1 276 943) 785 855
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Na sledovanie úrokového rizika sa používa metóda diferenčnej analýzy (GAP),  metóda citlivosti na 
posun výnosovej krivky (BPV) a „Trading Book Money Market Stop Loss Limit“.

Interné limity úrokového rizika pre bankovú knihu sú stanovené formou limitov otvorenej pozície pre 
každé časové pásmo úrokového gapu pre každú menu, ktorá je súčasťou bankovej knihy (SKK, EUR, 
USD). 

Limit banky na úrokové riziko bankovej knihy je stanovený vo forme maximálnej dolárovej durácie  
bankovej knihy s limitom na koncentráciu pozície v jednom časovom koši a jednej mene.

Limity úrokového rizika obchodnej knihy sú stanovené vo forme limitov na citlivosť celkovej pozície na 
posun výnosovej krivky (BPV). Limity sú stanovené pre jednotlivé meny, ktoré sú súčasťou obchodnej 
knihy.

Oddelenie Market & Operational Risk Management týždenne predkladá informácie o aktuálnej výške 
úrokového rizika v jednotlivých menách a o čerpaní limitov úrokových rizík.

Úrokové pozície sa v prípade prekročenia stanovených limitov uzatvárajú prostredníctvom štandardných 
aj derivátových finančných nástrojov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie, do akej miery je banka vystavená riziku úrokovej sadzby 
buď podľa dátumu zmluvnej splatnosti finančných nástrojov, alebo v prípade nástrojov, ktoré sú 
precenené na trhové úrokové sadzby pred splatnosťou, podľa dátumu ďalšieho precenenia. Aktíva 
a záväzky, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úročené, sú zoskupené 
v kategórii „Nešpecifikované“.

Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2006:

Aktíva
(v tisícoch Sk)

Do 3 
mesiacov 

vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1 do 
5 rokov 
vrátane

Viac ako 
5 rokov 
vrátane

Nešpecifi-
kované

Celkom

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 5 978 995 - - - 2 840 506 8 819 501

Štátne a iné pokladničné poukážky 4 954 155 - - - - 4 954 155

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 23 021 452 3 569 017 - - 12 467 26 602 936

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení 
opravných položiek)

59 900 534 17 862 142 20 756 534 4 773 052 278 098 103 570 360

Finančné aktíva na obchodovanie 3 879 240 3 145 663 5 539 152 3 339 858 5 457 15 909 370

Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez 
výkaz ziskov a strát

157 250 81 215 1 809 403 4 196 851 - 6 244 719

Finančné aktíva držané do splatnosti 18 965 173 3 978 292 15 331 661 - - 38 275 126

Finančné aktíva na predaj - - - - 4 080 4 080

Ostatné aktíva - - - - 960 326 960 326

Úroková pozícia za finančné aktíva  
k 31. decembru 2006

116 856 799 28 636 329 43 436 750 12 309 761 4 100 934 205 340 573

Záväzky

Vklady bánk 4 458 954 162 308 126 103 125 880 11 625 4 884 870

Vklady klientov 71 881 046 52 866 741 31 252 261 13 075 3 933 361 159 946 484

Finančné záväzky na obchodovanie 1 605 754 2 577 222 1 341 347 450 898 - 5 975 221

Záväzky z dlhových cenných papierov 9 870 745 1 271 338 6 646 135 2 000 000 64 623 19 852 841

Rezervy na záväzky - - - - 1 225 400 1 225 400

Ostatné záväzky - - - - 974 420 974 420

Úroková pozícia za finančné záväzky  
k 31. decembru 2006

87 816 499 56 877 609 39 365 846 2 589 853 6 209 429 192 859 236

Čistá úroková pozícia, netto k 31. decembru 2006 29 040 300  (28 241 280) 4 070 904 9 719 908 (2 108 495) 12 481 337
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Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2005: Priemerné úrokové sadzby k 31. decembru 2006:
Priemerné úrokové sadzby vypočítané ako vážený priemer pre jednotlivé kategórie aktív a pasív v %:

Riziko likvidity 
Riziko likvidity sa chápe ako riziko možnej straty schopnosti banky plniť si záväzky v čase ich splatnosti. 

