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V‰eobecná úverová banka vznikla 1. 1. 1990 ako ‰tátny peÀaÏn˘ ústav vyãle-

nením komerãn˘ch aktivít pre firemn˘ch klientov na území SR zo ·tátnej banky

ãeskoslovenskej. Banka bola 1. 4. 1992 transformovaná na akciovú spoloãnosÈ

so 47,8 % vlastníckym podielom ‰tátu. Realizáciou prevodu 94,47 % majorit-

ného podielu zahraniãnému akcionárovi 21. 11. 2001 sa VÚB, a. s., stala 

ãlenom v˘znamnej finanãnej skupiny IntesaBci.

Banka má licenciu na poskytovanie plného rozsahu bankov˘ch sluÏieb v koru-

novej i devízovej oblasti firemn˘m a in‰titucionálnym klientom i obyvateºstvu.

ËaÏiskom ponuky sú depozitné, úverové a platobné produkty a sluÏby, investiã-

né bankovníctvo a financovanie zahraniãnoobchodn˘ch aktivít. Banka je spro-

stredkovateºom ponuky poistn˘ch produktov a stavebného sporenia.

Prostredníctvom dcérskych spoloãností ponúka i sluÏby podielov˘ch fondov, 

leasingu, faktoringu a realitnej spoloãnosti.
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ZÁKLADNÉ IMANIE
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MOODY’S
Dlhodob˘ devízov˘ Ba1
Krátkodob˘ NP  
Podriaden˘ devízov˘ dlh Ba1
Finanãná sila E+

STANDARD & POOR’S
Dlhodob˘ B
Krátkodob˘ BB-

FITCH RATINGS
Dlhodob˘ devízov˘ BB+
Krátkodob˘ devízov˘ B
Krátkodob˘ korunov˘ LC-1
Individuálny D
Podporn˘ 3T

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE
(podºa úãtovn˘ch noriem Ministerstva financií SR)

Údaje v miliónoch Sk  2001  2000  1999

Aktíva spolu  179 643  174 820  152 610

Úvery klientom  40 640  92 128  93 011

Vklady klientov  138 366  124 947  107 879

Cenné papiere  98 164  24 613  10 587

Vlastn˘ kapitál  15 352  13 918  7 932

Hospodársky v˘sledok  1 429  5 945  -9 487

Poãet pracovníkov  5 393  5 809  6 220

Poãet odbytov˘ch miest  233  232  235

PODIELY NA TRHU
Údaje v %  2001  2000  1999

Aktíva spolu  19,2  20,4  19,6

Úvery klientom  14,4  27,1  25,6 

Vklady klientov  21,2  21,3  21,4

Cenné papiere  26,8  12,4  7,6

Základné imanie  24,4  26,4  26,9

Bankomaty  29,4  29,7  28,2

EFT POS terminály  26,1  19,7  12,6

Platobné karty  24,0  25,6  26,2
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takmer o 5 mld. Sk, priãom k v˘znamn˘m zmenám do‰lo 
v ‰truktúre bilancie. Na strane aktív to bolo najmä zv˘‰e-
nie podielu cenn˘ch papierov pri súãasnom poklese 
podielu úverov. Uveden˘ v˘voj je v rozhodujúcej miere 
dôsledkom transformácie pohºadávok z úverov odsunu-
t˘ch do konsolidaãn˘ch in‰titúcií na re‰trukturalizaãné 
dlhopisy. Odhliadnuc od tohto vplyvu vzrástol objem
ãist˘ch úverov v roku 2001 v porovnaní s predchádza-
júcim rokom o viac neÏ 7 mld. Sk. Popri realizácii opatre-
ní zameran˘ch na minimalizáciu úverového rizika znaãné
úsilie banka venovala ìal‰iemu skvalitÀovaniu úverového
portfólia, uÏ len vlastn˘mi kapacitami. V˘sledkom je me-
dziroãn˘ pokles celkového objemu klasifikovan˘ch úverov
o 8,6 mld. Sk, t. j. o 40 %.

ËaÏiskom prírastku bilanãnej sumy na strane pasív
boli primárne vklady, priãom najr˘chlej‰ím tempom rástli
vklady právnick˘ch osôb, vrátane orgánov ‰tátnej správy.
Mimoriadnu pozornosÈ banka venovala roz‰irovaniu pro-
duktovej ‰kály, priãom veºk˘ dôraz kládla na kvalitatívne
aspekty starostlivosti o cieºové segmenty klientov.
Priazniv˘ v˘voj primárnych vkladov pri súãasnom náraste
objemu vlastného kapitálu umoÏnili banke v závere 
roka 2001 predãasne splatiÈ podriaden˘ dlh v objeme 
4,9 mld. Sk.

V snahe o rast efektívnosti bankov˘ch ãinností 
VÚB, a. s., aj v uplynulom roku pokraãovala v realizácii

VáÏení klienti, akcionári, obchodní partneri, 

rok 2001 sa stal v˘znamn˘m historick˘m medzníkom 
v ãinnosti V‰eobecnej úverovej banky. Bol to rok vstupu
strategického investora, ktorému predchádzal zloÏit˘ pro-
ces re‰trukturalizácie. V jeho priebehu sa za úãasti ‰tátu
zv˘‰ilo základné imanie banky a odsunul sa znaãn˘ objem
klasifikovan˘ch úverov do konsolidaãn˘ch in‰titúcií.
Realizáciou t˘chto krokov, ako aj organizaãn˘ch zmien 
a intern˘ch úsporn˘ch opatrení, sa podarilo zav⁄‰iÈ proces
ozdravenia banky a vytvoriÈ priaznivé podmienky pre
vstup silného zahraniãného investora.

Z rozhodnutia vlády SR sa vstup strategického inves-
tora do VÚB, a. s., realizoval v dvoch fázach. V rámci 
prvej fázy predal ‰tát zaãiatkom februára 2001 25 % akcií
banky multilaterálnym investorom – Európskej banke pre
obnovu a rozvoj a Medzinárodnej finanãnej korporácii.
Cieºom tohto postupu bolo zv˘‰iÈ transparentnosÈ 
a dôveryhodnosÈ banky pri následnom predaji majoritné-
ho balíka akcií. Vyhlásením medzinárodného tendra na
odpredaj zvy‰ného takmer 69 % podielu ‰tátu sa zaãala
druhá fáza definitívnej zmeny vlastníckych pomerov. Po
vykonaní due diligence a predloÏení záväzn˘ch ponúk zo
strany potenciálnych investorov vláda SR na základe od-
poruãenia privatizaãnej komisie schválila koncom júna
2001 víÈaza tendra, ktor˘m sa stala talianska finanãná sku-
pina IntesaBci, S. p. A., Miláno. ZároveÀ uplatnila opciu na
akcie nadnárodn˘ch in‰titúcií a predala ich talianskemu
investorovi, ktor˘ súãasne kúpil aj 0,9 % podiel Slovenskej
konsolidaãnej, a. s. T˘m IntesaBci získala 94,47 % balík
akcií VÚB, a. s. Podpisom závereãného dokumentu 
v novembri 2001 bol proces vstupu najväã‰ej talianskej
banky úspe‰ne ukonãen˘. VÚB, a. s., sa tak zaãlenila do
v˘znamnej európskej finanãnej skupiny, ktorá svojou 
kapitálovou silou a know-how vytvára reálne predpoklady
pre ìal‰í rast jej finanãnej v˘konnosti a posilnenie pozície
na slovenskom bankovom trhu. 

V˘sledky, ktoré banka dosiahla v uplynulom 
roku, sú najlep‰ím dôkazom efektívnosti realizovan˘ch 
opatrení a jej celkovej stabilizácie. Svoje hospodárenie 
v roku 2001 uzavrela hospodárskym v˘sledkom v hod-
note 1,4 mld. Sk. Bilanãná suma medziroãne vzrástla 

Úvodné slovo  predsedu
Predstavenstva VÚB, a. s.



kvalitatívny rozvoj za aktívnej podpory nového majorit-
ného vlastníka. Za tieto v˘sledky by som rád poìakoval
v‰etk˘m zamestnancom banky. 

V súlade s nov˘mi strategick˘mi zámermi bol zaãiat-
kom roka 2002 na‰tartovan˘ v doteraj‰ej histórii banky
najrozsiahlej‰í transformaãn˘ program, ktorého cieºom
je dôsledné zaãlenenie sa do finanãnej skupiny IntesaBci,
zlep‰enie ponuky produktov a sluÏieb pre klientov, ako
aj posilnenie jej konkurenãnej pozície na trhu a zv˘‰enie
finanãnej v˘konnosti prostredníctvom radikálnej‰ej pro-
klientskej orientácie. V rámci 7 programov sa na jednot-
liv˘ch bankov˘ch úsekoch realizuje súbor 34 projektov.
Tieto projekty smerujú k naplneniu novej vízie staÈ sa
vedúcou univerzálnou bankou na Slovensku, ponúkajú-
cou vysoko kvalitné produkty a sluÏby prostredníctvom
profesionálnej, konkurencieschopnej a motivovanej 
organizácie, ktorá sa môÏe oprieÈ o podporu jednej 
z najväã‰ích európskych bankov˘ch skupín so ‰irokou
medzinárodnou sieÈou. 

Záverom sa Vám chcem, váÏení klienti, akcionári 
a obchodní partneri, úprimne poìakovaÈ za aktívnu spo-
luprácu a prejavenú priazeÀ. Verím, Ïe aj v roku 2002 sa
budeme pod vedením nového majoritného vlastníka 
úspe‰ne uchádzaÈ o Va‰u dôveru a rozvíjaÈ obojstranne
prospe‰né obchodné aktivity.

Ladislav Va‰koviã
predseda Predstavenstva VÚB, a. s.

systémov˘ch organizaãn˘ch úprav odbytovej siete. S cie-
ºom zlep‰iÈ komfort klientov pri sprístupÀovaní produktov 
a sluÏieb sa banka snaÏila zvy‰ovaÈ váhu elektronick˘ch
distribuãn˘ch ciest pri realizácii rutinn˘ch operácií. T˘m sa
vytvorili predpoklady pre ÈaÏiskové vyuÏitie klasickej od-
bytovej siete na zloÏité a sofistikované produkty, najmä 
v oblasti finanãného poradenstva. V uplynulom roku aÏ
päÈnásobne vzrástol poãet uÏívateºov home bankingu,
call centra, GSM bankingu a internet bankingu.
Nemalou mierou k tomu prispelo aj aktivovanie nov˘ch
produktov elektronického bankovníctva, medzi ktoré patrí
najmä aktívny internet a v rámci neho nová sluÏba
„e PLATBY VÚB“ pre obchodníkov, majiteºov interneto-
v˘ch virtuálnych obchodov. Banka naìalej pokraãovala 
v roz‰irovaní siete bankomatov a EFT POS terminálov. 
V spolupráci s medzinárodnou kartovou spoloãnosÈou
Europay VÚB, a. s., ako prvá v Európe, uviedla na trh
najnov‰í bankov˘ produkt revolvingovej kreditnej karty
MasterCard Electronic. 

Takmer 50 % podielom na trhu si banka aj v roku
2001 udrÏala pozíciu lídra v oblasti hypotekárnych ob-
chodov. Viac neÏ dvojnásobné zv˘‰enie objemu schvále-
n˘ch hypotekárnych úverov súviselo nielen s poklesom 
úrokovej sadzby, ale aj s r˘chlosÈou vybavovania úvero-
v˘ch prípadov. Po zohºadnení ‰tátneho príspevku sa 
hypotekárne úvery stali najlacnej‰ím a najr˘chlej‰ie 
dostupn˘m spôsobom rie‰enia bytovej otázky. Popri t˘ch-
to faktoroch bol záujem klientov pozitívne ovplyvnen˘ aj
flexibiln˘m prístupom zo strany banky a kvalitn˘m sofisti-
kovan˘m poradenstvom pri ich zámeroch na kúpu, v˘-
stavbu alebo rekon‰trukciu bytu ãi domu. V roku 2001
VÚB, a. s., vydala ìal‰iu, v poradí uÏ ‰iestu emisiu hypo-
tekárnych záloÏn˘ch listov, ktor˘mi financuje poskytova-
nie hypotekárnych úverov. Mimoriadny záujem prejavili
klienti v minulom roku aj o spotrebné úvery. Viac ako
sedemnásobn˘ nárast ich objemu a takmer 30 % podiel
na trhu svedãí o ìal‰om posilnení pozície banky v oblasti
retailového bankovníctva.

VáÏení klienti, akcionári, obchodní partneri, 

v˘sledky, ktoré banka dosiahla v uplynulom období,
predstavujú dobrú v˘chodiskovú základÀu pre jej ìal‰í

5
V

¯
RO

â
N

Á
 S

PR
Á

V
A

 2
00

1 



6
V

¯
RO

â
N

Á
 S

PR
Á

V
A

 2
00

1 

Príhovor predsedu 
Dozornej rady VÚB, a. s.

V mene Dozornej rady VÚB, a. s., by som sa rád 
poìakoval na‰im klientom, obchodn˘m partnerom, 
zamestnancom a men‰inov˘m akcionárom na Slovensku 
a v zahraniãí. Som veºmi rád, Ïe môÏem vyjadriÈ spokoj-
nosÈ Gruppo IntesaBci s prevzatím majoritného balíka
akcií VÚB, a. s., ktoré sa zrealizovalo v novembri 2001.

IntesaBci je presvedãená, Ïe spolu s VÚB, a. s., môÏe
efektívne podporiÈ rast slovenskej ekonomiky, aktívne
prispieÈ k procesu zaãlenenia Slovenska do Európskej 
únie a zároveÀ rozvíjaÈ bankov˘ systém a tieÏ zahraniãn˘
obchod Slovenska. Oãakávan˘ hospodársky rast SR 
v rozsahu 3,4 – 3,9 % bude zrejme v˘sledkom znaãného
rozmachu domácich obchodn˘ch aktivít a zároveÀ pris-
peje k ur˘chleniu celkového ekonomického oÏivenia.
Dôkazom toho je slovenské bankovníctvo.

Implementáciou obchodn˘ch modelov IntesaBci pre
jednotlivé trhy a segmenty si VÚB, a. s., zachová a ìalej
posilní svoj univerzálny charakter. Zavedením nov˘ch pro-
duktov a sluÏieb prispôsoben˘ch potrebám jednotliv˘ch
trhov˘ch segmentov bude klásÈ dôraz na jedineãnosÈ
hodnoty pre svojich klientov. Na‰ím cieºom je vytvorenie
takej bankovej kultúry, ktorá sa bude za podpory v‰et-
k˘ch pracovníkov banky orientovaÈ na klienta a jasne sa
prejaví vo vyuÏití kaÏdej príleÏitosti na uspokojenie jeho
potrieb. Zaväzujeme sa v‰etk˘m klientom, Ïe budeme na
slovenskom bankovom trhu jedineãní.

Skúsenosti a know-how IntesaBci na globálnom 
finanãnom trhu umoÏnia tieÏ VÚB, a. s., prispieÈ k rozvoju
slovenského kapitálového trhu a k zv˘‰eniu celkovej
dôvery zahraniãn˘ch investorov.

Zameranie orientácie na klienta a dosiahnutie poÏa-
dovan˘ch podnikateºsk˘ch v˘sledkov si vyÏaduje realizo-
vaÈ zmeny. UÏ v novembri 2001 IntesaBci spolu s ma-
naÏmentom VÚB, a. s., od‰tartovali proces transformácie,
ktor˘ je zameran˘ na zv˘‰enie v˘nosovosti, efektívnosti 
a v˘raznú zmenu v ãinnosti banky s cieºom úspe‰ne sa
presadiÈ na rastúcom konkurenãnom trhu. Navy‰e proces

transformácie úãinne prispeje k zaãleneniu VÚB, a. s.,
do IntesaBci a umoÏní banke dosiahnuÈ synergiu ãi
know-how, z ãoho by mali profitovaÈ predov‰etk˘m
klienti banky na Slovensku.

IntesaBci dodrÏí nároãn˘ záväzok voãi Slovensku 
a celému regiónu. Na‰ím cieºom je staÈ sa lídrom v po-
skytovaní efektívnych, vysoko kvalitn˘ch bankov˘ch sluÏieb
obyvateºstvu a firmám. Dovoºte mi vyuÏiÈ e‰te raz túto
príleÏitosÈ a vyjadriÈ vìaku na‰im klientom, zamestnancom
a manaÏmentu VÚB, a. s., za splnenie tohto cieºa.

S úctou

Luigi Carnelli
predseda Dozornej rady VÚB, a. s.



Informácia o novom majoritnom
vlastníkovi IntesaBci
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úvery klientom prevy‰ujú 183 mld. EUR a spravované 

vklady klientov sú vy‰‰ie ako 510 mld. EUR. K ultimu roka

2001 sa skupina, bez zapoãítania VÚB, a. s., môÏe po-

chváliÈ 12 miliónmi klientov a 4 231 poboãkami po celom

svete, z nich je 3 302 v Taliansku a 929 v zahraniãí.

Finanãná skupina IntesaBci má 70 182 zamestnancov. 

Gruppo IntesaBci je prvou bankou na talianskom 

trhu v oblasti retailového i firemného bankovníctva.

Dosahuje prvé miesto na trhu aj z hºadiska objemu cel-

kov˘ch aktív, úverov klientom, priamych i nepriamych

vkladov klientov, spravovan˘ch fondov a akcionárskeho

kapitálu. V súlade so svojím „multi‰pecializovan˘m“ 

a „mnohokanálov˘m“ prístupom pôsobí na rôznych 

trhoch. Poskytuje ‰irokú a integrovanú ‰kálu tradiãn˘ch 

i modern˘ch sluÏieb v‰etk˘m segmentom klientov naj-

vhodnej‰ím a najefektívnej‰ím spôsobom. Svoje sluÏby

poskytuje aj prostredníctvom rozvoja alternatívnych distri-

buãn˘ch kanálov, ku ktor˘m patrí internet banking, 

telephone banking, „bankovníctvo na diaºku“ a skupina

viac ako 2 000 finanãn˘ch poradcov.

Materská spoloãnosÈ spracováva stratégiu, plní koor-

dinaãné a kontrolné funkcie v rámci celej skupiny.

Organizaãne je IntesaBci ãlenená do divízií, ktoré sú

rámcovo centrálne regulované, av‰ak vysoko autonómne

v obchodnej oblasti.

• Riadiace centrum je tvorené centrálnymi organizaãn˘-

mi jednotkami, zodpovedá za strategické smerovanie

celej skupiny, koordináciu a kontrolu v‰etk˘ch orga-

nizaãn˘ch zloÏiek skupiny.

• OblasÈ prevádzky zah⁄Àa informaãné systémy, spoloã-

n˘ servis a podporné aktivity skupiny, ktoré sú cen-

tralizované.

Koncom novembra 2001 Gruppo IntesaBci so sídlom

v Miláne v Taliansku odkúpila 94,47 % podiel akcií

V‰eobecnej úverovej banky, a. s. T˘m sa VÚB, a. s., stala

súãasÈou rozsiahlej multifunkãnej finanãnej skupiny.

Gruppo IntesaBci sústreìuje spoloãnosti zamerané na

oblasÈ bankovníctva a iné finanãné sluÏby podºa poÏiada-

viek klientov od leasingu, faktoringu, sprostredkovania

poistn˘ch produktov aÏ po firemné a investiãné bankov-

níctvo. Finanãnú skupinu IntesaBci tvorí temer 150 spo-

loãností priamo v Taliansku a v zahraniãí, ktoré zaujímajú

vedúce postavenie na relevantnom trhu. âinnosÈ dcér-

skych spoloãností je koordinovaná materskou bankou

IntesaBci, S. p. A., a spoloãne zabezpeãujú poskytovanie

kvalitn˘ch sluÏieb svojim klientom.

IntesaBci je najväã‰ou talianskou bankou, ktorá vznik-

la 1. 5. 2001 zlúãením bánk Banca Intesa a Banca

Commerciale Italiana (Bci). Bci sa na trhu etablovala uÏ 

v roku 1894 a od roku 1999 bola kontrolovaná 70 %

bankou Banca Intesa. Pritom Banca Intesa vznikla koncom

decembra 1997 integráciou bánk Cariplo-Cassa 

di Risparmio delle Provincie Lombarde, zaloÏenej v roku

1823 a Ambroveneto-Banco Ambrosiano Veneto, zaloÏe-

nej v roku 1925. Uvedené banky uÏ patrili k vedúcim

bankám na talianskom finanãnom trhu a prostredníc-

tvom spomínan˘ch fúzií si IntesaBci e‰te viac posilnila

svoje vedúce postavenie na trhu v Taliansku a potvrdila

svoje miesto medzi medzinárodnou bankovou elitou.

IntesaBci je registrovaná na Talianskej burze cenn˘ch

papierov. Jej rozhodovanie je právne zaruãené Syndiká-

tom, ktor˘ zabezpeãuje kontinuitu a stabilitu v smerovaní

a politike podnikateºsk˘ch aktivít celej skupiny. ·truktúru

jej akcionárov tvorí Crédit Agricole, Fondazione Cariplo,

Gruppo Generali, Fondazione Cariparma, Gruppo

Lombardo a Commerzbank Group.

