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VÚB, a.s. 

RIZIKOVÉ FAKTORY 
 
Medzinárodné politické riziko Slovenska po jeho vstupe do NATO a EÚ v roku 2004 sa znížilo na úroveň ostatných 
členov vyspelej časti Európy. Vďaka zavedeným štrukturálnym reformám predchádzajúcich dvoch vlád sa zlepšila 
dôveryhodnosť Slovenska a jeho celkového obrazu ako miesta pre podnikanie. Okrem PZI, ktoré plynuli v uplynulých 
dvoch rokoch do automobilového priemyslu a jemu prislúchajúcich odvetví, sú oznamované aj ďalšie projekty 
a investície, ktoré zahrňujú elektrotechnický priemysel a sektor IT, na ktoré nadväzujú aj investície do výskumu 
a vývoja. Práve táto orientácia by v budúcnosti mala Slovensko udržať v konkurenčnej výhode oproti ostatným 
rozvíjajúcim sa európskym krajinám, ktoré lákajú zahraničných investorov lacnejšou pracovnou silou. 
 
Nová vláda SR, ktorá vznikla z výsledkov predčasných parlamentných volieb v roku 2006, jednoznačne deklarovala 
svoj zámer prijať jednotnú európsku menu euro podľa pôvodného plánu v januári 2009. Rozpočet na rok 2007 ráta s 
celkovým deficitom verejných financií na úrovni 2,94 % predpokladaného HDP, pričom vláda si stanovila cieľ do roku 
2010 postupne znížiť tento pomer na úroveň 0,8 % z odhadovaného HDP. Doterajšie kroky vlády v oblasti fiškálnej 
politiky teda zatiaľ smerujú k splneniu maastrichtského fiškálneho kritéria, ktoré by malo byť posudzované na jar roku 
2008. 
 
Pozitívny vývoj ekonomiky Slovenska jednoznačne demonštrujú priaznivé makroekonomické ukazovatele. Údaje za 
prvý štvrťrok roku 2007 ukázali, že reálny HDP vzrástol o 9 %, čo bolo najsilnejším tempom rastu v rámci 
stredoeurópskeho regiónu. K rastu okrem domáceho dopytu prispieva kladne aj zahraničný dopyt, ktorý reálne vzrástol 
o 24,1 % r/r v porovnaní so 17,7 % v predchádzajúcom štvrťroku. Čistý export prispel k celkovému medziročnému 
rastu HDP 5,6 % bodmi oproti 5,2 % v prvom štvrťroku a 1,7 % za celý rok 2006. V rámci domáceho dopytu si 
spotreba domácností ako aj investície zachovali svoje trendové tempá rastu. Celkovo tak konečná domáca spotreba 
a investície prispeli k celkovému rastu HDP 6,1 % bodmi, čo bol porovnateľný príspevok tomu v predchádzajúcom 
štvrťroku.  
 
Rýchle tempo ekonomického rastu prináša pozitíva pre podniky ale aj pre zamestnancov. Nefinančný sektor 
zaznamenal v prvom štvrťroku 2007 opäť silný rast zisku pred zdanením o 25,3 % oproti 25,8 % v celom roku 2006. 
Podiel korporátnych ziskov na HDP ostal taktiež vysoký na úrovni 16,8 %, v blízkosti rekordnej úrovne 17,1 % z roku 
2006. Čo sa týka podmienok na trhu práce, celková miera nezamestnanosti klesla o pol percentuálneho bodu na úroveň 
11,5 % z 12 % vo štvrtom štvrťroku 2006 a bola o 3,4 % bodu nižšie ako pred rokom. Aj zamestnanosť pokračovala 
v raste, avšak o niečo pomalším tempom ako v predošlom roku. V prvom štvrťroku vzrástol celkový počet 
zamestnaných ľudí (doma aj v zahraničí) o 3,1 % oproti 3,5 % vo štvrtom štvrťroku 2006 a 3,8 % v roku 2006. 
 
Čo sa týka vývoja cenovej hladiny, v máji prekvapila spotrebiteľská inflácia na pozitívnej strane. Spotrebiteľské ceny sa 
na medziročnej báze po trojmesačnej stagnácii na úrovni 2,7 % znížili na hladinu 2,3 %. Hlavným dôvodom, ktorý stál 
za spomalením inflácie, bolo spomalenie rastu cien potravín ako aj značný pokles regulovaných cien v zdravotníctve. 
Jadrová inflácia na medziročnej báze poklesla o štyri desatiny percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 2,2 %. Spolu so 
spomalením spotrebiteľskej inflácie v národnom meraní, výrazne spomalila taktiež aj európska harmonizovaná miera 
inflácie, a to z úrovne 2,0 % r/r v apríli na 1,5 % v máji. 12-mesačný priemer, ktorý je dôležitý pri posudzovaní 
maastrichtského kritéria tak poklesol na úroveň 3,2 % z 3,5 % v apríli. Maastrichtské kritérium, ktoré je definované ako 
priemer troch krajín s najnižšou infláciou v eurozóne + 1,5 % bodu, sa momentálne nachádza na hladine 3,0 %. 
Vzhľadom na pozitívny vývoj jednotlivých komponentov indexu CPI očakávame, že Slovensko začne plniť 
maastrichtské inflačné kritérium od júla alebo augusta roku 2007. 
 