Záujmom banky je trvale udržiavať svoju platobnú schopnosť, t. j. schopnosť riadne a včas si plniť 
peňažné záväzky, riadiť aktíva a záväzky tak, aby si banka zabezpečila nepretržitú likviditu. Za  
riadenie likvidity banky je zodpovedný výbor pre riadenie aktív a záväzkov („ALCO“) a odbor Treasury 
a investičného bankovníctva. ALCO na svojich týždenných stretnutiach pravidelne vyhodnocuje likviditu 
banky a následne podľa aktuálneho stavu prijíma rozhodnutia. 

Banka je vystavená požiadavkám na dostupné peňažné zdroje na základe jednodňových vkladov   
bežných účtov, končiacich vkladov, čerpania úverov, záruk a požiadaviek na dodatkové platby a na 
základe iných požiadaviek súvisiacich s derivátmi uhrádzanými v hotovosti. 

Banka nedrží finančnú hotovosť na splnenie všetkých uvedených požiadaviek,  nakoľko jej skúsenosti 
naznačujú, že minimálnu úroveň vyplácania splatných finančných prostriedkov možno prognózovať 
s vysokou mierou pravdepodobnosti. Banka určuje limity na minimálne časti splatných prostriedkov, 
ktoré sú k dispozícii na splnenie týchto požiadaviek, ako aj na minimálnu výšku medzibankových a 

Aktíva
(v tisícoch Sk)

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1 do 5 
rokov  

vrátane

Viac ako 5 
rokov  

vrátane

Nešpecifi-
kované

Celkom

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 2 031 816 - - - 2 074 871 4 106 687

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 36 898 827 705 540 - - 3 838 37 608 205

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení 
opravných položiek)

43 104 415 12 326 613 16 968 569 5 729 925 1 078 611 79 208 133

Finančné aktíva na obchodovanie 4 661 059 1 782 745 8 503 827 6 995 239 68 618 22 011 488

Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez 
výkaz ziskov a strát

- - - - - -

Finančné aktíva držané do splatnosti 10 845 641 2 701 598 23 926 401 - - 37 473 640

Finančné aktíva na predaj - - - - 3 769 3 769

Ostatné aktíva - - - - 863 567 863 567

Úroková pozícia za finančné aktíva k 31. 
decembru 2005

97 541 758 17 516 496 49 398 797 12 725 164 4 093 274 181 275 489

Záväzky

Vklady bánk 17 909 470 2 343 455 134 947 52 317 45 992 20 486 181

Vklady klientov 59 776 828 44 186 572 26 982 197 4 472 2 738 303 133 688 372

Finančné záväzky na obchodovanie 674 685 825 444 684 155 795 729  - 2 980 013

Záväzky z dlhových cenných papierov 2 543 748 1 196 519 5 742 310 2 000 000 77 598 11 560 175

Rezervy na záväzky - - - - 731 758 731 758

Ostatné záväzky - - - - 1 463 143 1 463 143

Úroková pozícia za finančné záväzky k 31. 
decembru 2005

80 904 731 48 551 990 33 543 609 2 852 518 5 056 794 170 909 642

Čistá úroková pozícia, netto k 31. decembru 2005 16 637 027  (31 035 494) 15 855 188 9 872 646 (963 520) 10 365 847