Konsolidované finanãné údaje k 31. 12. 2001 pred-

stavujú celkové aktíva v objeme pribliÏne 315 mld. EUR, 

Informácia o novom majoritnom 
vlastníkovi IntesaBci
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IntesaBci je vedúcou talianskou bankou aj v oblasti

medzinárodn˘ch aktivít, ktoré vytvárajú pribliÏne 35 %

jej celkov˘ch konsolidovan˘ch aktív. Je prvou bankou 

v medzinárodnom obchode medzi Talianskom a zvy‰-

kom sveta s podielom viac ako 20 %, keì jej klientelu

tvoria dve tretiny zahraniãn˘ch nadnárodn˘ch spoloã-

ností s pôsobnosÈou v Taliansku. Finanãná skupina má

svoje zastúpenie v 45 krajinách sveta, kde sa môÏe 

pochváliÈ ‰tyrmi miliónmi klientov. Svoje zahraniãné 

obchodné aktivity uskutoãÀuje prostredníctvom pria-

mych zahraniãn˘ch poboãiek, reprezentácií, dcérskych

spoloãností s väã‰inov˘m podielom, ako aj prostredníc-

tvom sestersk˘ch a pridruÏen˘ch spoloãností vÏdy 

v závislosti od charakteru zahraniãného trhu a typu 

aktivít IntesaBci. V rámci projektov rozvoja medzinárod-

n˘ch aktivít skupiny získanie VÚB, a. s., upevnilo prí-

tomnosÈ IntesaBci v regióne strednej a v˘chodnej

Európy, kde v Chorvátsku  kontroluje druhú najväã‰iu

banku Privredna banka Zagreb a v Maìarsku ‰tvrtú

najväã‰iu banku CIB v Budape‰ti.

PrítomnosÈ IntesaBci na hlavn˘ch medzinárodn˘ch

trhoch, priamo alebo prostredníctvom siete dcérskych

spoloãností, zvy‰uje aj vy‰e 2 000 kore‰pondenãn˘ch

bánk, ‰peciálne dohody s hlavn˘mi európskymi bankami

o poskytovaní miestnej podpory a prístup do medziná-

rodnej siete spravovanej skupinou Crédit Agricole

Indosuez.

Klasickú poboãkovú sieÈ dopæÀajú virtuálne kanály

ako telephone banking, internet banking a on line 

obchodné sluÏby. S cieºom podporovaÈ roz‰irovanie 

nástrojov „novej ekonomiky“ medzi klientov, a tak 

upevÀovaÈ vedúcu pozíciu v aktivitách „bankovníctva

na diaºku“, IntesaBci zaloÏila spoloãnosÈ ‰pecializujúcu

sa na rozvoj internetov˘ch iniciatív skupiny s názvom 

Intesa e-lab.

• Interné obchodné oblasti sú ‰pecializované podºa 

klientov, trhov˘ch segmentov a produktov, zah⁄Àa-

júc divíziu retailového bankovníctva pre obyvateºstvo,

domácnosti a malé podnikateºské subjekty, divíziu

privátneho bankovníctva pre VIP klientov a divíziu 

firemného bankovníctva pre stredne veºké podniky.

Veºkí firemní klienti a finanãné in‰titúcie z Talianska

i zahraniãia sú obsluhovaní divíziou investiãného ban-

kovníctva, ktorá poskytuje klientom investiãné sluÏby

a firemné financovanie.

• Medzinárodná divízia je zodpovedná za v‰etky me-

dzinárodné aktivity banky. Pracovné aktivity sú ãlene-

né do dvoch organizaãn˘ch útvarov, priãom útvar

nadnárodného bankovníctva riadi v‰etky zahraniãné

dcérske spoloãnosti skupiny a útvar siete medziná-

rodného bankovníctva je zodpovedn˘ za zahraniãné

poboãky a zastupiteºstvá IntesaBci.

• Do extern˘ch obchodn˘ch oblastí ãinnosti sú zaãlene-

né regionálne banky finanãnej skupiny v Taliansku,

produktové spoloãnosti s vedúcou pozíciou v príslu‰-

n˘ch podnikateºsk˘ch odboroch (vrátane leasingu,

faktoringu, siete osobn˘ch finanãn˘ch poradcov 

a bankovopoisÈovacích aktivít), asset management

(podielové fondy vrátane SICAV fondov, uzatvorené

fondy investujúce do nehnuteºností, otvorené penzij-

né fondy a mandáty na správu aktív) a internet

banking.

• Domáca sieÈ poboãiek skupiny IntesaBci je v Taliansku

najväã‰ou a najroz‰írenej‰ou, ‰pecializuje sa podºa

segmentov klientov na retailové, privátne a firemné

bankovníctvo. Pritom 3 302 poboãkov˘ch pracovísk

poskytuje sluÏby pre deväÈ miliónov klientov a s pri-

bliÏne pätnástimi percentami dosahuje najvy‰‰í podiel

na trhu vkladov a úverov domácim klientom.

Informácia o novom majoritnom
vlastníkovi IntesaBci
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Priãlenením sa k IntesaBci bude môcÈ VÚB, a. s., 

vyuÏívaÈ komerãné skúsenosti skupiny vo v‰etk˘ch 

obchodn˘ch oblastiach, získa prístup k vysoko kvalitnej

podpore prevádzky, ‰irokej a ‰truktúrovanej ‰kále 

Gruppo IntesaBci – konsolidované finanãné údaje k 31. 12. 2001 (v mld. EUR)

Bilanãná suma 314,9 

Vlastn˘ kapitál (vrátane ãist˘ch v˘nosov) 14,2 

Spravované vklady klientov 510,7 

Z toho: 

Priame vklady klientov 185,1 

Nepriame vklady klientov 325,6 

Úvery klientom 183,4 

Rating IntesaBci

Moody’s Standard & Poor’s Fitch Ratings
Dlhodob˘ A1 Dlhodob˘ A Dlhodob˘ A+

Krátkodob˘ P-1 Krátkodob˘ A1 Krátkodob˘ F1

Finanãná sila B- Individuálny C

Podporn˘ 2

produktov a zároveÀ môÏe ponúkaÈ talianskym spoloãnos-

tiam kvalifikovanú podporu pri ich komerãn˘ch a finanã-

n˘ch transakciách v Slovenskej republike.



V˘voj 
externého prostredia
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norozpoãtové hospodárenie skonãilo so schodkom 

44,4 mld. Sk, priãom jeho súãasÈ tvorili aj v˘davky ‰tátne-

ho rozpoãtu na re‰trukturalizáciu bánk v hodnote 

8,0 mld. Sk. Schodok beÏného hospodárenia dosiahol

36,3 mld. Sk, ão bolo oproti plánovanému rozsahu defi-

citu menej o 872 mil. Sk. 

Rastúci investiãn˘ dopyt a oÏivenie koneãnej spotreby

na jednej strane a pokles zahraniãného dopytu na druhej

strane sa premietli do nepriaznivého v˘voja zahraniãného

obchodu. Jeho deficit dosiahol historicky najvy‰‰iu hod-

notu 103,2 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom vzrástol o 61,5 mld. Sk. V˘voj zahraniãnoobchod-

ného deficitu následne nepriaznivo ovplyvnil schodok

beÏného úãtu platobnej bilancie, ktorého podiel v závere

roka dosiahol 8,8 % HDP a v medziroãnom porovnaní

vzrástol o 5,1 percentuálnych bodov. Schodok na beÏ-

nom úãte bol ãiastoãne kompenzovan˘ prílevom pria-

mych zahraniãn˘ch investícií (ich objem v roku 2001 pred-

stavoval 1,48 mld. USD), v dôsledku ãoho v˘voj v oblasti

vonkaj‰ích ekonomick˘ch vzÈahov nemal zatiaº v˘razne

nepriazniv˘ vplyv na smerovanie ostatn˘ch makroekono-

mick˘ch indikátorov a na v˘voj kurzu slovenskej koruny.

Pre kurz koruny boli skôr charakteristické apreciaãné

tendencie vo vzÈahu k jej referenãnej mene. Z dlhodo-

bej‰ieho hºadiska v‰ak prehlbujúci sa zahraniãnoobchodn˘

deficit môÏe ekonomike Slovenska spôsobiÈ váÏne 

problémy.

Priaznivo moÏno hodnotiÈ v˘voj v menovej oblasti.

Pokles miery inflácie a relatívne stabilné ‰tátnorozpoãtové

hospodárenie v pozitívnom smere determinovalo pomer-

ne rovnomern˘ v˘voj úrokov˘ch sadzieb na peÀaÏnom

trhu. ZníÏenie kºúãov˘ch sadzieb o 0,25 percentuálnych

bodov realizované NBS v závere I. ‰tvrÈroka vytvorilo 

priestor i pre mierny pokles úrokov˘ch sadzieb z úverov,

priãom klesajúci trend vo v˘voji t˘chto sadzieb sa udrÏal

aÏ do konca roka. V˘raznej‰iemu poklesu úrokov˘ch sa-

dzieb bránil prehlbujúci sa zahraniãnoobchodn˘ deficit,

V roku 2001 pokraãoval proces oÏivenia ekonomiky

Slovenska. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov,

keì akcelerátorom hospodárskeho rastu bol predov‰et-

k˘m zahraniãn˘ dopyt, v roku 2001 dynamiku hospodár-

stva zabezpeãovali vnútorné rozvojové faktory determino-

vané miernym posunom v ‰trukturálnej adaptácii mikro-

sféry. ËaÏisko rastu spoãívalo na stupÀujúcom sa 

domácom dopyte, priãom vplyv spomaºovania v˘konnosti

svetovej ekonomiky na hospodárstvo SR bol relatívne

obmedzen˘. Jeho úãinok sa do urãitej miery prejavil aÏ 

v posledn˘ch mesiacoch roka, keì do‰lo k poklesu 

exportn˘ch aktivít podnikateºsk˘ch subjektov a k zníÏeniu

tempa rastu priemyselnej produkcie. 

Najdynamickej‰ie rastúcou zloÏkou domáceho dopytu

bola investiãn˘mi aktivitami stimulovaná tvorba hrubého

fixného kapitálu. Nárast zaznamenala verejná spotreba 

i spotreba domácností, ktorá v IV. ‰tvrÈroku dosiahla 

v ‰truktúre domáceho dopytu najvy‰‰ie tempo rastu. Na

strane tvorby v prvej polovici roka hospodársky rast za-

bezpeãovali predov‰etk˘m produkãné odvetvia. V druhej

polovici roka pod vplyvom útlmu svetovej ekonomiky sa

akcelerátorom hospodárstva stali trhové a netrhové sluÏ-

by. Reálny HDP tak v roku 2001 vzrástol o 3,3 %.

Mieru inflácie ovplyvÀovali v prvom polroku deregu-

laãné opatrenia vlády a nárast cien potravín. Útlm nákla-

dov˘ch inflaãn˘ch tlakov v druhom polroku sa premietol

do poklesu miery inflácie, ktorá koncom roka dosiahla 

6,5 %. Podobn˘ v˘voj zaznamenala i jadrová inflácia,

ktorej decembrová hodnota predstavovala 3,2 %.

OÏivenie hospodárstva ovplyvnilo v˘voj na trhu práce

len v minimálnej miere. NezamestnanosÈ zostáva i naìa-

lej najzávaÏnej‰ím problémom slovenskej ekonomiky, keì

jej miera k ultimu roka dosiahla 18,6 %.

V˘voj verejn˘ch financií z pohºadu makroekonomickej

stability moÏno hodnotiÈ relatívne pozitívne. ·tát-

V˘voj 
externého prostredia
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V˘voj 
externého prostredia

V˘voj úrokov˘ch sadzieb

BRIBOR – 1 deÀ
Dvojt˘ÏdÀová limitná sadzba pre ‰tand. REPO tender
Priemerná úroková sadzba z krátkodob˘ch úverov

BRIBOR – 1 mesiac
Priemerná úroková sadzba 
z krátkodob˘ch vkladov

V˘voj kurzu SKK voãi EUR a USD
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ktor˘ zvlá‰È v druhom polroku nabral na intenzite a stal

sa znaãne rizikov˘m faktorom.   

V˘voj úverov v priebehu roka ovplyvnil proces ozdra-

vovania bankového sektora, v rámci ktorého v jeho záve-

reãnej etape do‰lo k nahradeniu odsunut˘ch klasifikova-

n˘ch úverov re‰trukturalizaãn˘mi dlhopismi v hodnote

105,0 mld. Sk. Objem úverov tak dosiahol 338,4 mld. Sk,

ão zodpovedalo medziroãnému poklesu o 17,0 %. Pri 

abstrahovaní od vplyvu re‰trukturalizaãn˘ch dlhopisov 

reálne vzrástol rozsah úverov v ekonomike medziroãne 

o 6,0 %. Najdynamickej‰í rozvoj v rámci úverov˘ch akti-

vít obchodn˘ch bánk zaznamenali hypotekárne úvery,

ktor˘ch objem sa v priebehu roka zv˘‰il 3,7-krát. Nárast

takmer o 60 % zaznamenali i spotrebné úvery. 

V roku 2001 vcelku priaznivo prebiehal v˘voj v oblas-

ti primárnych zdrojov. Vklady právnick˘ch a fyzick˘ch 

osôb dosiahli hodnotu 678,4 mld. Sk a v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom vzrástli o 11,3 %. Ich dyna-

miku podporil aj prílev zdrojov z privatizaãn˘ch aktivít

‰tátu a v˘plata dlhopisov FNM SR.

Rok 2001 bol rokom úspe‰ného zav⁄‰enia procesu

ozdravovania a privatizácie bankového sektora. Do naj-

väã‰ích slovensk˘ch bánk vstúpili zahraniãní strategickí 

investori, ktorí by mali posilniÈ dôveryhodnosÈ a kredibilitu

bankového sektora ako celku i finanãnú v˘konnosÈ 

jednotliv˘ch bankov˘ch domov. Stabilizovan˘ a efektívne

fungujúci bankov˘ sektor tak vytvára priaznivé prostredie,

ktoré bude dynamizovaÈ procesy re‰trukturalizácie pod-

nikovej sféry a celej ekonomiky a t˘m posilÀovaÈ jej

konkurencieschopnosÈ v nasledujúcom období. V tejto

súvislosti smerodajn˘m faktorom bude aj pokraãujúci 

integraãn˘ proces a zaãleÀovanie SR do globálnych hos-

podársko-politick˘ch ‰truktúr.

Vybrané makroekonomické ukazovatele hospodárstva SR

Ukazovateº Merná Predikcia
(medziroãné zmeny) jednotka 1999 2000 2001 VÚB 2002
Reálny HDP % 1,9 2,2 3,3 3,4-3,9
Miera inflácie (ku koncu obdobia) % 14,2 8,4 6,5 4,5-5,0
Miera nezamestnanosti (ku koncu obdobia) % 19,2 17,9 18,6 17,8-18,5
Saldo ‰tátneho rozpoãtu mld. Sk -14,8 -27,7 * -44,4 * -38,0
Saldo zahraniãného obchodu % HDP -5,5 -4,7 -10,7 -7,6 aÏ -8,6
BeÏn˘ úãet platobnej bilancie % HDP -5,0 -3,7 -8,8 -6,5 aÏ -7,2
Hrubá zahraniãná zadlÏenosÈ mld. USD 10,5 10,8 11,3 11,5
Celkové devízové rezervy mld. USD 4,37 5,58 5,44 6,5

* Vrátane nákladov na re‰trukturalizáciu bankového sektora.



Správa predstavenstva 
o ãinnosti VÚB, a. s.
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Rok 2001 bol pre V‰eobecnú úverovú banku, a. s.,

prelomov˘m rokom. V rozhodujúcej miere bol poznaãen˘

aktivitami spojen˘mi s v˘berom strategického investora,

nadväzujúcimi na ozdravn˘ proces predchádzajúceho ob-

dobia. V rámci neho do‰lo k zv˘‰eniu základného imania

banky a k odsunu klasifikovan˘ch úverov do konsolidaã-

n˘ch in‰titúcií. Cel˘ proces sa uzavrel koncom novembra

2001, keì 94,47 % balík akcií VÚB, a. s., pre‰iel defini-

tívne do rúk v˘znamnej talianskej finanãnej skupiny

IntesaBci. Snahou manaÏmentu a v‰etk˘ch zamestnancov

banky bolo, aby uvedené aktivity nepoznaãili negatívne

kvalitu sluÏieb pre klientov a konkurenãnú pozíciu banky

na slovenskom finanãnom trhu. 

Pozitívnou odozvou na uveden˘ v˘voj bolo okrem iné-

ho zv˘‰enie ratingu VÚB, a. s., v priebehu roka 2001

v˘znamn˘mi medzinárodn˘mi ratingov˘mi agentúrami.

Vstup renomovaného zahraniãného investora do

VÚB, a. s., sa stal zároveÀ signálom oãakávan˘ch v˘raz-

nej‰ích zmien t˘kajúcich sa najmä inovácie produktov 

a sluÏieb, ako aj racionalizácie organizaãn˘ch ‰truktúr 

a ìal‰ej modernizácie a skvalitÀovania distribuãn˘ch 

ciest.

OBYVATEªSTVO

VKLADY

V‰eobecná úverová banka uÏ tradiãne poskytuje svo-

jim klientom ‰irokú ‰kálu depozitn˘ch produktov v sieti

232 poboãiek a expozitúr. Uvedené portfólio produktov

neustále inovuje a skvalitÀuje.

ËaÏiskom vkladov˘ch produktov bolo aj v roku 2001

PLUS R konto. Objem vkladov na vy‰e 286 000 úãtoch

tohto produktu dosiahol k 31. 12. 2001 30,5 mld. Sk, ão

predstavovalo takmer polovicu korunov˘ch vkladov od 

obyvateºstva. V priebehu roka zaviedla banka diferenco-

vané úroãenie tohto produktu v závislosti od v˘‰ky vkladu.

PríÈaÏliv˘m pre klientov sa stal aj produkt PRIMA konto 

s moÏnosÈou predãasného v˘beru vloÏen˘ch prostriedkov.

K produktom, ktoré VÚB, a. s., zaviedla na trh v roku

2001, patrí dôchodcovské konto slúÏiace na bezhoto-

vostn˘ prevod dôchodkov a uskutoãÀovanie platobného

styku, sporivé konto na krátkodobé ukladanie prostried-

kov v domácej a cudzej mene a trojroãné konto s viaza-

nosÈou na tri roky so zv˘hodnenou sadzbou dane z úro-

kov, o ktoré prejavili klienti záujem.

I v dôsledku toho v roku 2001 dosiahla hodnota vkla-

dov obyvateºstva v domácej a zahraniãnej mene 

(v ãom sú okrem úãtov obãanov zahrnuté aj úãty domác-

ností) v˘‰ku 81,8 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2000 to

predstavovalo nárast o 5,8 %. V˘razné zv˘‰enie zazna-

menali devízové vklady – o 15,1 %. Netermínované vkla-

dy vzrástli o 18,2 %, priãom termínované vklady tvorili

76 % z úhrnu vkladov obyvateºstva.

Správa predstavenstva 
o ãinnosti VÚB, a. s.

Vklady obyvateºstva v mil. Sk
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Poãet bankomatov a EFT POS terminálov
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Na vkladoch v korunovej oblasti sa podieºali: 

• osobné úãty 13,7 %,

• vkladné kniÏky 21,8 %,

• vkladové certifikáty 1,6 %,

• termínované vklady 62,9 %.

Podiel VÚB, a. s., na trhu depozitn˘ch produktov pre

individuálnych klientov dosiahol k ultimu roka 2001 hod-

notu 20,2 %.

BANKOVÉ KARTY

V oblasti bankov˘ch kariet a sluÏieb spojen˘ch 

s ich pouÏívaním zaujíma VÚB, a. s., na trhu SR 

v˘znamné postavenie. V roku 2001 vydala banka svojim

klientom 43 546 nov˘ch platobn˘ch kariet, ão bolo o vy‰e

17 000 viac ako v roku 2000. Celkov˘ poãet platobn˘ch

kariet sa tak zv˘‰il ku koncu roka na 473 875, ão pred-

stavovalo roãn˘ nárast o 10,1 % a znamenalo dosiahnu-

tie takmer ‰tvrtinového podielu z úhrnného poãtu 

platobn˘ch kariet vydan˘ch v SR. V roku 2001 uviedla

VÚB, a. s., na trh v spolupráci s vedúcou medzinárod-

nou kartovou spoloãnosÈou Europay kreditnú kartu

MasterCard Electronic.

Poãet platobn˘ch kariet
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V˘razne sa roz‰írila sieÈ EFT POS terminálov, ktoré 

umoÏÀujú bezhotovostné platby za tovar a sluÏby, a to 

z 1 244 v roku 2000 na 2 510 v roku 2001. Podielom

26,1 % si tak VÚB, a. s., posilnila svoju konkurenãnú po-

zíciu v tejto oblasti na slovenskom trhu. Rozsah transakcií

realizovan˘ch prostredníctvom t˘chto terminálov prekro-

ãil 3,5 mld. Sk, ão v porovnaní s predchádzajúcim rokom

predstavovalo rast o 86 %. 

V sieti VÚB, a. s., bolo v roku 2001 v prevádzke 347 ban-

komatov, ão znamenalo v porovnaní s rokom 2000 

nárast o 25 bankomatov a 29,4 % podiel na trhu.