Na strane platobnej bilancie dochádza od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rovnako 
k výraznému zlepšeniu. Kumulatívna bilancia bežného účtu za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla prebytok 0,7 mld. 
Sk. V porovnaní s deficitom vo výške 23,9 mld. Sk, ktorý bol zaznamenaný v rovnakom období minulého roku, je to 
citeľný obrat. Dokonca až doteraz nebol za prvé tri mesiace roka ešte nikdy zaznamenaný prebytok bežného účtu. Tento 
trend vďačí hlavne obratu v obchodnej bilancii, ktorá ťaží z rýchlo rastúceho exportne orientovaného automobilového 
priemyslu. 
 
Priaznivé ekonomické fundamenty prirodzene vytvárajú v dlhodobejšom horizonte priestor pre zhodnotenie slovenskej 
koruny. Tá však ostala po prudkom posilnení po revalvácii centrálnej parity v systéme ERMII v marci tohto roku skôr 
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pod vplyvom regionálneho sentimentu, ktorý bol po väčšinu času negatívny, nakoľko záujem svetových investorov  sa 
dočasne presunul do amerických finančných aktív, ktoré v súčasnosti ponúkajú atraktívnejšie úročenie ako tomu bolo 
začiatkom roka. A tak, všetky meny krajín V4 voči euru v máji oslabili a ostali pod predajným tlakom aj v júni. 
V krátkodobom horizonte pravdepodobne bude slovenskú menu i naďalej ovplyvňovať predovšetkým nálada investorov 
voči regiónu, v strednodobom až dlhodobom horizonte by však mala koruna naďalej posilňovať v súlade so silnejúcou 
ekonomikou.  
 
Pozitívny inflačný výhľad a silnejúca koruna umožnili NBS v prvom polroku 2007 postupne uvoľniť menové 
podmienky. Centrálna banka tak znížila v marci a apríli v dvoch krokoch základnú 2-týždňovú úrokovú sadzbu na 
úroveň 4,25 % z úrovne 4,75 %, kde sa základná úroková sadzba nachádzala od septembra 2006. Podľa nášho názoru 
NBS zrejme skočila so znižovaním úrokových sadzieb. 2-týždňová repo úroková sadzba NBS na úrovni 4,25 % je 
v súčasnosti len 25bps nad refinančnou úrokovou sadzbou ECB (4,00 %), pričom sa očakáva, že nahor smerujúca 
refinančná úroková sadzba ECB by sa mala stretnúť s repo úrokovou sadzbou NBS v horizonte 3 mesiacov. 
 
Aj napriek zníženým rizikám ostáva inflácia na Slovensku (ako jedno z najťažšie splniteľných maastrichtských kritérií) 
spolu s regionálnym vývojom v okolitých krajinách, najväčším rizikom pre vývoj slovenskej ekonomiky. Nedávne 
prehodnotenie očakávaní vývoja oficiálnych úrokových sadzieb v USA a EÚ smerom nahor naviac zvýšili volatilitu na 
rozvíjajúcich trhoch, čo negatívne zasiahlo aj slovenskú korunu a dlhopisy. Všetky tieto faktory už v minulosti  
niekoľko krát negatívne ovplyvnili slovenské aktíva, čo by mohlo spolu s prípadným oddialením stratégie prijatia eura 
na Slovensku viesť k strate dôvery investorov v pokračovanie fiškálnej konsolidácie a v snahe znižovať infláciu. To by 
mohlo následne opäť vyústiť do požadovanej vyššej rizikovej prémie na slovenské aktíva, vrátane dlhopisov a národnej 
meny. 
  
Emitent si nie je vedomý rizík, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť splniť jeho záväzky z cenných papierov. 
 
Pred uskutočnením investičného rozhodnutia by mali potenciálni investori dôkladne zvážiť uvedené ekonomické 
a politické riziká, ako aj úvahy o predpokladanom vývoji a ďalšie možné riziká spojené so Slovenskou republikou 
a s emitentom, spolu s informáciami obsiahnutými v celom tomto Registračnom dokumente a na základe ich 
dôsledného ohodnotenia, rozhodnúť sa o správnosti budúcej investície.  
 
Štatistické údaje uvedené v tomto Registračnom dokumente pochádzajú z verejne dostupných informačných zdrojov 
(pokiaľ nie je uvedené inak). Emitent osobitne nezisťoval presnosť týchto štatistických informácií. 
 
Zdroj údajov: odhady VÚB, a. s., na základe informácií zverejňovaných na internetových stránkach ŠÚ SR a NBS. 
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ZODPOVEDNÉ OSOBY 
 
Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“, „emitent“, „spoločnosť“ alebo 
„banka“), zastúpená členkou predstavenstva Ing. Elenou Kohútikovou, PhD., a členom predstavenstva Ing. Jozefom 
Kausichom vyhlasuje, že ako emitent nesie zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto Registračnom dokumente.  
 
Emitent vyhlasuje, že príprave tohto Registračného dokumentu bola venovaná náležitá starostlivosť podľa najlepších 
vedomostí a znalostí, že informácie a údaje v ňom uvedené sú aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou 
a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť význam tohto Registračného dokumentu, presné a správne 
posúdenie emitenta a ním vydaných cenných papierov.  
 