2006 2005

Sk
Cudzia 
mena

Sk
Cudzia 
mena

Aktíva

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 3,21 - 2,26 -

Štátne a iné pokladničné poukážky 4,62 - 3,24 -

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 4,17 3,60 3,45 1,62

Úvery poskytnuté klientom 6,38 4,19 6,35 3,83

Dlhové cenné papiere 4,10 3,60 4,25 2,90

Aktíva celkom 4,93 3,93 4,43 3,25

Úročené aktíva celkom 4,81 3,94 4,60 3,33

Záväzky

Vklady emisných bánk - - - -

Vklady a bežné účty bánk 3,43 3,45 2,63 2,22

Vklady klientov 1,77 1,88 1,26 1,31

Záväzky z dlhových cenných papierov 3,61 3,59 4,65 0,54

Záväzky celkom 1,97 2,27 1,45 1,61

Úročené záväzky celkom 1,86 2,12 1,56 1,70
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iných pôžičiek a úverových limitov, ktoré by mali byť k dispozícii na krytie čerpania v nepredpokladanej 
výške.

Oddelenie Market & Operational Risk Management denne monitoruje likviditu banky a informuje o 
jej vývoji. Týždenne predkladá informáciu o stave likvidity výboru ALCO. Oddelenie riadenia aktív a 
záväzkov štvrťročne predkladá na pravidelné zasadnutia ALCO správu o stave štruktúry aktív a záväz-
kov banky na schválenie, a navrhuje objem a štruktúru portfólia strategicky držaných cenných papierov 
na nasledujúce sledované obdobie. 

Banka je povinná vykonávať svoju činnosť tak, aby v každom okamihu dodržiavala požiadavky a koefi-
cienty likvidity stanovené Národnou bankou Slovenska. 

Banka sleduje dlhodobé riziko likvidity zostavovaním likviditného a krízového likviditného gapu  
zostavovaného na báze interne stanovených pravidiel a predpokladov. Limity  schvaľuje oddelenie  
Market & Operational Risk Management, výbor ALCO a vedenie banky. 

Likviditná pozícia banky zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 
2006:

Likviditná pozícia banky zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 
2005:

*) Podsúvahová pozícia zahŕňa pohľadávky a záväzky zo spotových operácií, z transakcií s finančnými derivátmi, pri ktorých 

dochádza k výmene podkladového nástroja, z budúcich úverov a pôžičiek, zo záruk a z akreditívov a delty ekvivalenty opcií.

Operačné riziko
Operačné riziko je riziko vzniku strát zapríčinených nedostatočnými alebo chybnými vnútornými pro-
cesmi, ľudskými a systémovými chybami alebo externými udalosťami. Ako pri ostatných druhoch rizík aj 
operačné riziko sa riadi štandardným princípom oddelenia funkcií riadenia rizík a kontrolingu. 

Pre potreby regulačného kapitálu bude banka používať štandardizovaný prístup v súlade s 
požiadavkami Basel II. Pri štandardizovanom prístupe sú aktivity banky rozdelené do 8 obchodných 
línií (Business Lines). Pre každú obchodnú líniu predstavuje jej Gross Income všeobecný indikátor, ktorý 
slúži ako zástupca pre škálu obchodných aktivít, a teda predstavuje mieru operačného rizika pre každú 
obchodnú líniu. Kapitál na krytie operačného rizika sa počíta ako hodnota čistého úrokového výnosu a 
čistého neúrokového výnosu násobená prideleným ß faktorom pre každú obchodnú líniu zvlášť. Celková 
kapitálová požiadavka vznikne súčtom ôsmich čiastkových požiadaviek za každú obchodnú líniu.  

Banka používa na identifikáciu operačných rizík trojrozmerný model, ktorý tvoria kategórie rizík, časti 
procesu a business línie (metodika Risk Management Association). Zber údajov o prevádzkových stra-
tách zahŕňa zhromažďovanie všetkých prevádzkových strát podľa jednotlivých kategórií rizík. 

Banka kladie dôraz predovšetkým na zlepšovanie kvality procesov a opatrenia na znižovanie 
operačných rizík. Základné očakávané ciele vychádzajú z poznania operačných rizík a z celkovej 
kultúry banky v oblasti operačných rizík.

Banka zaviedla implementáciu tzv. Key Risk Indicators. Indikátory sa používajú ako ďalší nástroj  
riadenia operačného rizika a slúžia na monitorovanie a analýzu oblastí citlivých na operačné riziko.