HYPOTEKÁRNE OBCHODY

VÚB, a. s., vstúpila ako prvá banka v SR na trh hypo-

tekárnych obchodov v roku 1998. Poãas tri a pol roka 

poskytla hypotekárne úvery viac ako 4 000 klientom 

v kumulatívnej hodnote 2,8 mld. Sk. Vìaka tomu jej

patrí 45 % podiel na hypotekárnom trhu SR, na ktorom 

v roku 2001 aktívne pôsobilo päÈ komerãn˘ch bánk.
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V samotnom roku 2001 poskytla banka úvery v objeme

1,5 mld. Sk, ão je o celé dve tretiny viac ako v roku 2000.

Schválen˘ poãet 2 250 úverov predstavuje v porovnaní 

s rokom 2000 nárast o 53 %.

V ‰truktúre produktov hypotekárneho bankovníctva

jednoznaãne prevaÏujú hypotekárne úvery s podielom

98,2 %. Zvy‰ok tvorí komunálny úver, predhypotekárny

úver a doplnkov˘ úver.

V oblasti skvalitnenia sluÏieb pre klientov sa banka

sústredila predov‰etk˘m na skrátenie doby spracovania

hypotekárneho úveru vo svojej odbytovej sieti a komplex-

né poradenstvo pre záujemcov o hypotekárne produkty.

Priemern˘ ãas spracovania sa stal jedn˘m z najkrat‰ích na

slovenskom trhu.

V záujme získania zdrojov pre hypotekárne úvery reali-

zovala VÚB, a. s., dosiaº 6 emisií hypotekárnych záloÏn˘ch

listov v celkovej hodnote 1 550 mil. Sk, z toho v roku 2001

750 mil. Sk.

SPOTREBNÉ ÚVERY

S poskytovaním spotrebn˘ch úverov zaãala VÚB, a. s.,

v roku 2000. Ich celkov˘ stav na konci roka 2001 pred-

stavoval 1 437 mil. Sk, ão v porovnaní s predchádzajúcim

rokom znamenalo sedemnásobn˘ nárast. V roku 2001

schválila banka 10 706 spotrebn˘ch úverov v sume 

1 242 mil. Sk, ãím dosiahla 26,3 % podiel na trhu.

Úsilie posilniÈ pozíciu banky v tejto oblasti sa v uply-

nulom roku prejavilo roz‰írením ‰kály jej produktov. Pre-

dov‰etk˘m i‰lo o bezúãelové spotrebné úvery, ktoré boli

roz‰írené o mladomanÏelské, ‰tudentské a ‰pecifické 

úãelové spotrebné úvery.

Schválené spotrebné úvery v mil. Sk
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Priaznivej‰ie podmienky rozvoja slovenskej ekonomiky

v roku 2001 sa odrazili v miernom zlep‰ení finanãnej situ-

ácie podnikateºskej sféry. T˘m sa zároveÀ roz‰íril priestor

na získavanie finanãn˘ch zdrojov pre bankov˘ sektor.

Schválené hypotekárne úvery v mil. Sk

0

1 000

2000 2001

1 500

2 000

2 500

3 000

500

2 775

1 296



19
V

¯
RO

â
N

Á
 S

PR
Á

V
A

 2
00

1 

Správa predstavenstva 
o ãinnosti VÚB, a. s.

VÚB, a. s., s takmer 25 % podielom na zdrojoch pod-

nikateºsk˘ch subjektov v SR takisto vyuÏila priaznivej‰iu 

situáciu a zv˘‰ila v roku 2001 vklady od firemnej 

klientely o 4,0 mld. Sk, t. j. o 17,3 %, a to rovnak˘m 

dielom v korunovej i v devízovej oblasti. Percentuálne vy‰‰í

nárast bol vo verejnom sektore – aÏ o 27,9 %, k˘m 

zv˘‰enie v súkromnom sektore predstavovalo 12,4 %.

Ponuka produktov a sluÏieb VÚB, a. s., vychádzala z po-

trieb klientov. Presnú polovicu vkladov firemnej klientely

tvorili prostriedky na beÏn˘ch úãtoch. Z ostatn˘ch pro-

duktov v domácej mene sa stalo v roku 2001 najúspe‰-

nej‰ím Progreskonto (24 % vkladov) a PLUS T konto 

(13 %).

V záujme o devízové produkty pre podnikateºov 

dominovali 64 % podielom devízové úãty v euro. Bolo to

predov‰etk˘m dôsledkom úspe‰nej konverzie devízov˘ch

úãtov klientov veden˘ch v jednotliv˘ch menách krajín

EMU na jednotnú menu euro.

Pre firemn˘ch klientov zaviedla banka v roku 2001

nov˘ produkt FOND konto, ktor˘ má charakter beÏného

podnikateºského úãtu vytvoreného pre úãely tvorby fon-

dov s moÏnosÈou diferencovaného úroãenia.

ÚVERY

Ku koncu roka 2001 dosiahli úvery poskytnuté firem-

nej klientele hodnotu 40,2 mld. Sk. V porovnaní s pred-

chádzajúcim rokom to predstavovalo pokles o 58 %.

Tento pokles bol v˘sledkom transformácie odsunut˘ch 

úverov na ‰tátne dlhopisy, ktorá bola realizovaná v prie-

behu prvého ‰tvrÈroka 2001. Po zohºadnení tejto skutoã-

nosti zaznamenala VÚB, a. s., v roku 2001 zv˘‰enie 

úverov firemn˘ch klientov o 8 %, priãom poskytla nové

úvery v celkovej hodnote 28,9 mld. Sk.

Z hºadiska lehoty splatnosti tvorili najvy‰‰í podiel dlho-

dobé úvery, ktoré dosiahli 48,8 % z celkov˘ch úverov. 

V ãlenení podºa ekonomick˘ch sektorov mal rozhodujúci,

65 % podiel súkromn˘ sektor.

Z pohºadu odvetvovej klasifikácie bolo najviac úverov

umiestnen˘ch v priemyseln˘ch odvetviach – 35,4 %, 

z ãoho viac ako polovica pripadla na hutníctvo, strojárstvo

a potravinársky priemysel. 

Vklady firemn˘ch klientov v mil. Sk
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V priebehu roka 2001 do‰lo k v˘znamnému zlep‰eniu

kvality úverového portfólia firemnej klientely, keì hodno-

ta klasifikovan˘ch úverov medziroãne poklesla o 36 % 

a ich podiel na celkov˘ch úveroch firemnej klientely sa

zníÏil na 28,2 %.

Obdobne ako v oblasti poskytovania hypotekárnych

úverov, aj v prípade firemn˘ch klientov sa banke podarilo

realizovaním racionalizaãn˘ch opatrení v˘znamne skrátiÈ

ãas potrebn˘ na spracovanie aktívnych obchodov.

FINANCOVANIE OBCHODN¯CH OPERÁCIÍ

VÚB, a. s., si zachovala dosiahnutú úroveÀ v oblasti

financovania obchodn˘ch operácií klientov aj v roku 2001,

ãomu v˘znamne pomohlo zv˘‰enie primárnych devízo-

v˘ch zdrojov oproti predchádzajúcemu roku o 2,8 mld. Sk.

V záujme uspokojovania poÏiadaviek klientov na 

zahraniãn˘ platobn˘ styk, financovanie zahraniãného

obchodu, investiãné bankovníctvo a ìal‰ie bankové ope-

rácie so zahraniãím pokraãovala banka v budovaní a roz-

víjaní vzÈahov so zahraniãn˘mi aj domácimi finanãn˘mi 

in‰titúciami. 

Na financovanie investiãného a neinvestiãného dovozu

zo zahraniãia a s t˘m spojen˘ch sluÏieb mala 

VÚB, a. s., k 31. 12. 2001 podpísan˘ch 25 rámcov˘ch 

úverov˘ch zmlúv so zahraniãn˘mi bankami. Okrem toho

mala uzavreté 2 rámcové zmluvy na podporu a rozvoj

malého a stredného podnikania so Slovenskou záruã-

nou a rozvojovou bankou, ‰. p. ú. V roku 2001 uzavre-

la VÚB, a. s., 2 nové zmluvy, jednu s nemeckou

Bayerische Landesbank a jednu s Európskou bankou

pre obnovu a rozvoj. ZároveÀ poskytla 10 devízov˘ch 

úverov nerezidentom úãasÈou na syndikovan˘ch úveroch

v sume 1,2 mld. Sk. 

Vo financovaní slovenského exportu zaznamenala

VÚB, a. s., nárast o 11 % pri obrate 923 mil. Sk.

Koncom roka 2001 bolo schválené financovanie projek-

tu rekon‰trukcie elektrárne na Kube v hodnote 1,3 mld. Sk.

Tento projekt poistila a zároveÀ poskytuje subvenciu

Eximbanka SR.

TUZEMSK¯ A ZAHRANIâN¯ PLATOBN¯ STYK

V posledn˘ch rokoch zaznamenáva VÚB, a. s., neustá-

ly nárast transakcií tuzemského i zahraniãného platobné-

ho styku. V roku 2001 zv˘‰ila poãet spracovan˘ch polo-

Ïiek v rámci tuzemského platobného styku o 5,8 %. 

Nárast v medzibankovom platobnom styku predstavoval 

7,6 %, ão znamenalo 24,8 % podiel na celkovom poãte

spracovan˘ch poloÏiek v slovenskom bankovom sektore.

Pritom podiel elektronicky realizovan˘ch poloÏiek dosiahol

50,7 %.

V roku 2001 sprístupnila banka verejnosti novú sluÏ-

bu R˘chle peniaze, ktorá umoÏÀuje okamÏit˘ prevod 

finanãn˘ch prostriedkov urãen˘ch na v˘platu v hotovosti

klientom aj neklientom VÚB, a. s.

Zahraniãn˘ platobn˘ styk realizuje VÚB, a. s., prostred-

níctvom 53 vlastn˘ch nostro úãtov veden˘ch v 31 bankách

v rôznych menách. Na druhej strane spravovala 104 úãtov

in˘ch bánk, z ãoho bolo 89 úãtov v slovensk˘ch korunách

a 15 úãtov v cudzej mene. V priebehu roka realizovala

hladké platby v hodnote 140,2 mld. Sk, ão v porovnaní 

s rokom 2000 predstavovalo nárast o 21 %, 343 doku-

mentárnych akreditívov za 3,1 mld. Sk a 486 dokumen-

tárnych inkás a zmeniek za 2,4 mld. Sk.

Celkov˘ obrat platobného styku so zahraniãím zv˘‰ila

VÚB, a. s., v roku 2001 o 13,9 %, ãím dosiahla na plat-

bách a inkasách celého bankového sektora podiel 12,6 %.
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ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

V súlade s dynamick˘m trendom zavádzania modern˘ch

bankov˘ch technológií ponúka VÚB, a. s., svojim klientom

moÏnosÈ spravovaÈ svoje úãty prostredníctvom kvalitn˘ch

sluÏieb elektronického bankovníctva. K 31. 12. 2001 vyu-

Ïívalo sluÏby elektronického bankovníctva 84 313 klien-

tov banky, ão je v porovnaní s predchádzajúcim rokom

vzrast na 5,3-násobok. Tieto sluÏby vyuÏívali klienti na prí-

stup k takmer 203 000 úãtom. Najviac klientov, 40 519,

vyuÏívalo telefónnu sluÏbu Kontakt, ktorú VÚB, a. s., za-

viedla ako prvá banka na Slovensku, s moÏnosÈou voºby 

operátora alebo automatickej hlasovej sluÏby. Táto sluÏba

umoÏÀuje klientom vykonávaÈ cez bezplatnú linku ‰iroké

spektrum aktívnych operácií vrátane zadávania trval˘ch

príkazov a otvárania úãtov.

V roku 2001 zaviedla VÚB, a. s., aktívny internet ban-

king a taktieÏ novú sluÏbu ePLATBY VÚB, ktorá 

klientom banky umoÏÀuje platiÈ prostredníctvom internet

bankingu za nakúpen˘ tovar, resp. sluÏby v internetov˘ch

obchodoch. 

INVESTIâNÉ BANKOVNÍCTVO

VÚB, a. s., si aj v roku 2001 zachovala popredné po-

stavenie na kapitálovom trhu, keì na relevantnom trhu

Burzy cenn˘ch papierov Bratislava dosiahla s 12 % podie-

lom tretie miesto.

Pozíciu emitenta posilnila banka v uplynulom roku 

v poradí uÏ 6. emisiou hypotekárnych záloÏn˘ch listov 

v hodnote 750 mil. Sk, ktorá bola v rámci stanoveného

obdobia pre primárny predaj úspe‰ne umiestnená naj-

mä medzi domácich investorov. Súãasne uskutoãnila 

3 emisie cenn˘ch papierov pre klientov v celkovej sume

800 mil. Sk a pripravila ìal‰iu emisiu.

Na konci roka 2001 spravovala banka majetok klien-

tov v hodnote 1,7 mld. Sk, ão znamenalo takmer dvojná-

sobok sumy za rok 2000. Rozhodnutie banky roz‰íriÈ 

svoju ponuku o sluÏby privátneho bankovníctva sa uká-

zalo správnym rie‰ením. Svedãí o tom päÈnásobn˘ 

medziroãn˘ nárast objemu spravovan˘ch prostriedkov klien-

tov sprevádzan˘ zv˘‰en˘m záujmom o poradenstvo 

v tejto perspektívnej oblasti.

V oblasti v˘konu funkcie depozitára spravovala 

VÚB, a. s., aktíva v hodnote 6,5 mld. Sk.

MEDZIBANKOVÉ OBCHODY

Úspe‰n˘ priebeh privatizácie banky mal pozitívny

vplyv aj na jej obchodovanie na peÀaÏnom a devízovom

trhu, kde VÚB, a. s., vo viacer˘ch segmentoch zaujímala

pozíciu market makera. Pozoruhodn˘ nárast aktivít 

zaznamenala najmä v oblasti menov˘ch swapov, kde pri

celkovom náraste poãtu obchodov o 18,9 % zv˘‰ila 

úhrnn˘ obrat aÏ o 84 %.

Správa predstavenstva 
o ãinnosti VÚB, a. s.
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V rámci rozvoja vzájomn˘ch obchodn˘ch vzÈahov 

s Národnou bankou Slovenska sa VÚB, a. s., úspe‰ne

zúãastnila 40 sterilizaãn˘ch repotendrov so 14-dÀovou

lehotou splatnosti a 6 aukcií pokladniãn˘ch pouká-

Ïok NBS.

V rámci pribliÏovania sa menovej politiky k ‰tandar-

dom EÚ zníÏila NBS od 1. 1. 2001 sadzbu povinn˘ch mi-

nimálnych rezerv zo 6,5 % na 5 % a predæÏila obdobie

sledovania plnenia PMR z dvojt˘ÏdÀovej na mesaãnú bá-

zu, priãom základÀa pre ich v˘poãet zostala nezmenená.

Vzhºadom na svoju silnú likviditnú pozíciu zabezpeãovala

VÚB, a. s., v priebehu celého roka predpísanú 

úroveÀ PMR bez problémov. Prostriedky na úãte PMR bo-

li úroãené do v˘‰ky predpísaného denného stavu sadzbou

1,5 %, priãom na konci roka predstavoval zostatok na 

úãte VÚB, a. s., 2,4 mld. Sk. 

Popri uveden˘ch obchodn˘ch aktivitách banka reali-

zovala rad krokov pri skvalitÀovaní systému riadenia 

rizík, racionalizácii a zefektívÀovaní organizácie práce 

a venovala zv˘‰enú pozornosÈ vzdelávaniu svojich 

zamestnancov. To na‰lo svoj pozitívny odraz v zv˘‰ení

jednotliv˘ch parametrov finanãnej v˘konnosti.

ZÁMERY NA ëAL·IE OBDOBIE

VÚB, a. s., sa od zaãiatku svojej ãinnosti etablovala na

trhu ako univerzálna banka poskytujúca komplexnú 

ponuku produktov a sluÏieb. Tento charakter si vo väzbe

na doteraj‰iu tradíciu a udrÏanie dobr˘ch obchodn˘ch

vzÈahov s klientmi má záujem zachovaÈ i v ìal‰om období.

Jedn˘m z hlavn˘ch cieºov banky je upevnenie pro-

klientskej orientácie a predov‰etk˘m jej tradiãne silnej

pozície v oblasti firemného bankovníctva, ktoré zameria

na kvalitn˘ch regionálnych klientov a na spoluprácu 

s nadnárodn˘mi a proexportne orientovan˘mi firmami.

VÚB, a. s., plánuje tieÏ posilniÈ svoje aktivity voãi mal˘m 

a stredn˘m podnikom, osobitne t˘m subjektom, ktoré

obchodujú s krajinami eurozóny. Svoje produktové port-

fólio pre firemn˘ch klientov banka predpokladá roz‰íriÈ 

o nové produkty, ako je operatívny leasing, projektové 

financovanie, úvery na nehnuteºnosti, sekuritizáciu a pro-

exportné financovanie, s dôrazom na ‰truktúrované 

financovanie potrieb klientov a zintenzívnenie poraden-

stva. Ako ãlen finanãnej skupiny IntesaBci má banka pred-

poklad svojimi aktivitami v˘razne prispieÈ tieÏ k rozvoju

obchodn˘ch vzÈahov s krajinami vyspelého sveta 

s ÈaÏiskom na rozvoj slovensko-talianskych vzÈahov.  

VÚB, a. s., bude pokraãovaÈ v ìal‰om zv˘razÀovaní

svojej orientácie na klienta a posilÀovaní kvality sluÏieb aj

prostredníctvom retailov˘ch produktov a sluÏieb.

Opierajúc sa o ‰irokú odbytovú sieÈ a získané primárne

zdroje, cieºom banky je v˘razne dynamizovaÈ portfólio

retailov˘ch úverov˘ch produktov, konkrétne produktov

hypotekárneho a spotrebného úverovania. Znaãné úsilie

banka zameria na získanie a udrÏanie si vedúceho posta-

venia na trhu kreditn˘ch kariet a na upevnenie pozície na

trhu debetn˘ch kariet. Za veºmi dôleÏité povaÏuje tieÏ

zdokonalenie marketingovej komunikácie a zvy‰ovanie
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komfortu a kvality pri sprístupÀovaní bankov˘ch produk-

tov a sluÏieb. Segmentu vysoko solventn˘ch klientov bude

vychádzaÈ v ústrety prostredníctvom osobnej ponuky na

mieru ‰it˘ch produktov a nároãn˘ch sofistikovan˘ch

sluÏieb.

Medzi hlavné priority banky patrí tieÏ posilnenie jej

pozície na finanãnom trhu s cieºom staÈ sa vedúcou ban-

kou v obchodovaní so slovenskou a ãeskou korunou,

ako i v obchodoch s derivátmi pre domácu klientelu.

V˘znamn˘m hráãom chce byÈ aj na trhu ‰tátnych 

a podnikov˘ch dlhopisov, sekundárnom trhu cenn˘ch

papierov s pevn˘m v˘nosom a v sluÏbách pre zahraniã-

n˘ch investorov.

VÚB, a. s., sa bude snaÏiÈ vyuÏiÈ v˘hodu ãlenstva 

v skupine IntesaBci a zúÏitkovaÈ prezentované schop-

nosti riadenia, nové obchodné a organizaãné modely,

kvalitné produkty a sluÏby pre klientov, vedomosti 

a ìal‰ie synergické efekty, najmä v regióne strednej 

a v˘chodnej Európy, ako aj vzÈahy s nadnárodn˘mi 

klientmi. V neposlednom rade je jej zámerom revitali-

zovaÈ aktivity na ãeskom trhu prostredníctvom dvoch

odbytov˘ch miest v Prahe a v Brne. 