Emitent vyhlasuje, že údaje z ročných konsolidovaných účtovných závierok za rok 2005 a 2006 zostavených v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, sú audítorsky overené a audit vykonala spoločnosť Ernst          
& Young Slovakia, spol. s.r.o., Zochova 6 - 8, 810 00 Bratislava (licencia SKAU č. 257). Okrem údajov uvedených vo 
výsledkoch hospodárenia podľa IFRS za roky 2005 a 2006, neboli podrobené auditu žiadne iné údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 2.7.2007 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________     _________________________ 
  Ing. Elena Kohútiková, PhD.             Ing. Jozef Kausich 
     členka predstavenstva             člen predstavenstva 
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ZÁKONNÍ AUDÍTORI 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2005 pripravený v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Zochova 6 - 8, 810 00 
Bratislava, ktorá je členom SKAU (licencia SKAU č. 257). 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2006 zostavený v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Zochova 6 - 8, 810 00 
Bratislava, ktorá je členom SKAU (licencia SKAU č. 257). 
 
 
 

RIZIKOVÉ FAKTORY 
 
Popis rizikových faktorov týkajúcich sa emitenta alebo ním vydaných cenných papierov sa nachádza na strane 1 a 2 
tohto Registračného dokumentu. 
 
Emitent nemôže dať žiadnu záruku, že okrem uvedených rizík sa nevyskytnú aj iné faktory, ktoré by mohli mať 
nepriaznivý vplyv na cenné papiere. 
 
 
 

INFORMÁCIE O EMITENTOVI  
 
História a vývoj emitenta 
 
Obchodné meno   : Všeobecná úverová banka, a. s.; skrátený názov: VÚB, a. s. 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
     Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B 
Dátum registrácie              : 1.4.1992 
Identifikačné číslo  : 31 320 155 
Sídlo    : Mlynské nivy 1 

829 90 Bratislava 
Právna forma   : akciová spoločnosť 
Právne predpisy, na základe  
ktorých vykonáva činnosť: : zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, v znení neskorších predpisov; 
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, 
v znení neskorších predpisov  

Krajina registrácie  : Slovenská republika 
 

Číslo telefónu   : 02/5055 1111 
Číslo faxu   : 02/5441 0602 
Internetová stránka  : www.vub.sk 
 
 
Všeobecná úverová banka bola založená Štátnou bankou československou v súvislosti s reformou československého 
bankového systému k 1.1.1990, ako štátny peňažný ústav (š.p.ú.) s pôsobnosťou na území celej ČSFR.  
 
VÚB, š.p.ú., bola zaradená do prvej vlny kupónovej privatizácie. V súlade  so schváleným privatizačným projektom bola 
transformovaná, s účinnosťou od 1.4.1992, na akciovú spoločnosť. Do obchodného registra bola VÚB, a. s., zapísaná so 
základným imaním 2 039 054 000 Kčs. VÚB, a. s., bola založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné 
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osoby a zákonom č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a Fonde 
národného majetku SR, v súlade s uznesením vlády ČSFR č. 1 zo dňa 9.1.1992 o schválení privatizačného projektu, 
vypracovaného pre privatizáciu Všeobecnej úverovej banky. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú. 
 
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia akcionárov VÚB, a. s., zo dňa 26.5.1994 o zvýšení základného imania 
emisiou nových akcií, boli nové akcie v počte 2 039 054 kusov upísané a splatené. Základné imanie vo výške                             
4 078 108 000 Sk bolo zapísané do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave dňa 22.3.1995. 
Rozhodnutím mimoriadneho Valného zhromaždenia akcionárov VÚB, a. s., konaného dňa 8.12.1999, bolo zvýšené 
základné imanie VÚB, a. s., o 8 900 mil. Sk upísaním nových akcií. Základné imanie vo výške 12 978 108 000 Sk je 
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.12.1999. 
 
V roku 2001, nadobudnutím majoritného podielu zahraničným akcionárom Gruppo IntesaBci, ktorý získal 94,46 %-ný 
podiel akcií VÚB, a. s., sa banka stala členom tejto významnej finančnej skupiny. Finančná skupina Banca Intesa 
(predtým Gruppo IntesaBci), bola podľa bilančnej sumy a objemu vlastného kapitálu najväčšou bankou v Taliansku        
a jednou z popredných bánk v Európe. Stratégia banky, od vstupu Banca Intesa, bola zameraná na cieľavedomú 
reštrukturalizáciu a transformáciu, ktoré počas uplynulých rokov premenili banku na modernú, dynamickú a proklientsky 
orientovanú finančnú inštitúciu.  
 
Banca Intesa sa dňa 1.1.2007 oficiálne zlúčila s ďalšou talianskou bankou Sanpaolo IMI. Zlúčením vznikla spoločnosť 
Intesa Sanpaolo, ktorá sa stala najväčšou bankou v Taliansku a šiestou najväčšou bankou v Európe.  
Pre VÚB banku znamená zlúčenie vyššiu stabilitu, lepší prístup na zahraničné trhy a možnosť výhodnejšieho získania 
zdrojov v rámci skupiny. 
 
V roku 2007 sa banka chce sústrediť najmä na zdravý rast aktív retailového bankovníctva, posilnenie pozície v oblasti 
sporenia a kolektívneho investovania, systematický a zdravý rast segmentu malých a stredných podnikov.  
 
Strategickým zámerom VÚB, a. s., v najbližších rokoch je neustále upevňovanie jej postavenia na slovenskom 
bankovom trhu. 
 
V poslednom období emitent nezaznamenal žiadne skutočnosti, ktoré sú v rozhodujúcej miere dôležité pre 
vyhodnotenie solventnosti banky. Banka plní  všetky regulátormi predpísané limity obozretného hospodárenia. 
 