(v tisícoch Sk) Do 3 mesiacov Od 3 mesiacov 
do 1 roka

Od 1 do 5 
rokov

Viac ako 5 
rokov

Nezaradené Celkom

Aktíva spolu k 31. decembru 2006 79 775 607 20 921 027 66 232 173 30 327 450 11 217 596 208 473 853

Záväzky a vlastné imanie spolu k 31. 
decembru 2006

161 708 072 9 946 956 10 200 056 2 636 948 23 981 821 208 473 853

Súvahová pozícia, netto k 31. decembru 
2006

(81 932 465) 10 974 071 56 032 117 27 690 502 (12 764 225) -

Podsúvahová pozícia, netto k 31. 
decembru 2006*

(36 362 598) 5 562 006 9 164 298 3 054 829 18 934 (18 562 531)

Kumulatívna súvahová a podsúvahová 
pozícia k 31. decembru 2006

(118 295 063) (101 758 986) (36 562 571) (5 817 240) (18 562 531)

(v tisícoch Sk) Do 3 mesiacov Od 3 mesiacov 
do 1 roka

Od 1 do  
5 rokov

Viac ako  
5 rokov

Nezaradené Celkom

Aktíva spolu k 31. decembru 2005 65 155 364 15 573 515 74 216 498 22 125 463 7 093 157 184 163 997

Záväzky a vlastné imanie spolu k 31. 
decembru 2005

149 303 933 6 280 642 7 352 982 2 671 560 18 554 880 184 163 997

Súvahová pozícia, netto k 31. decembru 
2005

(84 148 569) 9 292 873 66 863 516 19 453 903 (11 461 723) -

Podsúvahová pozícia, netto k 31. 
decembru 2005*

(11 013 638) 4 777 228 4 532 346 4 226 534 (140 771) 2 381 699

Kumulatívna súvahová a podsúvahová 
pozícia k 31. decembru 2005

(95 162 207) (81 092 106) (9 696 244) 13 984 193 2 381 699
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Banka aktívne tvorí tzv. Business continuity plány. Cieľom týchto plánov je minimalizovať dopady 
neočakávaných udalostí na činnosť banky.

Budúcim cieľom banky je implementácia pokročilého modelu riadenia operačných rizík.

Basel II 
Banka sa dôkladne pripravuje na plnenie revidovaných smerníc o kapitálovej primeranosti CRD,    
konkrétne smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí  
a vykonávaní činností úverových inštitúcií a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49 /ES  
zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, ktoré sa  
významne opierajú o dokument s názvom „International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards“ vydaný Bazilejským výborom a všeobecne známy ako Basel II. Zároveň sa 
pri implementácii Basel II na lokálnej úrovni kladie veľký dôraz na plnenie lokálnych legislatívnych 
požiadaviek v zmysle Novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách zo 6. decembra 2006 a v zmysle 
jednotlivých opatrení NBS.

Implementácia požiadaviek Basel II má v banke vysokú prioritu. 

Koncepcia, metodika a dokumentácia pre projekt Basel II sa pripravuje v úzkej spolupráci s RZB a Raif-
feisen International Bank – Holding AG. 

Cieľom projektu je v prvom rade zabezpečiť čo najpresnejšie hodnotenie a kvalitné riadenie úverového 
trhového a operačného rizika. Dosiahnutie tohto cieľa je okrem iného založené hlavne na zabezpečení 
kvalitného zberu a uchovávania všetkých relevantných i potenciálne relevantných dát,  na vypracovaní 
spoľahlivej metodológie merania jednotlivých typov rizík, na zabezpečení efektívnych a kvalitných pro-
cesov pre obozretné riadenie jednotlivých typov rizík, na zabezpečení kvalitných a bezpečných systé-
mov IT pre automatizáciu procesov, na zber a analýzu dát, výpočty a poskytovanie výstupov.