S podporou v˘konnej IntesaBci má VÚB, a. s., dobré

predpoklady pre realizáciu svojich strategick˘ch zámerov,

v˘sledkom ktor˘ch by mala byÈ moderná dynamická,

pruÏná a vysokov˘konná peÀaÏná in‰titúcia so spokoj-

n˘mi klientmi, akcionármi, obchodn˘mi partnermi, ako 

i zamestnancami.
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PREDSTAVENSTVO VÚB, A. S., DO 31. 12. 2001

Ladislav Va‰koviã, predseda predstavenstva 

a generálny riaditeº

Franti‰ek Szikhart, podpredseda predstavenstva 

a zástupca generálneho riaditeºa

Adriano Arietti, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº (od 10. 8. 2001)

Michal Krajãoviã, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Ján Szalay, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº 

Bohuslav ·olta, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

PREDSTAVENSTVO VÚB, A. S., OD 1. 1. 2002

Ladislav Va‰koviã, predseda predstavenstva 

a generálny riaditeº (do 30. 4. 2002)

Tomas Spurny, predseda predstavenstva 

a generálny riaditeº (od 1. 5. 2002)

Franti‰ek Szikhart, podpredseda predstavenstva 

a zástupca generálneho riaditeºa (do 28. 2. 2002)

Adriano Arietti, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Jan Blaho, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Franco Brambilla, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Domenico Cristarella, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Mário Drosc, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº (od 1. 3. 2002)

Bohuslav ·olta, ãlen predstavenstva 

a vrchn˘ riaditeº

Predstavenstvo 
a Dozorná rada 

VÚB, a. s.
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DOZORNÁ RADA VÚB, A. S., DO 21. 11. 2001

Pavol Hulík, predseda

Anna Bubeníková, podpredsedníãka (do 12. 3. 2001)

György Surányi, podpredseda (od 10. 8. 2001)

Viera Gajdo‰ová

Peter Chrappa  (do 12. 3. 2001)

Roy Karaoglan (od 12. 3. 2001)

Pavol Kárász

Juraj Macejko (do 10. 8. 2001)

Ján Miku‰inec 

Victor Pastor (od 12. 3. 2001)

Janka Pohlová

Milan Sedláãek 

DOZORNÁ RADA VÚB, A. S., OD 21. 11. 2001

Luigi Carnelli, predseda

György Surányi, podpredseda

Carlo Boffito

Pavol Kárász

Gianfranco Mandelli

Ján Miku‰inec 

Massimo Pierdicchi 

BoÏo Prka

Milan Sedláãek 
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Správa nezávislého audítora



V‰eobecná úverová banka, a. s.
Súvahy k 31. decembru 2001 a 2000
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(v miliónoch Sk)

Bod 31.12. 2001 31.12. 2000

Aktíva

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 12 10 670 20 931

Cenné papiere ocenené v objektívnej hodnote 13 20 086 1 583

Cenné papiere drÏané do splatnosti 13 71 134 13 753

Úvery a vklady poskytnuté bankám 14 17 941 18 815

Úvery poskytnuté klientom 15 40 679 29 686

Odsunuté úvery – 66 246

Ostatné finanãné investície 16 104 1 163

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 17 513 504

Hmotn˘ investiãn˘ majetok 18 6 676 6 494

DaÀové pohºadávky 9 176 5

Náklady a príjmy budúcich období 19 5 839 4 245

Ostatné aktíva 20 1 191 1 862

AKTÍVA SPOLU 175 009 165 287

Cudzie zdroje

Úvery a vklady centrálnej banky 21 3 332 5 540

Záväzky voãi bankám 22 4 890 8 866

Záväzky voãi klientom 23 143 823 125 975

Dlhové cenné papiere 25 2 434 3 516

DaÀové záväzky 9 910 127

Rezervy na ostatné riziká 8 2 138 706

V˘davky a v˘nosy budúcich období 24 833 933

Ostatné pasíva 1 031 644

Podriaden˘ dlh 26 – 4 739

CUDZIE ZDROJE SPOLU 159 391 151 046

Vlastné imanie

Základné imanie 27 12 978 12 978

Rezervy a ostatné fondy 28 1 294 -2 151

Hospodársky v˘sledok beÏného roka 28 1 346 3 414

VLASTNÉ IMANIE SPOLU 15 618 14 241

PASÍVA SPOLU 175 009 165 287

PODSÚVAHOVÉ AKTÍVA 30 40 162 16 601

PODSÚVAHOVÉ PASÍVA 30 52 005 23 678

Sprievodné body prílohy ãíslo 1 aÏ 35 sú neoddeliteºnou súãasÈou tejto úãtovnej závierky.

Podpísané v mene predstavenstva

Ladislav Va‰koviã Domenico Cristarella

1. marca 2002 Predseda predstavenstva âlen predstavenstva
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(v miliónoch Sk)

Bod 31.12. 2001 31.12. 2000

V˘nosové úroky 12 863 14 583

Nákladové úroky -7 530 -10 384

âISTÁ ÚROKOVÁ MARÎA 4 5 333 4 199

Prijaté poplatky a provízie 1 857 1 325

Zaplatené poplatky a provízie -273 -167

POPLATKY A PROVÍZIE – NETTO 1 584 1 158

Rezervy a opravné poloÏky na straty – netto 8 211 2 496

HRUB¯ ZISK PO ZOHªADNENÍ REZERV A OPRAVN¯CH 
POLOÎIEK NA STRATY 7 128 7 853

âisté zisky / straty z obchodovania s cenn˘mi papiermi 5 535 -154

âisté zisky / straty z predaja ostatn˘ch finanãn˘ch investícií -503 -415

âisté kurzové zisky realizované 587 817

Ostatné prevádzkové v˘nosy 6 460 682

OSTATNÉ V¯NOSY 1 079 930

Mzdy a iné osobné náklady 7 -2 228 -1 952

Administratívne náklady 7 -2 798 -2 576

Odpisy hmotného investiãného majetku 18 -688 -564

Amortizácia nehmotného investiãného majetku 17 -302 -197

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY -6 016 -5 289

HOSPODÁRSKY V¯SLEDOK PRED ZDANENÍM 2 191 3 494

Splatná daÀ 9 -845 -80

ZISK + / STRATA – 1 346 3 414
Sprievodné body prílohy ãíslo 1 aÏ 35 sú neoddeliteºnou súãasÈou tejto úãtovnej závierky.

31.12. 2001 31.12. 2000

âist˘ zisk 1 346 3 414

Vydané akcie 89 ks v nominálnej hodnote 100 miliónov Sk/ks 89 ks v nominálnej hodnote 100 miliónov Sk/ks

spolu 4 078 ks v nominálnej hodnote 0,001 miliónov Sk/ks 4 078 ks v nominálnej hodnote 0,001 miliónov Sk/ks

VáÏen˘ priemer 12 978 ks v nominálnej hodnote 1 milión Sk/ks 12 978 ks v hodnote 1 milión Sk/ks

ZISK NA AKCIU 0,1037 0,2630

V‰eobecná úverová banka, a. s.
V˘kazy ziskov a strát za roky konãiace sa 
31. decembra 2001 a 2000

Podpísané v mene predstavenstva

Ladislav Va‰koviã Domenico Cristarella

1. marca 2002 Predseda predstavenstva âlen predstavenstva



V‰eobecná úverová banka, a. s.
V˘kazy o pohyboch vlastného imania 
za roky konãiace sa 31. decembra 2001 a 2000
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(v miliónoch Sk)
Zákonn˘ Nerozdelen˘ Hospodársky
rezervn˘ zisk/strata v˘sledok Vlastné

Základné a ostatné minul˘ch beÏného imanie
imanie fondy období obdobia spolu

K 1. januáru 2000 12 978 7 757 -17 834 7 929 10 830

Rozdelenie zisku za rok 1999 – – 7 929 -7 929 –

Ostatné – -3 – – -3

Zisk beÏného roka – – – 3 414 3 414

K 31. decembru 2000 12 978 7 754 -9 905 3 414 14 241

Rozdelenie zisku za rok 2000 – – 3 400 -3 400 –

PouÏitie rezervného fondu – -2 000 2 000 – –

IFRS 39 – Úprava poãiatoãn˘ch zostatkov – – 45 – 45

Prevody mimo vlastného imania – – – -14 -14

Zisk beÏného roka – – – 1 346 1 346

K 31. decembru 2001 12 978 5 754 -4 460 1 346 15 618
Sprievodné body prílohy ãíslo 1 aÏ 35 sú neoddeliteºnou súãasÈou tejto úãtovnej závierky.

Podpísané v mene predstavenstva

Ladislav Va‰koviã Domenico Cristarella

1. marca 2002 Predseda predstavenstva âlen predstavenstva
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(v miliónoch Sk)

31.12. 2001 31.12. 2000

Prevádzková ãinnosÈ

Hospodársky v˘sledok po zdanení 1 346 3 414

Úpravy

Amortizácia nehmotného investiãného majetku 302 197

Odpisy hmotného investiãného majetku 688 564

Precenenie cenn˘ch papierov a nerealizované kurzové rozdiely 324 667

Opravné poloÏky a rezervy – netto -211 -2 321

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti pred zmenou v prev. aktívach 2 449 2 521

Úvery in˘m bankám 1 479 -2 657

Cenné papiere urãené na obchodovanie a predaj -13 144 -2 663

Úvery klientom -7 305 2 911

Ostatné aktíva -276 -3 715

Záväzky voãi bankám a klientom 7 518 12 217

Ostatné pasíva 996 -396

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti -10 732 5 697

Investiãná ãinnosÈ

Cenné papiere drÏané do splatnosti 4 360 -1 845

Ostatné finanãné investície – netto 269 513

Prírastky hmotného a nehmotného investiãného majetku – netto -963 -777

Peniaze získané z konsolidovan˘ch spoloãností 152 –

PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti 3 818 -2 109

Finanãná ãinnosÈ

Ostatné zmeny 25 1 475

Vydané dlhopisy -1 082 -1 675

Podriaden˘ dlh -4 739 –

PeÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti -5 796 -200

Prírastky / úbytky peÀaÏn˘ch tokov za rok

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na zaãiatku roka 20 931 15 022

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty na konci roka 10 670 20 931

Zmena v stave peÀazí a peÀaÏn˘ch ekvivalentov -10 261 5 909

31.12. 2001 31.12. 2000

Zaplatená daÀ 103 52

Zaplatené úroky 7 718 9 976

Sprievodné body prílohy ãíslo 1 aÏ 35 sú neoddeliteºnou súãasÈou tejto úãtovnej závierky.

V‰eobecná úverová banka, a. s.
Prehºad peÀaÏn˘ch tokov
za roky konãiace sa 31. decembra 2001 a 2000

Podpísané v mene predstavenstva

Ladislav Va‰koviã Domenico Cristarella

1. marca 2002 Predseda predstavenstva âlen predstavenstva



V‰eobecná úverová banka, a. s.
Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená v súlade s medzinárodn˘mi
‰tandardmi finanãného vykazovania (v miliónoch Sk)
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1. Údaje o Materskej spoloãnosti a zloÏenie konsolidovanej skupiny

V‰eobecná úverová banka, a. s., (ìalej len Banka alebo Materská spoloãnosÈ) bola zaloÏená 1. apríla 1992 ako akciová

spoloãnosÈ v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Banka má v‰eobecnú bankovú licenciu vydanú

Národnou bankou Slovenska 23. marca 1992 a licenciu na vykonávanie devízov˘ch operácií vydanú 11. apríla 1995.

Akcionármi banky ku dÀu závierky boli (v percentách):  

31.12. 2001 31.12. 2000

COMIT HOLDING INTERNATIONAL, S. A. 94,47 –

Ministerstvo financií Slovenskej republiky – 68,58

Fond národného majetku Slovenskej republiky – 15,96

Ostatní akcionári 5,53 15,46

V priebehu rokov 2000 a 2001 sa realizoval zámer vlády SR na zabezpeãenie privatizaãného projektu Banky. DÀa 

9. februára 2001 bola podpísaná zmluva o predaji minoritného balíka VÚB – 25 % akcií – Európskej banke pre obnovu a rozvoj

a Medzinárodnej finanãnej korporácii (IFC). Predaj bol uskutoãnen˘ z dôvodu ur˘chlenia závereãnej etapy privatizaãného

procesu. Jeho úlohou bolo okrem iného posilnenie dôveryhodnosti Banky a zlep‰enie jej pozície pri definitívnom predaji

strategickému investorovi. 

Následne bol vypísan˘ Ministerstvom financií SR a Fondom národného majetku SR tender na nadobudnutie majority Banky,

do ktorého sa prihlásili francúzska banka Sociéte Générale a talianska banka IntesaBci.

Prevodom akcionárskych práv 21. novembra 2001 na spoloãnosÈ COMIT HOLDING INTERNATIONAL, S. A., sa skonãil

proces privatizácie Banky. SpoloãnosÈ patrí do skupiny IntesaBci, ktorá je koneãn˘m vlastníkom Banky.

Banka je druhou najväã‰ou bankou na Slovensku so sídlom na adrese Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská

republika, kde má jednu poboãku. ëal‰ích 40 poboãiek a 190 expozitúr má na území Slovenska. Banka má svoju poboãku aj

v âeskej republike. Priemern˘ poãet zamestnancov poãas roka 2001 bol 5 509, k 31. decembru 2001 ich bolo 

5 393. Banka prijíma vklady od verejnosti a poskytuje úvery, vykonáva platobn˘ styk na území Slovenskej republiky a so

zahraniãím, poskytuje zmenárenské sluÏby, bankové sluÏby pre komerãn˘ch a ostatn˘ch zákazníkov a obchoduje na

peÀaÏnom a kapitálovom trhu.

âinnosti Banky sa nevyznaãujú v˘znamne odli‰n˘mi rizikami a v˘nosmi. Regulaãné prostredie, charakter sluÏieb,

obchodn˘ch procesov, typy klientov pre produkty a sluÏby, ako aj metódy vyuÏívané pri poskytovaní sluÏieb, sú homogénne

pre v‰etky ãinnosti Banky. Banka vykonáva svoju ãinnosÈ v jedinom podnikateºskom segmente.

Konsolidovanú skupinu Banky k 31. decembru 2001 tvorili nasledujúce spoloãnosti:

V drÏbe Konsolidaãná
SpoloãnosÈ v % âinnosÈ Krajina Audítor metóda
Realitná spoloãnosÈ VÚB, spol. s r. o., 

Bratislava 100,0 Nehnuteºnosti Slovensko SLOVAUDIT, s. r. o. Úplná

Správa 
VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., podielov˘ch Arthur Andersen
Bratislava 100,0 fondov Slovensko Slovensko, s. r. o. Úplná

SpoloãnosÈ pre bankovú ochranu, a. s., SluÏby bankovej Data Eko Audit
Îilina 100,0 ochrany Slovensko Consult Îilina, s. r. o. Úplná

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s., Stavebné Arthur Andersen
Bratislava 50,0 sporenie Slovensko Slovensko, s. r. o. Proporcionálna
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Finanãná pozícia konsolidovan˘ch spoloãností k 31. decembru 2001 bola nasledujúca:

SpoloãnosÈ Podiel Základné Hospodársky 
v  % imanie Rezervy v˘sledok

Realitná spoloãnosÈ VÚB, spol. s r. o., Bratislava 100.00 230 9 -61

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., Bratislava 100.00 50 -19 -11

SpoloãnosÈ pre bankovú ochranu, a. s., Îilina 100.00 40 -4 3

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s., Bratislava 50.00 500 748 50

2. Úãtovné postupy a princípy konsolidácie

Konsolidovaná úãtovná závierka Banky a jej dcérskych spoloãností tvoriacich skupinu V‰eobecná úverová banka bola

pripravená v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania (IFRS) a údaje v nej sú uvedené v miliónoch

slovensk˘ch korún, pokiaº nie je inak ‰pecifikované.

Banka a jej dcérske spoloãnosti vedú úãtovníctvo a pripravujú v˘kazy na regulaãné úãely v súlade s úãtovn˘mi a bankov˘mi

predpismi a pokynmi platn˘mi na území Slovenskej republiky. PriloÏená úãtovná závierka bola vypracovaná na základe

úãtovn˘ch záznamov Banky a jej dcérskych spoloãností s primeran˘mi úpravami a reklasifikáciami pre potreby verného

zobrazenia v súlade s medzinárodn˘mi úãtovn˘mi ‰tandardmi zostaven˘mi V˘borom pre medzinárodné úãtovné ‰tandardy

(International Accounting Standards Committee).

Príprava úãtovnej závierky v súlade s IFRS vyÏaduje, aby vedenie vykonalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na

vykazované sumy aktív a pasív a údajov dohadn˘ch aktívnych a pasívnych poloÏiek k dátumu úãtovnej závierky, ako aj

vykazovan˘ch súm v˘nosov a nákladov poãas úãtovného obdobia. Skutoãné v˘sledky sa môÏu lí‰iÈ od t˘chto odhadov.

Táto úãtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, Ïe Banka bude nepretrÏite pokraãovaÈ vo svojej ãinnosti.

Po schválení predstavenstvom a dozornou radou Banky nie je moÏné meniÈ obsah tejto úãtovnej závierky.

Pri príprave priloÏenej úãtovnej závierky, ako aj pri úãtovnej závierke za rok 2000 boli dodrÏané rovnaké úãtovné zásady 

a metódy kalkulácie s v˘nimkou zmien vypl˘vajúcich z uplatnenia IFRS 39.

Prv˘ rok uplatnenia IFRS 39 (Finanãné nástroje: vykazovanie a oceÀovanie) ovplyvnil klasifikáciu zostatkov za

predchádzajúce obdobie. Precenenie finanãného majetku a finanãn˘ch záväzkov podºa IFRS 39 bolo prv˘krát aplikované 

k 1. januáru 2001, ako to poÏadujú prechodné ustanovenia IFRS 39. V dôsledku toho sa poãiatoãn˘ stav nerozdeleného zisku

zv˘‰il o 45 miliónov Sk. Tento dopad na úãtovné v˘kazy Banky je spôsoben˘ zmenou v oceÀovaní cenn˘ch papierov oproti

predchádzajúcemu obdobiu, keì cenné papiere boli ocenené cenou obstarania alebo trhovou cenou podºa toho, ktorá z nich

bola niÏ‰ia.

Princípy konsolidácie
Konsolidovaná úãtovná závierka pozostáva z individuálnej úãtovnej závierky V‰eobecnej úverovej banky, a. s., a dcérskych

spoloãností uveden˘ch v bode 1, ktoré boli konsolidované metódami, ako je uvedené v tom istom bode. 

Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)
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Konsolidovaná úãtovná závierka bola pripravená podºa nasledovn˘ch princípov:

a) Metódy konsolidácie
Spoloãnosti, v ktor˘ch má Materská spoloãnosÈ rozhodujúci vplyv, sú konsolidované metódou úplnej konsolidácie. Vo

v‰eobecnosti sa táto metóda pouÏíva pri konsolidovaní spoloãností, v ktor˘ch Materská spoloãnosÈ vlastní priamo alebo

nepriamo viac ako 50 % spoloãnosti. Spoloãnosti, v ktor˘ch vlastní Banka 50 % podiel, boli konsolidované proporcionálnou

metódou a spoloãnosti, kde Banka vlastní viac ako 20 %, ale menej ako 50 %, boli konsolidované metódou uvedenia do

ekvivalencie.

b) Zostatky na úãtoch a transakcie uskutoãnené v rámci skupiny
V‰etky v˘znamné pohºadávky a záväzky v rámci skupiny, zisky z operácií a náklady na operácie, ako aj nerealizovan˘ zisk

z transakcií v rámci skupiny, boli konsolidáciou eliminované.

c) Zmena v zloÏení konsolidovanej skupiny
Kvôli privatizaãnému procesu do‰lo od roku 2000 k v˘znamnej re‰trukturalizácii skupiny Banky. V roku 2001 bola po

prv˘krát pripravená konsolidovaná úãtovná závierka v rámci novej re‰trukturalizovanej skupiny.

d) Goodwill
Dcérske spoloãnosti boli zaloÏené Bankou a z tohto dôvodu nevzniká k dátumu obstarania goodwill.

e) DaÀov˘ vplyv konsolidácie dcérskych spoloãností
V priloÏenej konsolidovanej úãtovnej závierke nebol zaúãtovan˘ odloÏen˘ daÀov˘ záväzok súvisiaci s investíciami 

v dcérskych spoloãnostiach vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe materská spoloãnosÈ má právo rozhodnúÈ o tom, kedy budú doãasné

rozdiely odúãtované. Je pravdepodobné, Ïe doãasné rozdiely v blízkej budúcnosti nebudú odúãtované z dôvodu, Ïe v˘nosy

budú podºa plánu pouÏité ako zdroj samofinancovania kaÏdej z konsolidovan˘ch spoloãností.

3. Hlavné úãtovné zásady

a) Základ úãtovania
Úãtovná závierka bola pripravená s pouÏitím ocenenia v historick˘ch cenách. V˘nimku tvoria finanãné nástroje, ktoré boli

ocenené v predpokladanej objektívnej realizovateºnej hodnote.

b) Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty
Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty pozostávajú z peÀaÏnej hotovosti a peÀaÏn˘ch ekvivalentov, zostatkov na beÏn˘ch úãtoch

v in˘ch bankách, zostatkov na úãtoch v Národnej banke Slovenska. Zah⁄Àajú aj povinnú minimálnu rezervu v Národnej banke

Slovenska a pokladniãné poukáÏky so zmluvnou splatnosÈou menej ako 3 mesiace.

Minimálnu rezervu v Národnej banke Slovenska sú povinné tvoriÈ v‰etky komerãné banky na Slovensku.

c) Cenné papiere 

Cenné papiere ocenené v objektívnej hodnote

Podºa IFRS 39 sa cenné papiere predstavujúce finanãn˘ majetok drÏan˘ na obchodovanie a k dispozícii na predaj oceÀujú

v objektívnej realizovateºnej hodnote.

Tieto cenné papiere pozostávajú z nasledujúcich typov cenn˘ch papierov: pokladniãné poukáÏky, dlhopisy Slovenskej

republiky, podnikové, komunálne a bankové dlhopisy, akcie a podielové listy.
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Objektívna hodnota cenn˘ch papierov, pre ktoré existuje aktívny trh a pri ktor˘ch je moÏné spoºahlivo urãiÈ trhovú cenu,

sa stanovuje podºa trhovej ceny na burze. Ostatné dlÏné cenné papiere sa oceÀujú v objektívnej hodnote, ktorú stanovuje

vedenie Banky. Vzhºadom na nízku likviditu slovenského kapitálového trhu je cenn˘ papier v prípade, keì jeho trhová cena

nevyjadruje spoºahlivo jeho objektívnu hodnotu, ocenen˘ v‰eobecne pouÏívanou metódou oceÀovania, a to diskontovaním

budúcich peÀaÏn˘ch tokov vypl˘vajúcich z cenného papiera.