 
 

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
 
Hlavné aktivity 
 
Všeobecná úverová banka, a. s., je moderná univerzálna banka, ktorá poskytuje široký rozsah produktov a služieb 
firemným, retailovým a inštitucionálnym klientom v rámci tuzemského a zahraničného trhu. VÚB, a. s., kladie dôraz na 
stabilitu, lojalitu a dôveru vo vzťahu ku klientom.  
 
Predmet činnosti VÚB, a. s., podľa platného výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I tvorí: 

 
- prijímanie vkladov, 
- poskytovanie úverov, 
- tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk 

a zúčtovanie), 
- poskytovanie investičných služieb pre klientov  v rozsahu osobitné povolenia, 
- investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
- obchodovanie na vlastný účet: 

o s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej 
činnosti, 

o s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 
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o s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi 
obehových mincí, 

- správu pohľadávok  klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 
- finančný lízing, 
- poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 
- vydávanie a správu platobných prostriedkov,  
- poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 
- vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
- finančné sprostredkovanie, 
- uloženie vecí, 
- prenájom bezpečnostných schránok, 
- poskytovanie bankových informácií, 
- hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách, 
- funkciu depozitára podľa osobitného predpisu, 
- spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 
 
 Hlavné činnosti banky: 
 

a) poskytovanie úverov a záruk v slovenských korunách („Sk“) a v cudzích menách, 
b) prijímanie a poskytovanie vkladov v Sk a v cudzích menách, 
c) poskytovanie bankových služieb obyvateľstvu, 
d) poskytovanie služieb na kapitálovom trhu, 
e) poskytovanie služieb na medzibankovom trhu, 
f) poskytovanie služieb v oblasti investičného bankovníctva. 
  
 

Za účelom uspokojovania rastúcich potrieb klientov, banka uvádza na trh nové produkty a služby pre firemných                
a retailových klientov. V praxi to znamená ponuku širokej škály produktov a služieb, od klasických bankových 
produktov až po sofistikované služby, ktoré predstavujú spojenie silných firemných aktivít, zvyšovanie 
diverzifikovaných retailových aktivít a vývoj sofistikovaných aktivít na finančnom trhu. Banka sa sústreďuje na vývoj 
nových atraktívnych produktov pre klientov, marketingovú komunikáciu a zvýšenie komfortu v prístupnosti bankových 
produktov a služieb.  
 
V období posledných 12 mesiacov pred vyhotovením tohto Registračného dokumentu, VÚB, a. s., zaradila do 
produktového portfólia nasledovné produkty: 
 

• Investičný úver so zárukou Európskeho investičného fondu: ide o zvýhodnený investičný úver, ktorý je 
výsledkom spolupráce medzi VÚB, a. s., a Európskym investičným fondom, s cieľom prispieť k rozvoju 
malého a stredného podnikania na Slovensku. Zvýhodnenia predstavujú  oblasti, s ktorými majú práve malí 
a strední podnikatelia problémy a to oblasť vlastných zdrojov a v zabezpečení investície. Vzhľadom na cieľovú 
skupinu podnikateľov je maximálna výška úveru stanovená na 10 mil. Sk alebo ekvivalent v inej cudzej mene.  

 
• Profihypo úver bez finančných výkazov - účelový úver, určený na investíciu do nehnuteľnosti určenej na 

podnikanie (nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti). Je určený pre klientov, ktorí nebudú 
dokladovať príjem štandardným spôsobom - predložením finančných výkazov a potvrdením o výške daňovej 
povinnosti. Výška úveru je až do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. 

 
• Profihypo úver bezúčelový - je určený na financovanie prevádzkových, krátkodobých, strednodobých            

a dlhodobých investičných podnikateľských potrieb klienta v súvislosti s rastom podnikateľských aktivít, bez 
potreby dokladovania účelu. Výška úveru je až do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Ďalšie produktové 
parametre - možnosť expresného čerpania. 
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• Flexihypotéka bez zdokladovania príjmu – účelový úver na investície do nehnuteľnosti alebo aj bezúčelový 
úver, zabezpečenie vždy nehnuteľnosťou. Určený je pre klientov, ktorí nemôžu „papierovo“ dokladovať svoj 
príjem (najčastejšie bonitní živnostníci ako napr. privátni lekári, zubári, právnici, advokáti a pod. alebo 
členovia predstavenstiev akciových spločností). Výška úveru môže byť do 70 % z hodnoty založenej 
nehnuteľnosti, resp. v určitých prípadoch len do 50 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, resp. maximálne      
3 mil. Sk.  Tento typ flexihypotéky poskytujeme s mierne zvýšenou úrokovou sadzbou v porovnaní s úvermi, 
pri ktorých klient dokladuje svoj príjem štandardným spôsobom. 

 
• Garantovaný vklad – 9 nových emisií - je štruktúrovaný produkt vo forme termínovaného účtu, ktorého 

výška výnosu je závislá  od vývoja podkladového aktíva. Podkladovým aktívom sú akciové indexy, komoditné 
index alebo výmenné kurzy. Produkt je určený pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú záujem 
o bezpečnú investíciu s možnosťou vyšších výnosov ako pri tradičných depozitných produktoch. Produktové 
parametre: vklad je chránený FOV, viazanosť na určité obdobie, garancia minimálneho výnosu a výplaty      
100 % vkladu na konci doby splatnosti, minimálna výška vkladu 10 000 Sk. 