Zámerom banky je prejsť v čo najkratšom čase na používanie pokročilých prístupov pre riadenie, kvan-
tifikáciu a vykazovanie jednotlivých rizík. V prípade kreditného rizika je cieľom banky implementácia 
IRB prístupu založeného na používaní interných ratingových modelov, pričom momentálne prebiehajú 
prípravy na podanie skupinovej žiadosti o schválenie používania IRB prístupu na skupinovej a lokálnej 
úrovni. Rovnako v prípade trhového a operačného rizika prebiehajú aktivity smerujúce k vytvoreniu fun-
gujúcich interných modelov, ktoré by lepšie reflektovali riziká, ktorým je banka vystavená.

V neposlednom rade sa banka pripravuje na plnenie požiadaviek v zmysle pilieru 2, najmä definova-
nia  metodiky a vytvorenia  fungujúceho  interného procesu stanovovania kapitálovej primeranosti na 
základe svojho individuálneho rizikového profilu. Takisto prebiehajú prípravy na plnenie požiadaviek v 
zmysle pilieru 3 – Zverejňovanie informácií verejnosti. 

Z dôvodu zmeny metodiky počítania rizikovo vážených aktív a kapitálovej primeranosti podľa Basel 2 
oproti súčasnosti je zároveň dôležitá aj dôsledná príprava na predikciu vývoja kapitálovej primeranosti 
v budúcnosti s cieľom posúdiť možné benefity, vyhnúť sa aj rizikám vyplývajúcim z možných výkyvov 
kapitálovej primeranosti. Zohľadnením všetkých vedomostí o príslušných rizikách relevantných pre jed-
notlivé oblasti pôsobenia banky sa riziko a kapitál určený na tento druh rizika zohľadní v obchodných 
stratégiách aj pri samotnom riadení banky, aby sa dosiahol optimálny kompromis medzi znížením jed-
notlivých druhov rizík a zvýšením podielu na trhu, zisku a návratnosti kapitálu. 

51. Udalosti po súvahovom dni

Zmena v daňovej legislatíve
V priebehu roka 2006 bola prijatá novela zákona o dani z príjmu, ktorá dodatočne ovplyvnila výšku 
odloženého daňového záväzku vyplývajúcu z nakúpeného alikvotného úrokového výnosu k dlhovým 
cenným papierom držaných bankou k 31. decembru 2003. Uvedený dodatočný daňový záväzok by 
mal predstavovať položku, ktorá zvýši daňový základ banky so splatnosťou do konca roku 2008. Na 
základe uvedených skutočností banka vykázala odložený daňový záväzok vo výške 170 329 tis. Sk.

Po 31. decembri 2006 schválila Národná rada SR novú legislatívu, na základe ktorej sa ruší vyššie 
uvedená dodatočná daň z príjmov. Preto sa očakáva, že odložený záväzok z dane z príjmu sa v plnej 
výške, t. j. 170 329 tis. Sk, rozpustí a vykáže ako odpočet dane z príjmov v roku 2007.

Zmena majetkovej účasti medzi členmi konsolidovaného celku
Dňa 7. februára 2007 bol zrealizovaný prevod 100 % akcií Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra 
banky, a.s., (ďalej „DDS TB“ ) zo spoločnosti Tatra Group Finance, s.r.o., na Tatra banku, a.s., čím sa 
jediným akcionárom DDS TB stala Tatra banka, a.s.

52. Schválenie individuálnej účtovnej závierky

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2005) bola 
podpísaná a schválená na vydanie dňa 28. februára 2006.

Účtovná závierka bola podpísaná a schválená na vydanie dňa 29. marca 2007.
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Rozdelenie zisku

Rozdelenie zisku
za rok 2006

Zisk podľa individuálnej účtovnej závierky Tatra banky, a. s., bod 36 v prílohe ku konsolidovanej 
účtovnej závierke.