Okrem toho je objektívna hodnota podnikov˘ch, komunálnych alebo bankov˘ch dlÏn˘ch cenn˘ch papierov priamo zníÏená

o odhadovanú mieru nedobytnosti stanovenej pre jednotliv˘ finanãn˘ majetok. Riziko nedobytnosti vypl˘va 

z predpokladaného úverového rizika dlÏníka.

Zmena predpokladanej objektívnej hodnoty sa úãtuje do hospodárskeho v˘sledku toho obdobia, keì vznikli zisky a straty

z precenenia. Predpokladaná trhová cena nemusí nevyhnutne vyjadrovaÈ tú sumu, ktorú by bolo moÏné získaÈ pri transakcii 

s väã‰ím objemom cenn˘ch papierov.

Diskonty a prémie vstupujú do ceny obstarania cenného papiera. KeìÏe sú v‰etky cenné papiere s pevn˘m v˘nosom

precenené na objektívnu hodnotu, obstaran˘ diskont alebo prémia sa zaúãtuje vo v˘kaze ziskov a strát prostredníctvom

precenenia.

Nákup a predaj finanãného majetku sa beÏne vykazuje metódou zúãtovania k dátumu usporiadania.

Cenné papiere drÏané do splatnosti

Táto skupina cenn˘ch papierov predstavuje finanãn˘ majetok v podobe dlhopisov Slovenskej republiky a in˘ch krajín,

podnikov˘ch, komunálnych a bankov˘ch dlhopisov drÏan˘ch do doby splatnosti, ktor˘ je ocenen˘ v amortizovanej cene

obstarania.

Amortizovaná cena obstarania je hodnota, v ktorej bol cenn˘ papier pôvodne ocenen˘, mínus splátky istiny, plus/mínus

amortizácia diskontu/prémie a mínus akékoºvek zníÏenie hodnoty kvôli znehodnoteniu alebo nedobytnosti. Amortizácia

prémie/diskontu sa zaúãtuje vo v˘kaze ziskov a strát a v súvahe v poloÏke Náklady a príjmy budúcich období (amortizovan˘

diskont) a V˘davky a v˘nosy budúcich období (amortizovaná prémia).

d) Úvery a vklady poskytnuté bankám
V rámci svojej beÏnej ãinnosti Banka poÏiãiava alebo ukladá v in˘ch bankách prostriedky na rôzne obdobia. Pohºadávky

voãi bankám pozostávajú zo zostatkov  úverov a termínovan˘ch vkladov.

e) Úvery klientom
Úvery klientom sú zobrazené v amortizovanej cene obstarania upravenej o stratu zo zníÏenia hodnoty, ako je uvedené 

v bode 15. V kaÏdom období je vo v˘kaze ziskov a strát premietnutá strata zo zníÏenia hodnoty úveru, ktorá je v˘sledkom

kombinácie a) odhadu zníÏenia hodnoty úverov vykonaného vedením Banky, ktoré sa vyskytli v priebehu beÏného obdobia 

a b) neustálej úpravy zniÏovania hodnoty v predchádzajúcich obdobiach.

Opravná poloÏka na stratu z úveru sa tvorí za úãelom zníÏenia hodnoty úveru na vymáhateºnú sumu, ktorá predstavuje

predpokladané budúce peÀaÏné toky diskontované na súãasnú hodnotu pouÏitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery pri

vzniku úveru, alebo realizovateºnej hodnoty príslu‰ného zabezpeãenia úveru.

Banka vyuÏíva ako základ pre tvorbu takejto opravnej poloÏky monitorovanie úverového rizika, pri ktorom sa pri urãení

v˘‰ky tejto straty zohºadÀuje niekoºko faktorov. Banka najprv preskúma v‰etky úvery, ãi je potrebné zníÏiÈ hodnotu

Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)
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konkrétneho úveru. Následne Banka zaradí úvery do piatich kategórií podºa schopnosti dlÏníka splácaÈ záväzok a údajov 

o splácaní úveru v minulosti. V˘‰ku opravnej poloÏky na stratu zo zníÏenia hodnoty úveru urãí Banka na základe vlastnej

skúsenosti pri zníÏení hodnoty úverov a odhadu vedenia o najpravdepodobnej‰ej v˘‰ke straty v kaÏdej kategórii úverov.

Okrem ‰pecifickej opravnej poloÏky na straty z úverov tvorí Banka v‰eobecnú opravnú poloÏku, ktorou sa zohºadÀuje vplyv

v‰eobecn˘ch ekonomick˘ch podmienok trhu na návratnosÈ úverov. V‰eobecná opravná poloÏka na straty z úverov pokr˘va

v‰etky potenciálne straty, o ktor˘ch, hoci nie sú ‰pecificky identifikované a priradené konkrétnym úverom, skúsenosÈ

naznaãuje, Ïe sú v úverovom portfóliu Banky prítomné. Opravná poloÏka sa úãtuje do nákladov beÏného obdobia a zniÏuje

úãtovnú hodnotu úverov.

Opravná poloÏka na straty zo zníÏenia hodnoty úverov je v súvahe odpoãítaná zo zostatku úverov.

Banka odpisuje svoje pohºadávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo predstavenstva Banky o upustení od

ich vymáhania priamo cez úãet ziskov a strát a zároveÀ rozpú‰Èa príslu‰nú opravnú poloÏku. Odpísané pohºadávky sú

evidované v podsúvahe.

Pokiaº v‰ak po odpísaní pohºadávok je Banka schopná zinkasovaÈ od klienta ìal‰ie sumy alebo získaÈ kontrolu nad

zabezpeãením v hodnote vy‰‰ej neÏ pôvodne urãenej odhadom, v˘nos sa premietne vo v˘kaze ziskov a strát. 

Banka úãtuje ãasové rozlí‰enie úroku z úveru do momentu, keì je tento úver klasifikovan˘ ako stratov˘ z dôvodu zaãatia

konkurzného konania. Úrok z úveru sa ãasovo nerozli‰uje od okamihu, keì súd oficiálne vyhlási u klienta konkurzné konanie.

Úãtovná hodnota neúroãeného úveru sa rovná pohºadávke z úveru zníÏenej o straty zo zníÏenia hodnoty. V˘‰ka tejto straty je

obyãajne 100 % pohºadávky po odpoãítaní o sumu, ktorú Banka predpokladá zinkasovaÈ v konkurznom konaní.

f) SplatnosÈ úverov
SplatnosÈ úverového portfólia je uvedená v bode 10 spolu so zostatkovou dobou splatnosti od dátumu úãtovnej závierky

po zmluvnú splatnosÈ. V slovensk˘ch trhov˘ch podmienkach sa v mnoh˘ch prípadoch krátkodob˘ch úverov predpokladá, Ïe

sa splatnosÈ úveru obnoví. Z toho dôvodu efektívna splatnosÈ úverového portfólia môÏe byÈ dlh‰ia ako vypl˘va z klasifikácie

na základe zmluvn˘ch podmienok.

g) Repo transakcie a reverzné repo transakcie
Repo transakcie a reverzné repo transakcie Banka vyuÏíva ako prvok riadenia treasury a obchodnej ãinnosti. Repo

transakcie sa úãtujú ako finanãné transakcie. Ako finanãné transakcie sa súvisiace cenné papiere naìalej evidujú na úãtoch

Banky a príslu‰n˘ záväzok je vykázan˘ v záväzkoch voãi bankám alebo klientom. Ak˘koºvek náklad, ktor˘ vznikol na základe

cenového rozpätia vzÈahujúceho sa na príslu‰né cenné papiere, sa úãtuje ako nákladov˘ úrok poãas obdobia, keì sú súvisiace

transakcie otvorené.

Reverzné repo transakcie sa úãtujú ako úver alebo preddavok poskytnut˘ bankám alebo klientom. Ak˘koºvek v˘nos, ktor˘

vznikol na základe cenového rozpätia vzÈahujúceho sa na príslu‰né cenné papiere, sa úãtuje ako v˘nosov˘ úrok poãas obdobia,

keì sú súvisiace transakcie otvorené. 

V˘nosov˘ a nákladov˘ úrok z t˘chto transakcií je zaúãtovan˘ na základe v˘‰ky efektívneho v˘nosu.

h) Deriváty
V rámci svojej beÏnej ãinnosti Banka vstupuje do derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov pre úãely obchodovania. K 31. decem-

bru 2001 mala Banka otvorené zmluvné forwardy a swapy, ktoré sa viaÏu na cudziu menu. 
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

Zmluvné pohºadávky nesplatené ku koncu obdobia boli ocenené v objektívnej hodnote a nerealizovan˘ zisk alebo strata

bola zaúãtovaná do úãtu ziskov a strát podºa povahy jednotlivej zmluvy (v˘nosové úroky, nákladové úroky, v˘nosy 

z obchodovania s cenn˘mi papiermi a kurzov˘ zisk alebo strata).

Objektívna hodnota derivátovej pozície bola vyãíslená pomocou forwardového v˘menného kurzu stanoveného vedením

Banky na základe ‰tandardného v˘poãtu, ktor˘ pouÏíva spotov˘ v˘menn˘ kurz Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2001

a úrokové sadzby platné na trhu.

i) Vydané záruky
Banka úãtuje záväzky vypl˘vajúce z vydan˘ch záruk na podsúvahov˘ch úãtoch. Rezerva na krytie budúcich plnení

vypl˘vajúcich z neodvolateºn˘ch záruk sa zaúãtuje do záväzkov v okamihu, keì sa tieto budúce plnenia stanú

pravdepodobn˘mi. V˘‰ku záväzku stanoví Banka odhadom, priãom berie do úvahy úverové riziko klienta, v ktorého prospech

bola záruka vydaná. Toto úverové riziko sa zisÈuje podobne, ako sa zisÈuje úverové riziko pre potreby stanovenia straty zo

zníÏenia hodnoty úveru (pozri bod 3e). V˘‰ka záväzku vypl˘vajúceho z vydan˘ch záruk sa zachytí vo v˘kaze ziskov a strát 

v okamihu, keì sa budúce plnenia vypl˘vajúce z vydan˘ch záruk stanú pravdepodobn˘mi.

j) Ostatné finanãné investície
Ostatné finanãné investície predstavujú dlhodobé majetkové úãasti a podiely Banky v spoloãnostiach, v ktor˘ch má Banka

rozhodujúci alebo podstatn˘ vplyv. Banka povaÏuje tieto nekótované investície za finanãn˘ majetok k dispozícii na predaj 

a oceÀuje ich v cene obstarania mínus dlhodobé zníÏenie hodnoty, keìÏe sa ich objektívna hodnota nedá spoºahlivo urãiÈ. 

Banka vyluãuje tieto finanãné investície z konsolidácie, keìÏe plánuje ich predaj v blízkej budúcnosti.

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

Banka odpisuje nehmotn˘ investiãn˘ majetok metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej Ïivotnosti

odpisovaného majetku.

Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku:

Kategória Poãet rokov

Software 4

Drobn˘ NIM 1

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

Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú bol majetok obstaran˘ spolu s nákladmi súvisiacimi s obstaraním, ako napríklad

náklady na dopravu, po‰tovné, clo a provízie. Náklady na roz‰írenie, modernizáciu a rekon‰trukciu vedúce k zv˘‰eniu

v˘konnosti kapacity alebo úãinnosti, resp. k predæÏeniu Ïivotnosti, zvy‰ujú obstarávaciu cenu hmotného investiãného majetku.

Náklady na prevádzku, údrÏbu a opravy sa úãtujú do obdobia, s ktor˘m ãasovo a vecne súvisia.

Banka odpisuje hmotn˘ investiãn˘ majetok metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej Ïivotnosti

odpisovaného majetku.
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Predpokladaná doba Ïivotnosti majetku:

Kategória Poãet rokov

Budovy a stavby 40

Kancelárske vybavenie 4, 8, 15

Inventár 8

Dopravné prostriedky 4

Poãítaãe a iné 4, 8

Pozemky, umelecké zbierky a majetok na úãtoch obstarania hmotn˘ch investícií sa neodpisuje. Majetok na úãtoch

obstarania sa zaãne odpisovaÈ po jeho zaradení do uÏívania.

m) Záväzky voãi klientom a bankám
Záväzky voãi klientom a bankám predstavujú v‰etky termínované vklady, beÏné úãty a úsporné vklady. Úroky zo v‰etk˘ch

vkladov sa ãasovo rozli‰ujú a ãasové rozlí‰enie úrokov sa eviduje na základe efektívneho v˘nosu ako nákladov˘ úrok.

n) Operácie v cudzej mene
PeÀaÏné aktíva a záväzky v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenskú korunu kurzom Národnej banky Slovenska platn˘m

ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky. Operácie uskutoãnené v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenské koruny oficiálnym

kurzom NBS platn˘m v deÀ uskutoãnenia úãtovného prípadu. Rozdiely medzi zmluvn˘m v˘menn˘m kurzom konkrétnej

operácie a v˘menn˘m kurzom NBS platn˘m v deÀ uskutoãnenia úãtovného prípadu sú zahrnuté vo v˘kaze ziskov a strát ako

realizované kurzové straty alebo zisky. Zisky alebo straty z beÏn˘ch operácií uskutoãnen˘ch v cudzej mene, ktoré vznikli 

v dôsledku zmeny v˘menného kurzu po dátume uskutoãnenia úãtovného prípadu, sa úãtujú ako nerealizované kurzové straty

alebo zisky.

o) Úãtovanie v˘nosov a nákladov
V˘nosové a nákladové úroky sa ãasovo rozli‰ujú. Provízie a ostatné v˘nosy sa úãtujú do v˘nosov pri ukonãení príslu‰nej

operácie. Neúrokové náklady sa ãasovo rozli‰ujú bez ohºadu na to, kedy nastáva ich finanãná úhrada.

p) ZdaÀovanie
DaÀová povinnosÈ Banky je podºa platného daÀového zákona vypoãítaná z úãtovného hospodárskeho v˘sledku za beÏné

obdobie, zostaveného podºa postupov úãtovania platn˘ch v Slovenskej republike po úprave pre daÀové úãely. 

OdloÏené dane Banka úãtuje, keì vzniká doãasn˘ rozdiel medzi daÀovou zostatkovou hodnotou aktív alebo pasív a ich

zostatkovou úãtovnou hodnotou v súvahe. DaÀová zostatková hodnota aktív alebo pasív predstavuje sumu, ktorá prináleÏí

daÀovej pohºadávke alebo záväzku na daÀové úãely.

OdloÏené dane nie sú zaúãtované z dôvodu neistoty t˘kajúcej sa ich budúceho zúãtovania a v‰etky rozdiely medzi daÀovou

a úãtovnou zostatkovou hodnotou aktív a pasív sú povaÏované za trvalé.

Na Slovensku existujú rôzne prevádzkové dane, ktoré sa vzÈahujú aj na ãinnosÈ Banky. Tieto dane sú vykazované ako súãasÈ

neúrokov˘ch nákladov.

q) Reklasifikácie 
Niektoré zostatky za rok 2000 boli reklasifikované na úãely zosúladenia s prezentáciou za rok 2001, zah⁄Àajúc reklasifikácie

z dôvodu uplatnenia IFRS 39.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

r) Regulaãné poÏiadavky 
Banka podlieha regulácii a s Àou súvisiacim poÏiadavkám zo strany Národnej banky Slovenska. Tieto poÏiadavky sa t˘kajú

najmä kapitálovej primeranosti, likvidity, sústredenia majetku a devízovej pozície Banky. 

Najv˘znamnej‰ie obmedzenia zo strany NBS sú nasledujúce:

• kapitálová primeranosÈ najmenej 8 %;

• koncentrácia bankového majetku voãi jednému subjektu alebo skupine ekonomicky prepojen˘ch subjektov nesmie 

prekroãiÈ 25 % kapitálu a rezerv Banky;

• koncentrácia bankového majetku voãi subjektu kontrolujúcemu Banku alebo pod kontrolou Banky alebo voãi skupine 

ekonomicky prepojen˘ch subjektov, ak má Banka kontrolu alebo je jedn˘m z kontrolovan˘ch subjektov v skupine, 

nesmie  prekroãiÈ 20 % kapitálu a rezerv Banky;

• celková denná nezabezpeãená devízová pozícia nesmie prekroãiÈ 25 % kapitálu Banky;

• hodnota mesaãnej likvidity Banky nesmie byÈ niÏ‰ia ako 0,9;

• pomer sumy investiãného majetku a nelikvidn˘ch aktív k vlastn˘m zdrojom a rezervám Banky nesmie prekroãiÈ 

hodnotu 1.

Definícia kapitálu Banky ako pojmu pouÏívanému v uveden˘ch opatreniach Národnej banky Slovenska zah⁄Àa hlavne

základné imanie Banky, zákonn˘ rezervn˘ fond a ostatné fondy a nerozdelen˘ hospodársky v˘sledok predchádzajúcich rokov.

4. âistá úroková marÏa

âisté v˘nosové úroky sa skladajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

V˘nosové úroky 12 863 14 583

Z úverov a vkladov v bankách 1 692 2 550

Z úverov poskytnut˘ch klientom 4 966 10 741

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov 6 205 1 292

Nákladové úroky -7 530 -10 384

Z úverov a vkladov od bánk -806 -1 603

Z beÏn˘ch a termínovan˘ch klientskych úãtov -6 441 -8 142

Z dlhov˘ch cenn˘ch papierov -283 -639

âisté úrokové v˘nosy 5 333 4 199

5. âisté zisky/straty z obchodovania s cenn˘mi papiermi

âisté v˘nosy z obchodovania s cenn˘mi papiermi sa skladajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

Strata z transakcií s cenn˘mi papiermi -395 -255

Zisk z transakcií s cenn˘mi papiermi 11 101

Strata z precenenia -1 089 –

Zisk z precenenia 2 008 –

âisté zisky/straty z obchodovania s cenn˘mi papiermi 535 -154
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6. Ostatné prevádzkové v˘nosy

Ostatné prevádzkové v˘nosy sa skladajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

V˘nosy z predaja hmotného investiãného majetku 81 105

V˘nosy z predaja pohºadávok 4 3

V˘nosy z prenájmu 23 16

Iné prevádzkové v˘nosy 352 558

Ostatné prevádzkové v˘nosy 460 682

7. Osobné a administratívne náklady

Osobné a administratívne náklady zah⁄Àajú:

31.12. 2001 31.12. 2000

Mzdové náklady -1 565 -1 399

Náklady na sociálne poistenie -663 -553

Osobné náklady -2 228 -1 952

Spotreba materiálu -8 -135

Opravy a údrÏba -320 –

Softwarová údrÏba -362 –

Prevádzkové dane -9 -68

Prenájom -15 -155

Komunikaãné sluÏby -11 –

Reklama -209 -110

Profesionálne sluÏby -593 -908

Neuplatnená DPH na vstupe -244 –

Príspevok do fondu na ochranu vkladov -214 –

Nedokonãené hmotné investície -50 –

Odstupné -20 –

Ostatné -743 -1 200

Administratívne náklady -2 798 -2 576

Úhrnná suma odmien a ostatn˘ch poÏitkov vyplatená k 31. decembru 2001 ãlenom predstavenstva a dozornej rady Banky bola

24 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 – 20 miliónov Sk). âlenovia predstavenstva a dozornej rady vlastnili k 31. decembru 2001

akcie Banky v nominálnej hodnote 14 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 v nominálnej hodnote 10 miliónov Sk). 

K 31. decembru 2001 poskytla Banka ãlenom predstavenstva a dozornej rady úvery a zálohy za ‰tandardn˘ch podmienok

vo v˘‰ke 1 milióna Sk (k 31. decembru 2000 – 1 milión Sk), so splatnosÈou aÏ do roku 2021.

Okrem povinného dôchodkového zabezpeãenia sa Banka nezúãastÀuje na inom systéme dôchodkového zabezpeãenia.

Podºa zákonov Slovenskej republiky je zamestnávateº povinn˘ prispievaÈ na dôchodkové zabezpeãenie stanoven˘m percentom

z hrubej mzdy zamestnanca. Táto suma vstupuje do v˘kazu ziskov a strát ako náklad toho obdobia, v ktorom zamestnanec

dostal príslu‰nú mzdu.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

Banka odvádza príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie spravované súkromn˘m dôchodkov˘m fondom na

základe veku, dæÏky pracovného pomeru a pozície svojich zamestnancov. Banke nevznikajú z titulu vyplácania dôchodkov 

v budúcnosti Ïiadne záväzky voãi zamestnancom.

8. Rezervy a opravné poloÏky na straty

Rezervy a opravné poloÏky na straty zahrnuté vo v˘kaze ziskov a strát predstavujú náklad alebo v˘nos zobrazen˘ v beÏnom

období za úãelom vyjadrenia celkovej v˘‰ky rezerv prenesen˘ch do budúceho obdobia v súlade s IFRS. 