 
• Kreditná karta Blue od American Express -  je to embosovaná kreditná platobná karta, minimálny úverový 

limit je 30 000 Sk a maximálny úverový limit je 250 000 Sk. Ide o platobný prostriedok, ktorým je možné 
čerpať úver, ktorý sa obnovuje každou uhradenou splátkou. Minimálna mesačná splátka je 5 % z dlžnej sumy. 
Ku karte je možné aktivovať inkaso minimálnej splátky z bežného účtu (vedenom vo VÚB, a. s., alebo 
v inej banke). Ku karte je poskytované poistenie. Kreditnú kartu je možné použiť na: 

o bezhotovostnú platbu u obchodníka, 
o výber hotovosti z bankomatu. 

 
• Kreditná karta American Express Gold - je to embosovaná kreditná platobná karta, minimálny úverový 

limit je 80 000 Sk a maximálny úverový limit je 600 000 Sk. Ide o platobný prostriedok, ktorým je možné 
čerpať úver, ktorý sa obnovuje každou uhradenou splátkou. Minimálna mesačná splátka je 5 % z dlžnej sumy. 
Ku karte je možné aktivovať inkaso minimálnej splátky alebo tiež inkaso vo výške 100 % z dlžnej sumy 
z bežného účtu (vedenom vo VÚB, a. s.,  alebo v inej banke). Ku karte je poskytované rozsiahle 
poistenie. Kreditnú kartu je možné použiť na: 

o bezhotovostnú platbu u obchodníka, 
o výber hotovosti z bankomatu. 

 
• Flexiúčet extra – flexiúčet so zvýhodneným kreditným úrokom. Banka odmeňuje aktívnych majiteľov účtu 

takým spôsobom, že ak si klient zasiela na účet príjem v súhrnnej mesačnej výške minimálne 15 tisíc Sk 
a zároveň realizuje mesačne minimálne 12 pohybov na účte, tak mu bude uplatnený zvýhodnený kreditný úrok 
na účte do výšky 15 tisíc Sk.  

 
• Escrow účet –špeciálny účet na meno klienta, pri ktorom sa dve strany dohodnú, že jedna z nich vloží peniaze 

na účet (banka vystupuje ako tretia osoba) a tieto prostriedky budú druhej strane vyplatené až po splnení 
vopred dohodnutých podmienok. Tieto podmienky si dohodnú dve strany vopred a banka v tomto prípade 
vystupuje len ako „správca“ týchto prostriedkov až do momentu splnenia dohodnutých povinností. O splnení 
informuje banku prvá strana (vkladateľ peňažných prostriedkov) a následne dochádza k uvoľneniu 
a vyplateniu prostriedkov na účet druhej strany. 

 
• Financovanie úrody cez skladiskové záložné listy – účelový úver so splatnosťou do 12 mesiacov 

zabezpečený skladiskovým záložným listom. Nejde o  nový produkt, ale iba novú možnosť zabezpečenia 
prevádzkového úveru. Skladiskový záložný list predstavuje potvrdenie o uskladnení poľnohospodárskej 
komodity  v priestoroch verejného skladu. Banka akceptuje nasledujúce poľnohospodárske komodity – 
jačmeň, pšenica, raž, kukurica, repka olejná alebo slnečnica.  Pri zabezpečení úveru cez skladiskové záložné 
listy nie je potrebné žiadne iné zabezpečenie. Podmienkou je, aby „Záložný list“ (časť skladiskového 
záložného listu) bol rubopisom prevedený na banku, pričom banka si ponechá vo fyzickej držbe až do splatenia 
záväzku klientom aj druhú časť skladiskového záložného listu  (“Majetkový list“). 
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• Investičný úver pre pestovateľov cukrovej repy – účelový investičný úver pre pestovateľov cukrovej repy 
za účelom preorientovania sa na pestovanie iných plodín v súvislosti s reštrukturalizáciou cukrovarníckeho 
priemyslu v zmysle legislatívy EÚ a SR. Úver je určený na nákup poľnohospodárskej techniky a strojov, ktoré 
budú založené v prospech banky. Splácanie tohto úveru je založené na budúcich prijatých osobitných platbách 
na cukor z fondov na podporu poľnohospodárstva. Splatnosť úveru je maximálne 5 rokov.  

 
 
Hlavné trhy  
 
VÚB, a. s., pôsobí na trhu v Slovenskej republike a prostredníctvom jednej pobočky v Prahe, aj na trhu v Českej 
republike. 
  
VÚB, a. s., zaujíma popredné miesto na slovenskom trhu. Je druhou najväčšou bankou na Slovensku podľa celkovej 
bilančnej sumy a nachádza sa v prvej trojke bánk aj z hľadiska porovnávania ostatných hlavných ukazovateľov - 
v celkových primárnych vkladoch sa trhový podiel VÚB, a. s., pohybuje okolo úrovne 19 %, pri čistých úveroch trhový 
podiel presahuje 13 %.  
  
VÚB, a. s., si aj počas prvých mesiacov roka 2007 udržala výrazné trhové podiely na trhu bankomatov, platobných 
terminálov a platobných kariet. V rámci ATM si banka udržiava druhý najvyšší trhový podiel na priemernej úrovni 
tesne pod 25 %, v oblasti platobných terminálov má VÚB, a. s., vedúce postavenie na trhu s percentuálnym zastúpením 
cez   30 %. V oblasti platobných kariet banka dosahuje trhový podiel okolo 25 %. 
 
VÚB, a. s., si spomedzi slovenských komerčných bánk aj naďalej udržiava druhý najvyšší počet pobočiek (viac ako      
20 %-ný trhový podiel), ako aj zamestnancov (v priemere 18-20 %-ný trhový podiel). 
 