Účtovná závierka za rok 2006, návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie tantiem členom dozornej rady 
vo výške 18 300 000 Sk boli schválené Valným zhromaždením dňa 7. júna 2007.

(v tisícoch Sk) 2006

Zisk po zdanení 2 783 862

Dividendy - kmeňové akcie 1 621 977

Dividendy - prioritné akcie 153 286

Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 008 599

ro
zd

el
en

ie
 z

isk
u

RO
ZD

EL
EN

IE
 Z

IS
KU

Reklamná kampaň: Tatra banka Open 2006
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Dozorná rada

Ing. Milan Vrškový
predseda dozornej rady

Dr. Herbert Stepic
podpredseda dozornej rady, 

CEO Raiffeisen International Bank-Holding AG, Viedeň

prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
člen dozornej rady, 

profesor Ekonomickej univerzity, Bratislava

JUDr. Tomáš Borec
člen dozornej rady,

advokát

Mag. Renate Kattinger
členka dozornej rady,

senior vice-prezident Raiffeisen International

Bank-Holding AG, Viedeň

Ing. Ján Neubauer
člen dozornej rady,

finančný riaditeľ FIT PLUS, s.r.o.

Dkfm. Peter Püspök
člen dozornej rady,

generálny riaditeľ Raiffeisenlandesbank

Niederösterreich – Wien AG

Vedenie banky
Predstavenstvo
Dkfm. Rainer Franz
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Uličný
prvý podpredseda predstavenstva  

a zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Igor Vida
podpredseda predstavenstva  

a zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Karel Fíla
člen predstavenstva

Ing. Marcel Kaščák 
člen predstavenstva

Dr. Christian Masser 
člen predstavenstva do 31. 3. 2006

Dr. Martin Pytlik 
člen predstavenstva od 3. 10. 2006

Prokuristi
Oľga Džuppová, PhD. (do 30. 6. 2006)

Ing. Pavol Feitscher

Ing. Eva Kollárová

Vrcholový manažment
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Reklamná kampaň: Zaistený fond
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Sieť obchodných miest

mesto pobočky Centrá 
  bývania

Piešťany 2
Poprad 2
Považská Bystrica 1
Prešov 4
Prievidza 3
Púchov 1
Rimavská Sobota 1
Rožňava 1
Ružomberok 1
Senec 1
Senica 1
Sereď 1
Skalica 1
Snina 1
Spišská Nová Ves 1
Stará Ľubovňa 1
Stupava 1
Šaľa 1
Šamorín 1
Štúrovo 1
Topoľčany 1
Trebišov 1
Trenčín 3
Trnava 3
Vranov nad Topľou 1
Zlaté Moravce 1
Zvolen 2
Žiar nad Hronom 1
Žilina 4

Sieť obchodných miest   

mesto pobočky Centrá 
  bývania
  

Bánovce nad Bebravou 1
Banská Bystrica 4
Bardejov 1
Bratislava 39 3
Brezno 1
Čadca 1
Dolný Kubín 1
Dubnica nad Váhom 1
Dunajská Streda 1
Galanta 1
Hlohovec 1
Humenné 1
Kežmarok 1
Komárno 1
Košice 9 1
Kysucké Nové Mesto 1
Levice 1
Liptovský Mikuláš 1
Lučenec 1
Malacky 1
Martin 2
Michalovce 1
Modra 1
Námestovo 1
Nitra 2
Nové Mesto nad Váhom 1
Nové Zámky 1
Partizánske 1
Pezinok 1sie
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Reklamná kampaň: Zrýchlený bezúčelový úver

K 31. decembru 2006 poskytovala Tatra banka starostlivosť právnickým osobám prostredníctvom  
6 regionálnych obchodných centier a 10 obchodných centier po celom Slovensku:   

Sieť obchodných miest   

K 31. decembru 2006 poskytovala Tatra banka starostlivosť individuálnym klientom prostredníctvom  
124 pobočiek a 4 Centier bývania:    

  obchodné 
centrá

  
  1

  3
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