Pohyb zostatkov rezerv a opravn˘ch poloÏiek poãas roka 2001 bol nasledujúci:

Cenné
Úvery Úvery papiere Ostatné âasovo Rezervy na

poskytnuté poskytnuté drÏané do finanãné rozlí‰ené Ostatné ostatné Rezervy
bankám klientom splatnosti investície úroky aktíva riziká spolu

k 31. decembru 2000 184 15 421 291 467 63 1 454 706 18 586

Tvorba/zúãtovanie rezerv -5 -434 -266 -88 10 -624 1 196 -211

Odpis aktív – -2 848 – – – – – -2 848
Prevod z konsolidovan˘ch 
spoloãností – – – – – – 236 236

k 31. decembru 2001 179 12 139 25 379 73 830 2 138 15 763

Pohyb zostatkov rezerv na ostatné riziká poãas roka 2001 bol nasledujúci:

Znehodnotenie Rezervy na
Poskytnuté Právne investiãného stavebné Rezervy

záruky spory Re‰trukturalizácia majetku úvery spolu
k 31. decembru 2000 706 – – – – 706

Tvorba /zúãtovanie rezerv -150 309 200 837 – 1 196
Prevod z konsolidovan˘ch 
spoloãností – – – – 236 236

k 31. decembru 2001 556 309 200 837 236 2 138

Opravné poloÏky zniÏujú hodnotu príslu‰n˘ch aktív. Rezervy na ostatné riziká ako rezervy na podsúvahové záväzky, právne

spory, re‰trukturalizáciu a rezervy na straty zo znehodnotenia investiãného majetku sú premietnuté v súvahe ako pasívna

poloÏka.

9. Dane

·truktúra daÀového nákladu:

31.12. 2001 31.12. 2000

DaÀ z príjmov splatná 845 80

DaÀ spolu 845 80
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Právnické osoby na Slovensku majú povinnosÈ pravidelne priznávaÈ zdaniteºn˘ príjem a podávaÈ príslu‰nému daÀovému

úradu daÀové priznania. V roku 2000 a 2001 bola pre banky sadzba dane z príjmov, okrem príjmov zo ‰tátnych cenn˘ch

papierov, 29 %. Sadzba dane z príjmov zo ‰tátnych cenn˘ch papierov emitovan˘ch v slovenskej mene a z úrokov z cenn˘ch

papierov s pevn˘m v˘nosom bola v oboch obdobiach 15 %.

Efektívna sadzba dane z príjmov sa lí‰i od sadzieb daní z príjmov podºa slovensk˘ch daÀov˘ch predpisov v roku 2001 

a 2000. Úprava úãtovného zisku banky vyãíslená podºa IFRS na celkovú daÀovú povinnosÈ je nasledujúca:

31.12. 2001

Hospodársky v˘sledok pred zdanením 2 191

Sadzba dane 29 % 15 %
Hospodársky v˘sledok pred zdanením 
podºa jednotliv˘ch sadzieb -3 131 5 322

Fiktívna daÀ 908 -798

Vplyv nezdaniteºn˘ch strát -908 –

DaÀ z príjmu zo zahraniãia -14 –

Dodatoãné zdanenie -33 –

DaÀ z príjmov podºa jednotliv˘ch sadzieb -47 -798

DaÀ z príjmov spolu -845

Efektívna sadzba dane 39 %

Kalkulácia dane z úãtovného hospodárskeho v˘sledku pred zdanením v roku 2000: 

31.12. 2000

Hospodársky v˘sledok pred zdanením 3 494

DaÀ podºa platn˘ch sadzieb (29 %) 1 013

Opravné poloÏky daÀovo neuznané 9 211

Odpísané pohºadávky 22

Rozpustenie rezerv na straty z úverov do v˘nosov -10 213

V˘nos z cenn˘ch papierov nepodliehajúcich dani z príjmov -382

Dodatoãné zdanenie za predchádzajúce roky 52

DaÀ z príjmu spriaznen˘ch spoloãností 29

Ostatné 348

DaÀ z príjmov 80

Banke nevznikla daÀová strata, ktorá by mohla byÈ odpoãítaná od budúcich základov dane.

·truktúra daÀov˘ch pohºadávok:

31.12. 2001 31.12. 2000

DPH 6 –

Ostatné 170 5

DaÀové pohºadávky 176 5
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·truktúra daÀov˘ch záväzkov:

31.12.2001 31.12.2000

Splatné daÀové záväzky 725 –

ZráÏková daÀ 143 92

DaÀ z príjmov zo mzdy 33 28

Ostatné dane 9 7

DaÀové záväzky 910 127

Rôzne interpretácie daÀov˘ch predpisov t˘kajúce sa ãinnosti Banky môÏu viesÈ k tvorbe daÀov˘ch dohadn˘ch poloÏiek, pre

ktoré v súãasnosti neexistuje predpoklad objektívnej kvantifikácie. ·tatutárnym orgánom Banky v‰ak nie sú známe také

dohadné poloÏky, ktoré by mali vplyv na úãtovnú závierku ako celok.

10. SplatnosÈ aktív a pasív

SplatnosÈ aktív a pasív k 31. decembru 2001 a 31. decembru 2000:

31.12. 2001

Do 1 1 aÏ 3 3 mesiace 1 aÏ 5 Nad 5 Ne‰peci-
mesiaca mesiace aÏ 1 rok rokov rokov fikované Spolu

Aktíva

PeÀaÏná hotovosÈ a peniaze na úãtoch v NBS 10 670 – – – – – 10 670

Cenné papiere 20 329 589 1 016 35 417 33 869 – 91 220

Úvery a vklady poskytnuté bankám 12 867 2 190 2 507 318 – 59 17 941

Úvery poskytnuté klientom 973 3 304 9 339 16 713 8 521 1 829 40 679

Ostatné finanãné investície – – – – – 104 104

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok – – – – – 513 513

Hmotn˘ investiãn˘ majetok – – – – – 6 676 6 676

DaÀové pohºadávky 176 – – – – – 176

Náklady a príjmy budúcich období 4 990 849 – – – – 5 839

Ostatné aktíva 24 46 51 375 496 199 1 191

Aktíva spolu 50 029 6 978 12 913 52 823 42 886 9 380 175 009

Pasíva

Úvery a vklady centrálnej banky 2 076 210 210 834 2 – 3 332

Záväzky voãi bankám 3 550 602 595 142 1 – 4 890

Záväzky voãi klientom 117 199 13 212 10 669 2 448 295 – 143 823

Dlhové cenné papiere – – – 2 434 – – 2 434

DaÀové záväzky 910 – – – – – 910

Rezervy na ostatné riziká – – – – – 2 138 2 138

V˘nosy a v˘davky budúcich období – 833 – – – – 833

Ostatné pasíva 633 330 – – – 68 1 031

Pasíva spolu 124 368 15 187 11 474 5 858 298 2 206 159 391

âistá banková pozícia k 31. decembru 2001 -74 339 -8 209 1 439 46 965 42 588 7 174 15 618

âistá banková pozícia k 31. decembru 2000 -8 765 7 555 -835 8 126 -6 157 14 317 14 241
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11. Aktíva a pasíva v cudzej mene

·truktúra aktív a pasív vyjadren˘ch v cudzej mene k 31. decembru 2001:

31.12. 2001
Sk Cudzia mena Spolu

Aktíva

PeÀaÏná hotovosÈ a peniaze na úãtoch v NBS 7 067 3 603 10 670

Cenné papiere 85 227 5 993 91 220

Úvery a vklady poskytnuté bankám 11 470 6 471 17 941

Úvery poskytnuté klientom 31 839 8 840 40 679

Ostatné finanãné investície 121 -17 104

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 504 9 513

Hmotn˘ investiãn˘ majetok 6 663 13 6 676

DaÀové pohºadávky 174 2 176

Náklady a príjmy budúcich období 5 485 354 5 839

Ostatné aktíva 1 161 30 1 191

Aktíva spolu 149 711 25 298 175 009

Pasíva

Úvery a vklady centrálnej banky 3 332 – 3 332

Záväzky voãi bankám 3 973 917 4 890

Záväzky voãi klientom 120 691 23 132 143 823

Dlhové cenné papiere 2 434 – 2 434

DaÀové záväzky 910 – 910

Rezervy na ostatné riziká 2 125 13 2 138

V˘nosy a v˘davky budúcich období 655 178 833

Ostatné pasíva 718 313 1 031

Pasíva spolu 134 838 24 553 159 391

âistá banková pozícia k 31. decembru 2001 14 873 745 15 618

âistá banková pozícia k 31. decembru 2000 12 823 1 418 14 241

12. Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty sa skladajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

Peniaze 5 502 3 749

BeÏné úãty v NBS 366 323

REPO obchody s NBS 984 1 969

BeÏné úãty v in˘ch bankách 802 231

Povinná minimálna rezerva v NBS 2 492 8 600

Pokladniãné poukáÏky so splatnosÈou krat‰ou ako 3 mesiace 491 5 989

Hodnoty prijaté na inkaso 33 70

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty spolu 10 670 20 931
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

Povinná minimálna rezerva sa vedie ako úroãen˘ vklad v súlade s predpismi NBS. Zostatok na úãtoch peÀazí a peÀaÏn˘ch

ekvivalentov tvorí peÀaÏná hotovosÈ a vklady v NBS vzÈahujúce sa na denné zúãtovanie a iné ãinnosti, ktoré bolo moÏné ãerpaÈ

ku koncu roka.

13. Cenné papiere

Cenné papiere v drÏbe Banky pozostávajú z nasledujúcich portfólií:

31.12. 2001 31.12. 2000

Cenné papiere drÏané na obchodovanie 14 257 589

Cenné papiere k dispozícii na predaj 5 829 994

Cenné papiere ocenené v objektívnej hodnote 20 086 1 583

Cenné papiere drÏané do splatnosti 71 159 14 044

Opravná poloÏka k cenn˘m papierom drÏan˘m do splatnosti -25 -291

Cenné papiere drÏané do splatnosti 71 134 13 753

Cenné papiere v drÏbe spolu 91 220 15 336

·truktúra cenn˘ch papierov v objektívnej hodnote vo vlastníctve Banky je nasledujúca:

31.12. 2001 31.12. 2000

Dlhopisy drÏané na obchodovanie

·tátne dlhopisy 1 559 182

Podnikové dlhopisy 555 92

Bankové dlhopisy 335 315

Dlhopisy k dispozícii na predaj

·tátne dlhopisy 5 231 233

Podnikové dlhopisy – 160

Bankové dlhopisy – 21

Ostatné – 243

Pokladniãné poukáÏky drÏané na obchodovanie

·tátne pokladniãné poukáÏky 11 803 –

Akcie drÏané na obchodovanie

Akcie 5 –

Akcie k dispozícii na predaj

Akcie 394 337

Podielové listy 204 –

Cenné papiere v objektívnej hodnote 20 086 1 583
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Cenné papiere drÏané do splatnosti majú nasledujúcu ‰truktúru:

31.12. 2001 31.12. 2000

·tátne pokladniãné poukáÏky 148 3 715

·tátne dlhopisy 68 184 5 914

Podnikové dlhopisy 1 011 2 185

Bankové dlhopisy 1 816 2 230

Cena obstarania spolu 71 159 14 044

Opravná poloÏka -25 -291

Cenné papiere drÏané do splatnosti 71 134 13 753

Amortizovan˘ diskont (pozri bod 19) 18 –

Amortizovaná prémia (pozri bod 24) -78 –

Cenné papiere drÏané do splatnosti po úpravách 71 074 13 753

·tátne re‰trukturalizaãné dlhopisy

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky k 31. januáru 2001 Banka konvertovala pohºadávku voãi agentúre

Slovenská konsolidaãná, a. s., v sume 37 342 miliónov Sk a pohºadávku voãi Konsolidaãnej banke Bratislava, ‰. p. ú., v sume

7 604 miliónov Sk na nasledujúce ‰tátne re‰trukturalizaãné dlhopisy:

• 5-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 22 500 miliónov Sk splatné 31. januára 2006 s fixnou úrokovou mierou vo v˘‰ke 8 %;

• 7-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 11 400 miliónov Sk splatné 31. januára 2008 s pohyblivou úrokovou mierou 

6M BRIBOR (7,88 % p. a. v deÀ konverzie);

• 10-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 11 045 miliónov Sk splatné 31. januára 2011 s pohyblivou úrokovou mierou 

6M BRIBOR (7,88 % p. a. v deÀ konverzie);

• zvy‰ná ãasÈ pohºadávky v hodnote 1 milióna Sk bola zinkasovaná v hotovosti.

Následne k 29. marcu 2001 vláda Slovenskej republiky rozhodla o konverzii ostatnej ãasti pohºadávky voãi Slovenskej

konsolidaãnej, a. s., v sume 21 297 miliónov Sk na ‰tátne dlhopisy nasledujúcim spôsobom:

• 5-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 9 100 miliónov Sk splatné 29. marca 2006 s fixnou úrokovou mierou vo v˘‰ke 8 %;

• 7-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 4 700 miliónov Sk splatné 29. marca 2008 s pohyblivou úrokovou mierou 6M BRIBOR

(7,88 % p. a. v deÀ konverzie);

• 10-roãné ‰tátne dlhopisy v hodnote 7 497 miliónov Sk splatné 29. marca 2011 s pohyblivou úrokovou mierou 6M BRIBOR

(7,88 % p. a. v deÀ konverzie).
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

V priebehu roka 2001 Banka vykonala obchody s re‰trukturalizaãn˘mi dlhopismi (predaje aj nákupy). Zostatok t˘chto dlhopi-

sov k 31. decembru 2001 je nasledujúci:

31.12. 2001

PoloÏka Cenné papiere v objektívnej hodnote 5 100

PoloÏka Cenné papiere drÏané do splatnosti 61 741

·tátne re‰trukturalizaãné dlhopisy spolu 66 841

V roku 2000 boli pohºadávky súvisiace s re‰trukturalizáciou vykázané v bode Odsunuté úvery.

14. Úvery a vklady poskytnuté bankám

Prehºad úverov a vkladov v in˘ch bankách je nasledujúci:

31.12. 2001 31.12. 2000

Termínované vklady 16 854 17 739

REPO obchody – –

Úvery in˘m bankám 1 266 1 260

Mínus opravná poloÏka -179 -184

Úvery a vklady poskytnuté bankám 17 941 18 815

Termínované vklady k 31. decembru 2001 boli úroãené od 6,3 % do 8,3 % v prípade vkladov v slovensk˘ch korunách 

a od 1,0 % do 7,5 % v prípade vkladov v cudzej mene (k 31. decembru 2000 od 6,2 % do 8,1 % v prípade vkladov 

v slovensk˘ch korunách a od 0,0 % do 10,9 % v prípade vkladov v cudzej mene).

15. Úvery poskytnuté klientom

Úvery poskytnuté klientom sa skladajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

Kontokorentné úvery 608 310

Zmenkové úvery 73 97

Krátkodobé úvery 5 540 3 190

Strednodobé úvery 10 772 5 206

Dlhodobé úvery 6 712 3 279

Komunálne úvery 986 1 164

Medzisúãet ‰tandardn˘ch úverov 24 691 13 246

·tandardné úvery s v˘hradou 15 241 10 430

Ne‰tandardné úvery 2 395 3 252

Pochybné a sporné úvery 1 776 5 547

Stratové úvery 8 584 12 372

Ostatné pohºadávky voãi klientom 131 260

Mínus opravná poloÏka na straty z úverov -12 139 -15 421

Úvery poskytnuté klientom 40 679 29 686
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Úvery boli poskytnuté klientom hlavne v rámci Slovenskej republiky, pôsobiacim v nasledujúcich odvetviach:

31.12. 2001 31.12. 2000

Palivá a mazivá 7 189 7 098

Preprava 6 292 1 158

V˘robn˘ sektor 6 192 8 136

Obchod a cestovn˘ ruch 6 088 5 370

Chemick˘ a farmaceutick˘ priemysel 4 350 3 392

Potravinárstvo 2 894 2 832

SluÏby 2 423 2 284

Stavebníctvo 2 282 1 292

Poºnohospodárstvo 2 116 3 177

Finanãné sluÏby 1 359 2 436

Textiln˘ priemysel 755 1 248

Elektrotechnick˘ priemysel 646 1 168

Ostatné 10 232 5 516

Mínus opravná poloÏka na straty z úverov -12 139 -15 421

Úvery poskytnuté klientom 40 679 29 686

K 31. decembru 2001 tvorilo 20 najväã‰ích klientov 44,7 % z celkového hrubého úverového portfólia (k 31. decembru

2000 to bolo 42,3 %).

Úverové portfólio Banky pozostáva z úverov poskytnut˘ch podnikom v nasledujúcich sektoroch:

31.12. 2001 31.12. 2000

Súkromné spoloãnosti 41 105 37 330

·tátne, rozpoãtové a príspevkové organizácie 986 1 165

Podnikatelia – fyzické osoby 1 658 1 723

Fyzické osoby 6 846 1 148

Ostatní 2 223 3 741

Mínus opravná poloÏka na straty z úverov -12 139 -15 421

Úvery poskytnuté klientom 40 679 29 686

Úvery klientom k 31. decembru 2001 boli úroãené úrokovou mierou od 7,2 % do 20,0 % v prípade úverov v slovensk˘ch

korunách a od 2,3 % do 20,0 % v prípade úverov v cudzej mene (k 31. decembru 2000 bolo úroãenie od 2,0 % do 30,0 %

pre úvery v slovensk˘ch korunách a od 5,4 % do 14,7 % pre úvery v cudzej mene).

V súlade s pravidlami Banky sa úrok z klasifikovan˘ch úverov v prípade úverov poskytnut˘ch klientom, ktorí sú v konkurze,

ãasovo nerozli‰uje, resp. dochádza k zníÏeniu úrokovej miery na úroveÀ 0,5 %. V˘‰ka úverov s ãasovo nerozlí‰en˘m úrokom

predstavuje k 31. decembru 2001 sumu 2 906 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 sumu 6 196 miliónov Sk). V˘‰ka úverov so

zníÏen˘m úrokom na úroveÀ 0,5 % predstavuje k 31. decembru 2001 sumu 1 485 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 sumu

3 598 miliónov Sk). Na potenciálne straty z t˘chto úverov boli vytvorené opravné poloÏky v plnej v˘‰ke.

Banka má v rámci programu podpory podnikania otvorenú úverovú linku v Národnej banke Slovenska od Európskej

investiãnej banky a japonskej EXIM Banky.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

16. Ostatné finanãné investície

·truktúra ostatn˘ch finanãn˘ch investícií:

31.12. 2001 31.12. 2000

Ostatné finanãné investície 483 1 630

Mínus opravná poloÏka -379 -467

Ostatné finanãné investície 104 1 163

Banka mala k 31. decembru 2001 podiely v nasledujúcich spoloãnostiach: 

Podiel Cena Opravná Zostatková âistá hodnota
v % obstarania poloÏka hodnota aktív

VÚB Leasingová, a. s. 100,0 50 -27 23 23

Technick˘ servis, a. s. 100,0 7 – 7 7

RS, a. s. 100,0 1 -1 – –

VÚB Factoring, a. s. 84,3 297 -297 – –

Univerzálna banková poisÈovÀa, a. s. 34,0 105 -54 51 104

Burza cenn˘ch papierov Bratislava, a. s. 20,2 23 – 23 28

Ostatné finanãné investície – 483 -379 104 162

Niektoré zo spoloãností v rámci ostatn˘ch finanãn˘ch investícií neboli konsolidované, keìÏe Banka má v úmysle ich predaj

v blízkej budúcnosti.

Banka neoãakáva z tohto predaja Ïiadne dodatoãné straty.

Banka mala k 31. decembru 2000 podiely v nasledujúcich spoloãnostiach:

Podiel Cena Opravná Zostatková âistá hodnota
v % obstarania poloÏka hodnota aktív

Realitná spoloãnosÈ VÚB, spol. s r.o. 100,0 231 -111 120 238

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. 100,0 50 – 50 50

VÚB Leasingová, a. s. 100,0 50 – 50 50

VÚB Factoring, a. s. 84,3 297 -216 81 384

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s. 50,0 641 – 641 539

Univerzálna banková poisÈovÀa, a. s. 34,0 105 – 105 95

Burza cenn˘ch papierov Bratislava, a. s. 20,2 23 – 23 35

Ostatné – 233 -140 93 –

Ostatné finanãné investície – 1 630 -467 1 163 1 391

V predchádzajúcom období Banka nezah⁄Àala do konsolidácie spoloãnosti, v ktor˘ch vlastní majoritn˘ alebo podstatn˘

podiel, okrem dcérskej spoloãnosti Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s., ktorej v˘sledky vstupovali do konsolidovanej

úãtovnej závierky Banky pouÏitím metódy uvedenia do ekvivalencie. Ostatné finanãné investície boli vykázané v obstarávacej

cene zníÏenej o akékoºvek trvalé zníÏenie tejto ceny.
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17. Nehmotn˘ investiãn˘ majetok

Pohyby nehmotného investiãného majetku v roku 2001 boli nasledujúce:

Zostatok NIM Zostatok
k 31. 12. podnikov k 31.12.

2000 Prírastky Úbytky Presuny v skupine 2001

Software 2 199 – -19 389 20 2 589

Ostatn˘ NIM 107 – – 37 – 144

Obstaranie NIM 250 300 – -426 1 125

Preddavky na NIM 2 50 -50 – 1 3

Obstarávacia cena spolu 2 558 350 -69 – 22 2 861

Software -1 995 -258 19 – – -2 234

Ostatn˘ NIM -59 -43 – – -12 -114

Oprávky spolu -2 054 -301 19 – -12 -2 348

Zostatková hodnota 504 513

Najv˘znamnej‰ie prírastky v roku 2001 boli spojené s nákupom nov˘ch softwarov˘ch systémov a technick˘m zhodnotením

uÏ pouÏívan˘ch systémov. 