V roku 2006 banka vynaložila značné úsilie spojené s optimalizáciou podporných a kontrolných činností, ktoré malo 
viesť k úsporám v nákladoch. Prevádzkové náklady banky sa tak v roku 2006 znížili o 10 %. Splatné reštrukturalizačné 
dlhopisy však spôsobili výpadok v úrokových výnosoch, čo sa odzrkadlilo aj na prevádzkovom zisku banky. Trend 
kontroly nákladov popri zdravom raste výnosov sa banke darí udržiavať aj počas prvých mesiacov roku 2007. 
 
VÚB, a. s., poskytuje bankové služby firemným, retailovým aj inštitucionálnym klientom prostredníctvom širokej siete 
obchodných miest, ktorá zahŕňa 32 korporátnych pobočiek, 207 retailových pobočiek a 11 hypotekárnych centier 
v rámci celého územia Slovenskej republiky. 
 
Podľa stavu k  31.5.2007  banka na zahraničnom trhu realizuje platobný styk prostredníctvom 40 nostro účtov,              
v knihách ústredia bolo otvorených 128 loro účtov a korešpondenčné vzťahy  banka udržuje s viac ako 600 bankami. 

Prestížny ekonomický magazín Global Finance udelil v roku 2006 VÚB banke už druhýkrát za sebou ocenenie Best 
Bank in Slovakia – Najlepšia banka na Slovensku. 
 
Zdroj údajov: odhady VÚB, a. s., na základe informácií zverejňovaných na internetových stránkach ŠÚ SR a NBS. 
Východiská pre určenie konkurenčnej pozície sú založené na údajoch získaných zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Národnej banky 
Slovenska a odhadov VÚB, a. s. 
 
 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
Opis skupiny a pozície emitenta v tejto skupine  
 
VÚB, a. s., je členom skupiny Intesa Sanpaolo. 
 
K 31.12.2006 akcionárom s rozhodujúcim podielom na ZI a hlasovacích právach emitenta je Intesa Holding International 
S.A., Luxemburg. 
 



 
 

 
 
 

 

 

Registračný dokument                                                                                                                                                        9 

 

 

VÚB, a.s. 

Závislosť VÚB, a. s., na iných subjektoch v rámci skupiny je priamo úmerná podielu týchto subjektov na základnom imaní 
emitenta. 
 

Právnická osoba, ktorá má kontrolu nad VÚB, a. s. 

Obchodné meno 
    
% podielu 

 
S í d l o 

 
IČO 

Intesa Holding International S.A. 96,4946 
19-21 Boulevard du Prince Henri,  
 L-1724, Luxembourg 

B 44318 

 

Právnické osoby pod kontrolou akcionára, ktorý má kontrolu nad VÚB, a. s. 
 
Obchodné meno 

 
% podielu 

  
S í d l o 

 
IČO 

Banque Sudameris S.A. 99,99 23, rue Linois 
75015 Paris, Francúzsko 

RCS 542056544 

Banca Intesa ad Beograd 
 

90,00 Ulica Milentija Popovica 7b 
110 70 Beograd, Srbsko 

100001159 

IntesaBci Capital and Finance Ltd. 99,00 Dublin, Írsko  
Intesa Soditic Trade Finance Ltd. 50,00 Wellington House, 125 The Strand, 

WC2ROAP London, Veľká Británia 
3487487 

Central-European International Bank 
Ltd. 

100,00 Medve útca, 4-14 H 1027 Budapest, 
Maďarsko  

01-10-041004 
(55100551) 

Privredna Banka Zagreb D.D. 76,30 Rackoga 6, HR-10000 Zagreb, Chorvátsko 080002817 
Société Europeénne de Banque S.A. 99,99 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 

Luxembourg, Luxembursko 
B 13859 

Atlantis S.A. 18,75 San Martin 195, 1038 Buenos Aires, 
Argentína 

(100028550) 

China International Packaging 
Leasing Co. Ltd. (Leasepack) 

17,50 Building No. 2, 54 North-West Third Ring 
Road, 100044 Peking, Haidan District, Čína 

(7110014) 

Small Business Credit Bank 
(Closed Joint Stock Company) 

74,00 31 Shabolovka St., bldg. B, Moskva 115 162 
Rusko 

7708022300 

 

Právnická osoba, ktorá má kontrolu nad Intesa Holding International S.A. Luxembourg 
 
Obchodné meno 

 
% podielu 

 
S í d l o 

 
IČO 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 99,99 Torino, Piazza San Carlo 156, Taliansko 00799960158 
 

Prehľad o priamych majetkových účastiach VÚB, a. s., v obchodných spoločnostiach  k 31.5.2007 

Obchodné meno, sídlo a IČO Predmet podnikania 
Základné 
imanie 

(v tis. Sk)* 

Podiel VÚB, 
a. s., na ZI 
(v %) 

Consumer Finance Holding, a. s. 
Hlavné nám. 12, 060 01 Kežmarok 
IČO: 35 923 130 

Nadobúdanie a správa 
majetkových účastí, 
poskytovanie nebankových 
úverov 

1 600 000 100,00 

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. 
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24  
IČO: 35 786 272 

Kolektívne investovanie, 
správa majetku, investičné 
poradenstvo 

50 000 100,00 

VÚB Leasingová, a. s. 
Dunajská 24, 812 38 Bratislava 
IČO: 35 797 789 

Finančný a operačný leasing a 
poradenstvo 

11 000 100,00 

Recovery, a. s. 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 35 771 615 

Správa, vymáhanie  
a odkupovanie  pohľadávok 

1 000 100,00 



 
 

 
 
 

 

 

Registračný dokument                                                                                                                                                        10 

 

 

VÚB, a.s. 

VÚB, Factoring, a. s. 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 31 345 310 

Factoringové a forfaitingové 
obchody 

67 194 100,00 

Nadácia VÚB 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 30 856 043 

Dobročinná nadácia 200 
(nadačné imanie) 100,00 

VÚB Generali, Dôchodková správcovská 
spoločnosť (DSS), a. s.     
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava 
IČO: 35 903 058 

Správa fondov starobného 
dôchodkového sporenia 

304 000 50,00 

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.  
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava  
IČO: 35 869 810 

Automatizované spracovanie 
dát v oblasti úverovania 

300 
(vklad 

spoločníkov) 
33,33 

RVS, a. s. 
Zrínskeho 13, 814 85 Bratislava 
IČO: 31 331 041 

Ubytovacie, relaxačno-
rekreačné služby 

209 400 8,26 

BURZA CENNÝCH PAPIEROV 
v BRATISLAVE, a. s. 
Vysoká 17, 811 06 Bratislava 
IČO: 00 604 054 

Burza organizujúca kapitálový 
trh 

343 584 6,69 

S.W.I.F.T.  Belgicko 
Avenue Adèle I, B-1310, La Hulpe 
Belgicko 

Medzinárodný clearing 
a posielanie správ 

14 032 250 EUR 0,02 

VISA EUROPE Ltd.  
P.O.Box 39662, London W2 6WH,  
Veľká Británia 

Služby elektronických 
platobných metód a kartových 
obchodov 

150 000 EUR 0,01      

 
* základné imanie je uvádzané v tisícoch Slovenských korún, pokiaľ nie je uvedené inak 
 
Do skupiny s úzkymi väzbami, z titulu viac ako 20 % podielu na hlasovacích právach, nevchádza iná spoločnosť ako 
uvedené. 
 
Emitent nemá nepriame majetkové účasti v obchodných spoločnostiach.  
 
 
 

INFORMÁCIE O TRENDE 
 
Emitent vyhlasuje, že nedošlo k žiadnej rozhodujúcej nepriaznivej zmene vo vyhliadkach emitenta od dátumu 
posledných zverejnených audítorsky overených  účtovných závierok. 
 
Emitentovi nie sú známe žiadne trendy a neistoty, prípadne nevie o žiadnych nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, 
o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu emitenta aspoň počas bežného 
finančného roka. 
 
 
 

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY  
 
Údaje o členoch štatutárneho orgánu a dozornej rady  
 
Najvyšším rozhodovacím orgánom VÚB, a. s., je valné zhromaždenie akcionárov. Dozorná rada je najvyšším 
kontrolným orgánom VÚB, a. s. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 
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banky. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť banky, je oprávnené konať v mene VÚB, a. s., vo 
všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.  
 
Predstavenstvo 
Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Trvalý pobyt 

SPURNY Tomas, MBA 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ     

16.04.1965 Trojská 659/183 B, 170 00  Praha 7,  
Česká republika 

JAQUOTOT Ignacio  
podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho 
riaditeľa 

03.01.1958 Paseo de Alcobendas 14, 281 09  Madrid, 
Španielske kráľovstvo 

KAUSICH Jozef, Ing.  
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku  
3000 – Firemné bankovníctvo 

29.12.1973 Hraničiarska 256/7A, 851 10  Bratislava, 
Slovenská republika 

JOSEFIOVÁ Vladimíra, Ing., MBA   
člen predstavenstva  

13.01.1968 Opatovická 7, 110 00  Praha,  
Česká republika 

KOHÚTIKOVÁ Elena, Ing., PhD. 
člen predstavenstva a vrchná riaditeľka úseku  
2000 – Finančné a kapitálové trhy 

03.04.1953 Limbová 20, 900 91  Limbach, 
Slovenská republika 

CRISTARELLA Domenico  
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku  
  5000 – Financie, plánovanie a kontroling 

21.09.1951 Via Goldoni 32, 201 21  Miláno,  
Taliansko 

LOCKE Jonathan  
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku  
11000 – Riadenie rizík 

24.09.1962 55 Kenway Road, Londýn, SW5 ORE, 
Veľká Británia 

GOLIAN Ivan, Ing., CSc. 
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku  
6000 – IT a prevádzka 

31.01.1964 Zvončekova 33, 831 06  Bratislava, 
Slovenská republika  

LUCIĆ Dinko 
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku  
4000 – Retailové bankovníctvo 

16.05.1971 Vrhovec 6, 10 000  Záhreb,  
Chorvátska republika 

 
Dozorná rada 
Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Trvalý pobyt 

SURÁNYI György, Dr. 
 predseda  

03.01.1954 Galgoczy u. 55, Budapešť,  
Maďarská republika 

BOCCOLINI Giovanni 
podpredseda 

11.03.1954 Via Friuli 63, 20135  Miláno,  
Taliansko 

GRANDI Paolo  
člen 

07.11.1954 XXV Aprile 43,  200 60  Gessate,  
Taliansko 

PIERDICCHI Massimo 
člen  

02.09.1953 Via Vincenzo Monti 86, 201 45  Miláno,  
Taliansko 

ARIETTI Adriano 
člen  

30.09.1948 Via Morozzo della Roca 1, 201 23  Miláno,  
Taliansko 

KÁRÁSZ Pavel, RNDr. CSc.  
člen 

11.03.1948 Pod záhradami 64, Bratislava,  
Slovenská republika 

MIKUŠINEC Ján  
člen 

04.03.1953 Wolkerova 17/2547, 940 01  Nové Zámky, 
Slovenská republika 
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SEDLÁČEK Milan, Ing. 
člen 