ëal‰ie investiãné plány zahrÀujú projekty na obnovu a upgrade v˘poãtovej techniky, najmä obnovu decentralizovan˘ch
IT systémov vrátane zaradenia New Branch Solution, v˘meny bankomatov a POS terminálov. Celkov˘ objem plánovan˘ch
investícií na tento projekt v roku 2002 predstavuje pribliÏne 775 miliónov Sk.

18. Hmotn˘ investiãn˘ majetok

Zhrnutie pohybov hmotného investiãného majetku poãas roka 2001:

Zostatok HIM Zostatok
k 31. 12. podnikov k 31.12.

2000 Prírastky Úbytky Presuny v skupine 2001

Budovy a stavby 6 048 – -259 149 164 6 102

Prístroje a zariadenia 2 894 – -329 736 82 3 383

Ostatn˘ HIM 1 402 – -93 68 59 1 436

Obstaranie HIM 400 919 – -953 – 366

Preddavky na HIM 51 30 -75 – – 6

Obstarávacia cena spolu 10 795 949 -756 – 305 11 293

Budovy a stavby -847 -143 50 – -14 -954

Prístroje a zariadenia -2 483 -393 329 – -46 -2 593

Ostatn˘ HIM -971 -115 51 – -35 -1 070

Oprávky spolu -4 301 -651 430 – -95 -4 617

Zostatková hodnota 6 494 6 676

Hlavné prírastky v hmotnom investiãnom majetku v roku 2001 predstavujú technické zhodnotenie budov, v˘menu

bankomatov a zaradenie ìal‰ích technologick˘ch zariadení.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

Celkov˘ objem plánovan˘ch investícií do hmotného investiãného majetku v roku 2002 (vynímajúc IT projekty popísané 

v bode 17) je pribliÏne 335 miliónov Sk. 

Banka ìalej plánuje investovaÈ v roku 2002 hlavne do budov a stavieb (143 miliónov Sk) a ìalej do prístrojov a zariadení

(128 miliónov Sk).

Vedenie Banky vykonalo previerku hmotného investiãného majetku zameranú na identifikáciu majetku, pri ktorom mohlo

dôjsÈ k zníÏeniu hodnoty (podºa IFRS 36). Na základe vykonanej previerky bolo potrebné vytvoriÈ rezervu na stratu zo zníÏenia

hodnoty hmotného investiãného majetku (pozri bod 8 – rezervy na straty).

19. Náklady a príjmy budúcich období

Náklady a príjmy budúcich období k 31. decembru 2001:

31. 12. 2001 31. 12. 2000

âasové rozlí‰enie úrokov 5 790 4 207

Náklady budúcich období 83 88

Diskont cenn˘ch papierov v drÏbe do splatnosti 18 -

Ostatné 21 13

Mínus opravná poloÏka na ãasovo rozlí‰en˘ úrok -73 -63

Náklady a príjmy budúcich období 5 839 4 245

âasovo rozlí‰ené úroky k 31. decembru 2001 sa vzÈahujú k nasledujúcim druhom aktív:

31. 12. 2001

âasové rozlí‰enie úrokov – dlhopisy 5 053

âasové rozlí‰enie úrokov – úvery 252

âasové rozlí‰enie úrokov – pokladniãné poukáÏky 334

âasové rozlí‰enie úrokov – termínované vklady 151

âasové rozlí‰enie úrokov 5 790

20. Ostatné aktíva

Ostatné aktíva pozostávajú z nasledujúcich poloÏiek:

31. 12. 2001 31. 12. 2000

Zásoby 76 66

Prevádzkové pohºadávky 927 743

Pohºadávky z preveden˘ch úverov 947 2 460

Poskytnuté preddavky 29 47

Ostatné 42 –

Mínus opravná poloÏka na ostatné aktíva -830 -1 454

Ostatné aktíva 1 191 1 862
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21. Úvery a vklady centrálnej banky

·truktúra úverov a vkladov centrálnej banky:

31.12. 2001 31.12. 2000

BeÏné úãty 1 994 1 736

Prijaté úverové linky 1 338 3 804

Úvery a vklady centrálnej banky 3 332 5 540

Prijaté úverové linky sú vyuÏívané na podporné bankové programy, ktoré poskytla japonská EXIM Banka  a Európska

investiãná banka. Prijaté úverové linky spravuje Národná banka Slovenska.

22. Záväzky voãi in˘m bankám

Záväzky voãi in˘m bankám obsahujú:

31.12. 2001 31.12. 2000

BeÏné úãty 1 043 1 239

Termínované vklady 3 509 6 884

Prijaté úvery 338 743

Záväzky voãi in˘m bankám 4 890 8 866

23. Záväzky voãi klientom

Záväzky voãi klientom pozostávajú z nasledujúcich poloÏiek:

31.12. 2001 31.12. 2000

BeÏné úãty 35 433 31 830

Termínované vklady 64 534 59 343

Úsporné vklady 21 696 16 791

Úvery od klientov 1 436 926

Vkladové certifikáty 1 096 1 878

Úãelovo viazané vklady 129 1 094

Vklady ‰tátnych a komunálnych fondov 18 470 13 085

Ostatné pohºadávky voãi klientom 1 029 1 028

Záväzky voãi klientom 143 823 125 975

Vklady klientov k 31. decembru 2001 boli úroãené sadzbou od 2,0 % do 7,0 % v prípade vkladov v slovensk˘ch korunách 

a sadzbou od 0,0 % do 4,0 % v prípade vkladov v cudzej mene (k 31. decembru 2000 vklady v slovensk˘ch korunách sadzbou

od 2,0 % do 9,8 % a vklady v cudzej mene sadzbou od 0,0 % do 5,4 %).
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

24. V˘davky a v˘nosy budúcich období

·truktúra v˘davkov a v˘nosov budúcich období:

31.12. 2001 31.12. 2000

âasové rozlí‰enie úrokov 568 851

Amortizovaná prémia cenn˘ch papierov v drÏbe do splatnosti 78 –

Ostatné 187 82

V˘davky a v˘nosy budúcich období 833 933

âasovo rozlí‰ené úroky k 31. decembru 2001 sa vzÈahujú k nasledujúcim druhom pasív:

31. 12. 2001

âasové rozlí‰enie úrokov – vklady 422

âasové rozlí‰enie úrokov – prijaté úvery 36

âasové rozlí‰enie úrokov – dlhové cenné papiere 79

âasové rozlí‰enie úrokov – depozitné certifikáty 31

âasové rozlí‰enie úrokov 568

25. Dlhové cenné papiere

·truktúra dlhov˘ch cenn˘ch papierov :

31.12. 2001 31.12. 2000

Emitované dlhopisy 1 341 2 841

Emitované hypotekárne záloÏné listy 1 093 675

Dlhové cenné papiere 2 434 3 516

Dlhové cenné papiere sú denominované v Sk. 

Emitované dlhopisy boli úroãené sadzbou od 9,1 % do 12,0 % v roku 2001 aj 2000. Hypotekárne záloÏné listy boli

úroãené sadzbou od 7,3 % do 10,0 % (od 7,8 % do 10,0 % v roku 2000). Dlhopisy emitované Bankou nie sú konvertibilné

na jej akcie.

26. Podriaden˘ dlh

V decembri 2001 bol podriaden˘ dlh voãi Deutsche Bank AG splaten˘ v plnej v˘‰ke.

27. Základné imanie

Základné imanie Banky bolo akcionármi splatené v slovensk˘ch korunách v plnej v˘‰ke. K 31. decembru 2001 

a 31. decembru 2000 pozostávalo z:

• akcií verejne neobchodovateºn˘ch – 89 kusov v nominálnej hodnote 100 miliónov Sk/ks;

• akcií verejne obchodovateºn˘ch – 4 078 108 kusov v nominálnej hodnote 0,001 milióna Sk/ks.
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28. Rezervné a ostatné fondy

Rezervy Banky s obmedzen˘m a neobmedzen˘m pouÏitím sú stanovené v˘‰kou rezerv Banky vytvoren˘ch v súlade 

s úãtovn˘mi predpismi platn˘mi v Slovenskej republike. 

V súlade s t˘mito predpismi predstavovala v˘‰ka rezerv s obmedzen˘m pouÏitím k 31. decembru 2001 sumu 

5 754 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 sumu 7 754 miliónov Sk).

Údaje o konsolidácii skupiny

Rezervy

·truktúra rezerv:

SpoloãnosÈ 31.12. 2001 31.12. 2000

Materská spoloãnosÈ 935 -2 497

Spoloãnosti zahrnuté metódou úplnej  

alebo proporcionalnej konsolidácie:

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s. 359 346

Rezervy 1 294 -2 151

Hospodársky v˘sledok za beÏné obdobie

Podiel konsolidovan˘ch spoloãností na konsolidovanom hospodárskom v˘sledku skupiny k 31. decembru 2001:

SpoloãnosÈ 31.12. 2001 31.12. 2000

Materská spoloãnosÈ 1 405 3 384

Spoloãnosti zahrnuté metódou úplnej  
alebo proporcionalnej konsolidácie:

VÚB Asset Management, správ. spol.,  a. s. -30 –

Realitná spoloãnosÈ VÚB, spol. s r. o. -53 –

SpoloãnosÈ pre bankovú ochranu, a. s. -1 –

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s. 25 30

Hospodársky v˘sledok za beÏné obdobie 1 346 3 414

Podiel konsolidovan˘ch spoloãností konsolidovan˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie na hospodárskom v˘sledku 

a stave rezerv skupiny je zahrnut˘ v rezervách a hospodárskom v˘sledku beÏného obdobia Materskej spoloãnosti.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

Zosúladenie vlastného imania a zisku (straty) vykázaného podºa slovensk˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov pre úãely vyjadrenia

podºa IFRS:

31.12. 2001 31.12. 2000
Vlastné Vlastné
imanie Zisk imanie Zisk

(deficit) (strata) (deficit) (strata)

Slovenské úãtovné predpisy 15 352 1 429 13 918 5 945

Precenenie derivátov -272 -272 – –

Rozpustenie opravn˘ch poloÏiek voãi konsolidovan˘m spoloãnostiam 84 84 – –

Dodatoãná rezerva na straty – – – -2 450

Podiel na zisku konsolidovan˘ch spoloãností 299 -60 376 30

Nerealizované kurzové rozdiely – 22 -22 -154

Úvodné precenenie finanãn˘ch nástrojov podºa IFRS 39 – -45 – –

Precenenie cenn˘ch papierov podºa IFRS 39 205 205 – –

Precenenie dlhopisov – 30 -30 –

âasové rozlí‰enie osobn˘ch nákladov -50 -50 – –

Iné – 3 -1 43

Medzinárodné ‰tandardy finanãného vykazovania 15 618 1 346 14 241 3 414

29. Spriaznené strany

V súlade s medzinárodn˘m ‰tandardom finanãného vykazovania ã. 24 sú spriaznen˘mi osobami tie osoby alebo

spoloãnosti, ktoré spæÀajú nasledovné poÏiadavky: 

a) spoloãnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacer˘ch prostredníkov kontrolujú, sú kontro-

lované alebo sú pod spoloãnou kontrolou vykazujúcej spoloãnosti (toto zah⁄Àa holdingové spoloãnosti, dcérske podniky 

a sesterské podniky),

b) pridruÏené podniky, v ktor˘ch má Banka podstatn˘ vplyv a ktoré nie sú dcérskym podnikom ani joint venture investora,

c) jednotlivci, vlastniaci priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacom práve Banky, ão im dáva v˘znamn˘ vplyv v Banke, 

a kaÏd˘ in˘ jednotlivec, od ktorého sa môÏe oãakávaÈ, Ïe ovplyvní alebo bude ovplyvnen˘ tak˘mto jednotlivcom pri akti-

vitách s Bankou,

d) kºúãov˘ riadiaci personál, t. j. osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosÈ za plánovanie, riadenie a kontrolu ãinnosti

Banky vrátane riaditeºov, vedúcich pracovníkov a blízkych ãlenov rodiny tak˘chto jednotlivcov,

e) podniky, v ktor˘ch podstatn˘ podiel na hlasovacích právach je vlastnen˘ priamo alebo nepriamo ktoroukoºvek osobou 

opísanou v (c) alebo v (d) alebo na ktorú môÏe maÈ takáto osoba v˘znamn˘ vplyv. Toto zah⁄Àa podniky vlastnené riadi-

teºmi alebo hlavn˘mi akcionármi Banky a podniky, ktoré majú s Bankou spoloãného ãlena kºúãového manaÏmentu.

Pri posudzovaní vzÈahov s kaÏdou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzÈahu a nie na právnu formu.  
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K 31. decembru 2001 a 31. decembru 2000 boli otvorené nasledujúce transakcie so spriaznen˘mi osobami:

31.12. 2001 31.12. 2000

Transakcie s podnikmi v skupine Kategória celkov˘ch aktív a pasív

Úvery a preddavky – brutto

– ‰tatutárne orgány(3) 1 –

– riaditelia(3) 8 9

– ostatní zamestnanci(3) 6 –

– spoloãnosti v skupine(2) 1 576 1 067

Aktíva spolu 1 591 1 076

Záväzky voãi klientom

– ‰tatutárne orgány(3) 12 –

– riaditelia(3) 45 –

– ostatní zamestnanci(3) 322 –

– spoloãnosti v skupine(2) 772 395

Pasíva spolu 1 151 395

V˘nosové úroky

– riaditelia (3) 1 –

– ostatní zamestnanci(3) 1 –

– spoloãnosti v skupine(2) 152 –

Ostatné v˘nosy

– riaditelia(3) 2 –

– spoloãnosti v skupine(2) 1 –

V˘nosy spolu 157 –

Nákladové úroky

– ‰tatutárne orgány(3) 1 –

– riaditelia(3) 3 –

– ostatní zamestnanci(3) 3 –

– spoloãnosti v skupine(2) 10 –

Náklady spolu 17 –

Podsúvahové finanãné aktíva

– spoloãnosti v skupine(2) 1 193 73

Podsúvahové finanãné aktíva spolu 1 193 73
(1)Akcionár
(2) Spoloãná kontrola
(3) Ostatné spriaznené strany

Naviac k vy‰‰ie uvedenej tabuºke má banka k 31. decembru 2001 otvoren˘ menov˘ termínov˘ forward so spoloãnosÈou 

v rámci skupiny IntesaBci na predaj 15 miliónov USD za 718 miliónov Sk.

Väã‰ina uveden˘ch transakcií bola uskutoãnená za pouÏitia beÏn˘ch trhov˘ch a bankov˘ch podmienok.
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

30. Podsúvahové aktíva a pasíva

Podsúvahové aktíva a pasíva k 31. decembru 2001 a 31. decembru 2000:

31.12. 2001 31.12. 2000

Podsúvahové finanãné aktíva 40 162 16 601

Poskytnuté záruky 3 296 4 947

Neãerpané prísºuby na poskytnutie úveru 4 644 475

Pohºadávky zo spotov˘ch operácií 91 1 066

Pohºadávky z derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov 32 131 10 113

Podsúvahové finanãné pasíva 52 005 23 678

Prijaté záruky 18 298 11 335

Záväzky zo spotov˘ch operácií 91 1 065

Záväzky z derivátov˘ch finanãn˘ch nástrojov 31 433 10 079

Hodnoty prijaté do správy 2 183 1 199

a) Záruky a akreditívy

Záruky a akreditívy k 31. decembru 2001 a 31. decembru 2000:

31.12. 2001 31.12. 2000

Poskytnuté 3 296 4 947

Akreditívy 5 –

Záruky 3 291 4 947

Prijaté 18 298 11 335

Akreditívy 7 233

Záruky 18 291 11 102

b) Neãerpané prísºuby na poskytnutie úveru
Neãerpané úverové limity k 31. decembru 2001 predstavovali sumu 4 644 miliónov Sk (k 31. decembru 2000 sumu 

475 miliónov Sk). Bankou poskytované úverové prísºuby sú neodvolateºné.

c) Hodnoty prijaté do úschovy
Banka k 31. decembru 2001 vyvíjala aj ãinnosÈ spojenú so správou a úschovou cenn˘ch papierov svojich klientov. Cenné

papiere a iné cennosti, ktoré Banke zverili klienti, sú premietnuté v podsúvahe vo v˘‰ke 2 183 miliónov Sk (k 31. decembru

2000 – 1 199 miliónov Sk).

d) Záväzky z prenájmu 
V rámci svojej riadnej ãinnosti Banka uzatvára zmluvy o operatívnom prenájme priestorov poboãiek. Ide o nájomné zmluvy

s moÏnosÈou zru‰enia za beÏn˘ch obchodn˘ch podmienok. 

e) Súdne spory
V rámci svojej beÏnej obchodnej ãinnosti Banka vstupuje do súdnych sporov. Vedenie Banky je presvedãené, Ïe ak z t˘chto
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sporov vyplynú pre Banku nejaké záväzky, ich skutoãná v˘‰ka nebude maÈ nepriazniv˘ dopad na finanãné podmienky alebo

v˘sledky budúcej ãinnosti Banky, keìÏe v‰etky pravdepodobné straty boli zaúãtované ako rezerva na súdne spory (pozri

bod 8).

f) Záväzky z poistenia
Banka má svoj investiãn˘ majetok poisten˘ do v˘‰ky zostatkovej hodnoty. Banka v súãasnosti nemá poistné krytie na

potenciálne záväzky, ktoré môÏu vyplynúÈ z ch˘b alebo nedbalosti. Takéto poistenie zodpovednosti za ‰kody zatiaº na

Slovensku nie je dostupné.

31. Derivátové finanãné nástroje

Banka má na úãely obchodovania otvorené obchody s derivátov˘mi finanãn˘mi nástrojmi.

Objektívnu hodnotu derivátov vyãíslilo vedenie Banky podºa spotového v˘menného kurzu platného k 31. decembru 2001

a úrokovej miery na trhu, ktorá odráÏa termín splatnosti derivátov. Táto sadzba bola pouÏitá v prípade beÏn˘ch otvoren˘ch

obchodov a aj otvoren˘ch obchodov po splatnosti, keìÏe sa predpokladá, Ïe uveden˘m spôsobom je moÏné verne zobraziÈ

pozíciu Banky k 31. decembru 2001.

Nesplatené zostatky operácií s derivátmi k 31. decembru 2001:

31.12.2001
Teoretická Realizovateºná

v˘‰ka istiny trhová hodnota

Úrokové finanãné deriváty

Úrokov˘ swap

Aktíva 138 140

Pasíva -138 -138

Kombinovan˘ menovo-úrokov˘ swap

Aktíva (*) 27

Pasíva (*) -441

Menové finanãné deriváty

Forward a swap

Aktíva 31 095 31 222

Pasíva -31 067 -31 098

âistá pozícia banky 28 -288

(*) zahrnuté v menov˘ch finanãn˘ch derivátoch 

V realizovateºnej trhovej hodnote t˘chto operácií sú zohºadnené menové, úverové a iné ekonomické riziká Banky. 

Úrokové swapové deriváty sú zúãtovávané na polroãnej báze s prv˘m zúãtovaním v januári 2002 a posledn˘m v júli 2003.

Kombinované menovo-úrokové swapy sú zúãtovávané ‰tvrÈroãne (pohºadávky) s prv˘m zúãtovaním v januári 2002 

a polroãne (záväzky) s prv˘m zúãtovaním v januári 2002. Posledné zúãtovanie swapu nastane v januári 2006.  
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Príloha ku konsolidovanej úãtovnej závierke 
k 31. decembru 2001 a 2000 pripravená 

v súlade s medzinárodn˘mi ‰tandardmi finanãného vykazovania 
(v miliónoch Sk)

SplatnosÈ menov˘ch finanãn˘ch derivátov k 31. decembru 2001: 

Do 1 1 aÏ 3 3 aÏ 6 6 mesiacov 1 aÏ 5
mesiaca mesiace mesiacov aÏ 1 rok rokov Spolu

Menové finanãné deriváty

Aktíva 20 724 1 854 1 432 2 122 5 090 31 222

Pasíva -20 723 -1 866 -1 416 -2 093 -5 000 -31 098

Spolu 1 -12 16 29 90 124

Pohºadávky z menov˘ch finanãn˘ch derivátov predstavovali k 31. decembru 2000 10 996 miliónov Sk a záväzky 

z menov˘ch finanãn˘ch derivátov predstavovali 10 962 miliónov Sk. Otvorená pozícia v hodnote 8 542 miliónov Sk je splatná

do jedného mesiaca. Otvorená pozícia v hodnote 1 497 miliónov Sk je splatná do troch mesiacov a  v hodnote 447 miliónov Sk

je splatná do ‰iestich mesiacov. V‰etky hodnoty sú splatné do 12 mesiacov odo dÀa úãtovnej závierky.

32. Kapitálová primeranosÈ

Podºa poÏiadaviek Národnej banky Slovenska je Banka povinná zabezpeãiÈ kapitálovú primeranosÈ vo v˘‰ke 8 % z rizikovo

váÏen˘ch aktív, vyãíslenú podºa úãtovn˘ch predpisov platn˘ch na Slovensku. Kapitálová primeranosÈ Banky k 31. decembru 2001

a k 31. decembru 2000 vyãíslená uveden˘m spôsobom prevy‰ovala stanovenú spodnú hranicu.

Kapitál je vyãíslen˘ ako súhrn súãastí vlastného imania s obmedzen˘m a neobmedzen˘m pouÏitím plus rezervy Banky na

straty z úverov, ale len do  v˘‰ky upravenej hodnoty vlastného imania.

33. Objektívna trhová hodnota finanãn˘ch nástrojov

Vedenie Banky je presvedãené, Ïe objektívna trhová hodnota finanãn˘ch aktív a pasív Banky sa v˘razne neodli‰uje od

hodnôt uveden˘ch v súvahe Banky k 31. decembru 2001 a k 31. decembru 2000.

Finanãn˘ majetok
Pri vkladoch v in˘ch bankách sa vychádza z predpokladu, Ïe amortizovaná cena obstarania sa pribliÏuje k objektívnej cene

z dôvodu, Ïe vklady majú krátkodob˘ charakter, úrokové sadzby odráÏajú súãasné trhové podmienky a náklady na transakciu

nie sú v˘znamné.

Cenné papiere k dispozícii na predaj a cenné papiere urãené na obchodovanie sú ocenené v objektívnej hodnote.

Objektívna hodnota dlhov˘ch cenn˘ch papierov je stanovená v‰eobecne platn˘mi metódami oceÀovania. Akcie kótované na

burze sú ocenené v trhovej cene.

Cena obstarania ostatn˘ch finanãn˘ch investícií upravená o stratu zo zníÏenia ich hodnoty je najlep‰ím odhadom ich

objektívnej hodnoty.

Pri amortizovanej cene obstarania pri úveroch, upravenej o rezervy na straty, sa vychádza z predpokladu, Ïe sa táto

hodnota pribliÏuje objektívnej hodnote.
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Finanãné záväzky
V prípade vkladov klientov a pôÏiãiek Banky sa amortizovaná cena obstarania povaÏuje za hodnotu, ktorá sa pribliÏuje 

k ich objektívnym hodnotám. Tento predpoklad vychádza z toho, Ïe sa na vklady a pôÏiãky viaÏu hlavne podmienky

krátkodobého precenenia a také úrokové sadzby, ktoré odráÏajú beÏné trhové podmienky. Takéto finanãné záväzky sa

vyrovnajú bez v˘znamn˘ch nákladov na transakciu.

34. Riziko úrokovej miery

Riziko úrokovej miery spoãíva v tom, Ïe hodnota finanãného nástroja bude kolísaÈ v dôsledku zmien úrokov˘ch sadzieb na

trhu a ìalej v tom, Ïe splatnosti úroãen˘ch aktív sa budú lí‰iÈ od splatností úroãen˘ch pasív pouÏívan˘ch ako zdroj financovania

t˘chto aktív. Z ãasového vymedzenia, poãas ktorého je úroková miera fixovaná na finanãn˘ nástroj vypl˘va, do akého rozsahu

je uveden˘ finanãn˘ nástroj vystaven˘ riziku úrokovej miery. ·truktúra úrokového precenenia jednotliv˘ch poloÏiek finanãn˘ch

aktív a pasív k 31. decembru 2001 a  2000 bola nasledujúca:
31.12. 2001

Do 1 1 aÏ 3 3 mesiace 1 aÏ 5 Nad 5 Ne‰peci- 
mesiaca mesiace aÏ 1 rok rokov rokov fikované Spolu

Aktíva

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 3 813 – – – – 6 857 10 670

Cenné papiere 24 839 15 302 10 101 38 888 1 500 590 91 220

Úvery a vklady poskytnuté bankám 14 335 1 584 1 843 – – 179 17 941

Úvery poskytnuté klientom 13 959 15 193 6 870 7 933 4 580 -7 856 40 679

Ostatné finanãné investície – – – – – 104 104

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok – – – – – 513 513

Hmotn˘ investiãn˘ majetok – – – – – 6 676 6 676

DaÀové pohºadávky – – – – – 176 176

Náklady a príjmy budúcich období – – – – – 5 839 5 839

Ostatné aktíva – – – – – 1 191 1 191

Aktíva spolu 56 946 32 079 18 814 46 821 6 080 14 269 175 009

Cudzie zdroje a vlastné imanie

Úvery a vklady centrálnej banky 2 077 210 210 833 2 – 3 332

Záväzky voãi bankám 2 975 549 397 – – 969 4 890

Záväzky voãi klientom 61 460 15 268 11 792 1 374 1 53 928 143 823

Dlhové cenné papiere – – – 2 434 – – 2 434

DaÀové záväzky – – – – – 910 910

Rezervy na ostatné riziká – – – – – 2 138 2 138

V˘nosy a v˘davky budúcich období – – – – – 833 833

Ostatné pasíva – – – – – 1 031 1 031

Vlastné imanie – – – – – 15 618 15 618

Pasíva spolu 66 512 16 027 12 399 4 641 3 75 427 175 009

Podsúvahové finanãné aktíva 16 000 2 371 3 842 138 – 17 811 40 162

Podsúvahové finanãné pasíva 11 236 1 840 3 793 5 000 – 30 136 52 005

âistá banková pozícia 
k 31. decembru 2001 -4 802 16 583 6 464 37 318 6 077 -73 483 -11 843

âistá banková pozícia 
k 31. decembru 2000 12 452 8 191 7 338 12 968 1 172 -38 369 3 752

BeÏné úãty, nostro a loro úãty sú vykázané v stæpci Ne‰pecifikované ako poloÏky s nízkou citlivosÈou na úrokové miery.
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Priemerné úrokové sadzby prijaté a zaplatené z finanãn˘ch aktív a pasív k 31. decembru 2001 a k 31. decembru 2000:

31.12. 2001 31.12. 2000

Aktíva v %

Peniaze a peÀaÏné ekvivalenty 1,41 1,57

Cenné papiere v objektívnej hodnote 7,64 8,54

Cenné papiere drÏané do splatnosti 7,94 7,10

Úvery a vklady poskytnuté bankám 5,98 7,31

Úvery poskytnuté klientom 7,25 9,18

Postúpené úvery – 8,20

Pasíva v %

Úvery a vklady NBS 4,31 2,96

Záväzky voãi bankám 5,75 7,85

Záväzky voãi klientom 4,18 6,98

Dlhové cenné papiere 9,02 10,76

35. Následné udalosti

Po dni úãtovnej závierky nedo‰lo k tak˘m v˘znamn˘m udalostiam, ktoré by si vyÏadovali vykázanie v prílohe alebo úpravu

úãtovn˘ch v˘kazov k 31. decembru 2001.

Podpísané v mene predstavenstva

Ladislav Va‰koviã Domenico Cristarella

1. marca 2002 Predseda predstavenstva âlen predstavenstva
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Referenãná správa audítora



V‰eobecná úverová banka, a. s.
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2001 
podºa úãtovn˘ch noriem MF SR
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Aktíva v tis. Sk

Pokladniãná hotovosÈ, prostriedky v emisn˘ch bankách 8 791 598
a ‰ekové po‰tové úãty

v tom: Pokladniãné hodnoty 5 051 928

Úãty emisn˘ch bánk a ‰ekové po‰tové úãty 3 739 670

·tátne pokladniãné poukáÏky a iné pokladniãné poukáÏky prijímané NBS na refinancovanie 13 252 214

Pohºadávky z in˘ch hodnôt

Pohºadávky z cenn˘ch papierov

Úvery a vklady ostatn˘ch bánk 18 868 405

z toho: Úvery ostatn˘ch bánk 1 087 086

Vklady in˘ch bánk 17 315 295

Úvery poskytnuté klientom 40 766 925

Dlhopisy a iné cenné papiere s pevn˘m v˘nosom 7 497 987

v tom: Dlhopisy vydané verejn˘m sektorom 6 411 991

Dlhopisy emitované bankami a ostatn˘mi emitentmi 1 085 996

Akcie a iné cenné papiere s premenliv˘m v˘nosom 944 136

Vlastné akcie na obchodovanie

Podielové cenné papiere a vklady v obchodn˘ch spoloãnostiach s rozhodujúcim vplyvom 266 321

Podielové cenné papiere a vklady v obchodn˘ch spoloãnostiach s podstatn˘m vplyvom 340 000

Ostatné podielové cenné papiere a vklady 149 008

Ostatné investiãné cenné papiere 75 713 717

Prostriedky dlhodobo poskytnuté zahraniãn˘m poboãkám 542 861

Poskytnuté dlhodobé úvery osobitného charakteru

Nehmotn˘ investiãn˘ majetok 503 762

Hmotn˘ investiãn˘ majetok 6 523 484

z toho: Pozemky 395 700

Stavby 4 670 612

Ostatné aktíva 5 482 438

z toho: PoloÏky ãasového rozlí‰enia – aktívne 837 051

Aktíva spolu 179 642 856
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Pasíva v tis. Sk

Záväzky voãi bankám 8 645 302

v tom: Úvery a vklady od emisn˘ch bánk 3 331 590

Úvery a vklady od ostatn˘ch bánk 5 313 712

Záväzky voãi klientom 138 243 231

Vkladové certifikáty a obdobné dlhopisy 1 095 561

Emisia dlhopisov 2 434 310

Záväzky z in˘ch hodnôt 3 539 484

Záväzky z cenn˘ch papierov 984 306

Dotácie a podobné zdroje

Rezervy 6 765 889

z toho: Zákonné rezervy 576 069

Ostatné pasíva 2 040 292

z toho: PoloÏky ãasového rozlí‰enia – pasívne 754 922

Základné imanie spolu 13 526 104

ÁÏiové fondy a ostatné kapitálové fondy 2 790 809

Rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku 2 963 602

Hospodársky v˘sledok minul˘ch rokov -4 814 886

Hospodársky v˘sledok beÏného úãtovného obdobia 1 428 852

Pasíva spolu 179 642 856



V‰eobecná úverová banka, a. s.
V˘kaz ziskov a strát k 31. 12. 2001 
podºa úãtovn˘ch noriem MF SR
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Náklady v tis. Sk

Náklady na finanãné ãinnosti 21 017 738

v tom: Náklady na pokladniãné a medzibankové operácie 1 044 928

Náklady na operácie s klientmi 6 309 443

Náklady na finanãn˘ prenájom 0

Náklady na emitované dlhopisy 282 448

Náklady na operácie s cenn˘mi papiermi 449 073

Náklady na devízové operácie 12 931 061

Náklady na ostatné operácie 785

V‰eobecné prevádzkové náklady 4 661 327

z toho: Náklady na zamestnancov 1 464 086

Nakupované v˘kony 1 649 548

Odpisy hmotného a nehmotného investiãného majetku 952 334

Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏiek 21 256 934

z toho: Tvorba opravn˘ch poloÏiek 15 282 463

Tvorba  zákonn˘ch rezerv 54 530

Tvorba ostatn˘ch rezerv 5 919 941

Ostatné prevádzkové náklady 4 114 865

DaÀ z príjmu z beÏnej ãinnosti 14 153

Dodatoãné odvody dane z príjmu 32 669

Mimoriadne náklady 200 951

Hospodársky v˘sledok beÏného úãtovného obdobia 1 428 852

Náklady spolu 52 727 489
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V˘nosy

V˘nosy z finanãn˘ch ãinností 28 033 498

v tom: V˘nosy z pokladniãn˘ch a medzibankov˘ch ãinností 1 918 309

V˘nosy z operácií s klientmi 5 927 031

V˘nosy z finanãného prenájmu 0

V˘nosy z operácií s cenn˘mi papiermi  6 231 604

V˘nosy z devízov˘ch operácií 13 816 795

V˘nosy z ostatn˘ch operácií 139 759

PouÏitie rezerv a opravn˘ch poloÏiek 24 276 260

v tom: PouÏitie opravn˘ch poloÏiek 20 235 415

PouÏitie zákonn˘ch  rezerv 905 117

PouÏitie ostatn˘ch  rezerv 3 135 728

Ostatné prevádzkové v˘nosy 324 819

Mimoriadne v˘nosy 92 912

V˘nosy spolu 52 727 489
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Organizaãná schéma 
VÚB, a. s., k 1. 4. 2002

Podpora 
obchodov

Ekonomické a in-
vestiãné anal˘zy

RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO

Komerãné 
plánovanie

Riadenie segmen-
tu ‰tandardn˘ch

klientov

Riadenie retailovej
obchodnej siete

V˘voj a správa
produktov

Riadenie 
retailov˘ch úverov

FINANâNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY

Organizácia 
a ºudské zdroje

Stratégia skupiny PR a komunikácia

ManaÏment rizíkÚverové anal˘zy

Právne sluÏby 
a sekretariát

Vnútorná
kontrola 

GENERÁLNY RIADITEª

PREDSTAVENSTVO

DOZORNÁ RADA

Treasury 
v poboãke 

VÚB, a. s., Praha

VÚB Asset
Management, a. s.

Treasury

Fúzie a akvizície

Stavebná 
sporiteºÀa VÚB 
Wüstenrot, a. s.

Riadenie segmen-
tu nad‰tandard-

n˘ch klientov 
a mal˘ch podnikov
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FIREMNÉ BANKOVNÍCTVO

Komerãné pláno-
vanie a kontrola

StarostlivosÈ o klien-
tov a marketing

Malé a stredné
podniky

·truktúrované 
financovanie

Správa a podpora
úverov˘ch 
obchodov

SPRÁVA, ÚâTOVNÍCTVO 
A KONTROLA ROZPOâTU

Talianske 
v˘kazníctvo

Kontrola nákladov

Úãtovníctvo

Rozpoãet 
a kontrola

Správa majetku

INFORMAâNÁ TECHNOLÓGIA 
A PREVÁDZKA

Projekty 
a ekonomika IT

BezpeãnosÈ IT

V˘voj IT

Prevádzka IT

Koordinácia SaPC

Riadenie ochrany 
a bezpeãnosti

Back Office

Vnútorn˘ audit

VÚB 
Leasingová, a. s.

VÚB 
Factoring, a. s.

Medzinárodná 
klientela

V˘znamní klienti



Zoznam poboãiek 
a zastupiteºstiev 

VÚB, a. s., k 31. 12. 2001
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Poboãky v Slovenskej republike

Názov Adresa PSâ Telefón Fax
Banská Bystrica Námestie slobody 1 975 55 048/ 450  1111 414 54 36
Bardejov Kellerova 1 085 61 054/ 472 62 15-16, 20 474 63 89
Bratislava – centrum Gorkého 7 813 20 02/ 59 55 1111 54 13 10 28
Bratislava – mesto Námestie SNP 19 815 79 02/ 50 55 1111 52 92 11 81
Bratislava – RuÏinov Ja‰íkova 8 827 61 02/ 50 55 1111 43 33 11 35
âadca FraÀa Kráºa 1504 022 24 041/ 432 28 11-12 432 40 79
Doln˘ Kubín Radlinského 1712/34 026 12 043/586 46 91-94 586 49 22
Dunajská Streda AlÏbetínske nám. 328 929 35 031/ 552 25 21 552 72 11
Galanta Mierové námestie 2 924 41 031/ 780 52 41-44 780 46 82
Humenné Námestie slobody 26/10 066 80 057/ 770 51 11 766 31 87 
Komárno TrÏniãné námestie 1 945 23 035/ 790 45 11 773 06 52
Ko‰ice – centrum Baãíkova 2 042 81 055/ 622 21 12, 622 76 82 622 18 31
Ko‰ice – mesto Strojárenská 11 042 31 055/ 681 81 11 622 93 39
Levice ·túrova 21 934 01 036/ 631 27 23-27 631 32 93
Liptovsk˘ Mikulá‰ ·túrova 19 031 31 044/ 551 49 20-24 552 51 49
Luãenec T. G. Masaryka 24 984 35 047/ 432 91 71-73 432 41 49
Martin Osloboditeºov 2 036 53 043/ 413 28 11 413 18 91
Michalovce Námestie slobody 3 071 80 056/ 644 10 76-77 642 23 46
Nitra ·tefánikova 44 949 31 037/ 690 42 22 652 87 54
Nové Zámky Hlavné námestie 5 940 33 035/690 45 55 640 04 77
Pie‰Èany Námestie slobody 11 921 01 033/ 774 18 17 772 35 34
Poprad Mnoheºova 2832/9 058 17 052/ 713 11 11 772 18 77 
PovaÏská Bystrica Nám. A. Hlinku 23/28 017 21 042/ 430 91 11, 432 73 70 432 73 66
Pre‰ov Masarykova 13 081 86 051/ 773 33 61-65 772 28 08
Prievidza Námestie slobody 10 971 23 046/ 515 51 11 542 68 78
Rimavská Sobota Francisciho 1 979 13 047/ 563 10 21-24 563 13 65
RoÏÀava ·afárikova 21 048 73 058/ 732 52 54-58 732 42 40
Senica Nám. oslobodenia 8 905 01 034/ 651 24 38-39 651 53 64
Spi‰ská Nová Ves Letná 33 052 14 053/ 418 41 01-03 441 04 22
Stará ªubovÀa Obchodná 2 064 01 052/ 432 23 95 432 34 91
Svidník Centrálna 584/5 089 27 054/ 752 22 59 752 16 91
Topoºãany Moyzesova 585/2 955 19 038/ 532 30 01 532 52 06
Trebi‰ov M. R. ·tefánika 3197/32 075 17 056/ 672 23 41-43 672 68 13
Trenãín Mierové námestie 37 911 62 032/ 741 71 11 743 43 36
Trnava Dolné ba‰ty 2 917 68 033/ 556 98 11 551 15 11
Veºk˘ Krtí‰ Novohradská 7 990 20 047/ 483 11 44 483 10 74
Vranov nad Topºou Námestie slobody 6 093 01 057/ 442 17 41-44 442 36 32
Zvolen Námestie SNP 2093/13 960 94 045/ 532 72 00 533 35 32
Îiar nad Hronom Námestie Matice slovenskej 21 965 01 045/ 670 71 11 672 25 61
Îilina Na bráne 1 010 43 041/ 565 39 30-36 724 71 36
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Zahraniãné odbytové miesta

Názov Adresa PSâ Telefón Fax
Praha Celetná 31 111 21 00 420 2/ 2186 5111 2232 3739

Brno Orlí 27 602 00 00 420 5/ 4221 6410 4221 6411

Zastupiteºstvo v zahraniãí

Názov Adresa PSâ Telefón Fax
Moskva Ul. Fuãíka 17/19 123056 00 7 095/ 251 23 38 251 23 38



Najv˘znamnej‰ie 
dcérske spoloãnosti 

VÚB, a. s., k 31. 12. 2001
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Realitná spoloãnosÈ VÚB, spol. s r. o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

Akcionári: VÚB, a. s.

Podiel VÚB, a. s.: 100 %

Predmet ãinnosti: Obchody s nehnuteºnosÈami

Telefón: 02/ 5557 7447

Fax: 02/ 5542 2766

Riaditeº: Terézia Straková

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
Po‰tová 1, 815 73 Bratislava

Akcionári: VÚB, a. s.

Podiel VÚB, a. s.: 100 %

Predmet ãinnosti: Kolektívne investovanie

Telefón: 02/ 5055 8190 

Fax: 02/ 5441 7939

Riaditeº: ªubomír Lorencoviã

VÚB Leasingová, a. s.
Po‰tová 1, 811 06 Bratislava

Akcionári: VÚB, a. s.

Podiel VÚB, a. s.: 100 %

Predmet ãinnosti: Leasingové obchody

Telefón: 02/ 5955 8100

Fax: 02/ 5441 7880

Riaditeº: Anton Magnus
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VÚB Factoring, a. s.
KríÏna 54, 821 08 Bratislava

Akcionári: VÚB, a. s.

Slovenská konsolidaãná, a. s.

Slovenská záruãná a rozvojová banka, ‰. p. ú.

Podiel VÚB, a. s.: 84,28 %

Predmet ãinnosti: Faktoringové a forfaitingové obchody

Telefón: 02/ 5022 3207

Fax: 02/ 5541 5224

Riaditeº: Michal Krajãoviã

Stavebná sporiteºÀa VÚB Wüstenrot, a. s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava

Akcionári: VÚB, a. s.

Wüstenrot Salzburg

Wüstenrot Ludwigsburg

Podiel VÚB, a. s.: 50 %

Predmet ãinnosti: Stavebné sporenie

Telefón: 02/ 5927 5111 

Fax: 02/ 5292 0912

Riaditeº: Joachim Kuãera



Medzinárodná sieÈ 
IntesaBci
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Poboãky a zastupiteºstvá
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Dcérske spoloãnosti

Medzinárodná sieÈ 
IntesaBci
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Poboãky – geografické rozmiestnenie zamestnancov 
(Celkov˘ poãet k 31. 12. 2001: 871 zamestnancov)

Medzinárodná sieÈ 
IntesaBci





V‰eobecná úverová banka, a. s.

Mlynské nivy 1

829 90  Bratislava 25

Slovenská republika

Telefón: +421 2 5055 1111

Fax: +421 2 5556 6650

Internet: http://www.vub.sk

Swift code: SUBA SK BX

Reuters code: VUBB, VUBR

Internet: http://www.intesabci.it