20.10.1962 Saratovská 1/3145, 911 01  Trenčín,  
Slovenská republika 

SARCINELLI Paolo 
člen 

29.11.1968 Via dell´Orso 7/A, 201 21  Miláno, 
Taliansko 

SALVAI Ezio 
podpredseda 

26.10.1952 Via Galilei 19/1, Roletto, Turín, 
Taliansko 

 
Z aktivít vykonávaných mimo VÚB, a. s., žiadny člen predstavenstva alebo dozornej rady nevykonáva aktivitu, ktorá by 
bola významná vzhľadom na emitenta.  
 
K 31.5.2007 banka evidovala 3 446 zamestnancov. 
 
Konflikty záujmov 
 
Emitent vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami voči emitentovi 
horeuvedených osôb a ich súkromnými záujmami a/alebo inými povinnosťami. 
 
 
Hlavní akcionári 
 
Základné imanie emitenta 
 
Podľa platného výpisu z Obchodného registra predstavuje základné imanie VÚB, a. s., sumu 12 978 108 000 Sk a je 
rozdelené na: 
 
- 4 078 108 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Sk, verejne obchodovaných, vydaných        

v zaknihovanej podobe, ISIN SK1110001437 séria 01, 02, 03, 04, 05, 06;  
- 89 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100 000 000 Sk, verejne neobchodovaných, vydaných     

v zaknihovanej podobe, ISIN SK1110003573 séria 01. 
  
S akciou na meno, podľa všeobecne záväzných predpisov a stanov banky, je spojené právo akcionára podieľať sa na 
riadení VÚB, a. s., na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri jej zániku. Akcia je voľne prevoditeľná. VÚB, a. s., 
má celé základné imanie splatené.  
 
Štruktúra akcionárov VÚB, a. s., s podielom nad 1 % upísaného základného imania k 31.3.2007 

Akcionári VÚB, a. s. 
Podiel na ZI 

VÚB, a. s., (v %) 
Celková hodnota 

vlastnených akcií v Sk 

Intesa Holding International S.A. – väčšinový majiteľ 96,494 566 12 523 169 000 

Spolu nad 1 % 96,494 566 12 523 169 000 

      Domáci akcionári pod 1 % (vrátane) celkom 2,945 452 382 264 000 

      Zahraniční akcionári pod 1 % (vrátane) celkom 0,559 982 72 675 000 

Spolu pod 1 % podľa štátnej príslušnosti akcionára 3,505 434 454 939 000 

      Právnické osoby pod 1 % (vrátane) celkom 1,108 813 143 903 000 

      Fyzické osoby pod 1 % (vrátane) celkom 2,396 621 311 036 000 

Spolu pod 1 % podľa typu akcionára 3,505 434 454 939 000 

SPOLU 100,000 000 12 978 108 000 

 
Akcie VÚB, a. s., vlastnilo 46 942 akcionárov ku dňu 31. marec 2007. Zahraniční akcionári pochádzajú z týchto 13 
krajín: Luxembursko (96,526 %), Holandsko (0,138 %), Rakúsko (0,141 %), Nemecko (0,077 %), Švajčiarsko      
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VÚB, a.s. 

(0,062 %), Litva (0,050 %), Česká republika (0,050 %), U.S.A. (0,008 %), Taliansko (0,002 %), Veľká Británia    
(0,001 %), Rumunsko, Poľsko a Cyprus. 
 
Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. 
 
Charakter kontroly hlavného akcionára na VÚB, a. s., vyplýva priamo úmerne z jeho podielu na ZI emitenta. Emitentovi 
nie sú známe žiadne konania zo strany tohto akcionára, ktoré by viedli k zneužitiu kontroly nad VÚB, a. s. Hlavným 
akcionárom a vlastníkom emitenta, ktorý vykonáva kontrolu nad emitentom je Intesa Holding International S.A., so 
sídlom 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembursko, ktorá vlastní 96,494566 % na základnom imaní 
emitenta. Najvyšším kontrolným orgánom emitenta je dozorná rada, ktorá má 9 členov. Dve tretiny členov dozornej rady 
volí valné zhromaždenie a jednu tretinu volia zamestnanci emitenta. 
 
Emitentovi nie sú známe žiadne mechanizmy, ktorých uplatňovanie môže mať v neskoršom čase za následok zmenu jeho 
ovládania.  
 
Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen na právnu formu. 
Transakcie vykonávané s týmito stranami sa realizujú za obvyklých a štandardných obchodných podmienok, ktoré sa 
bežne uplatňujú pri transakciách medzi nezávislými, neprepojenými stranami. 
 
 
 

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A PASÍV, FINANČNEJ 
SITUÁCIE, ZISKOV A STRÁT EMITENTA 
 
Historické finančné informácie 
 
Konsolidované výsledky hospodárenia podľa IFRS za rok 2005  
 
Údaje za rok 2005 sú prevzaté z audítorsky overenej Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 
2005 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, ktorá bola vrátane správy audítorov 
predložená Národnej banke Slovenska v zmysle § 77 a § 130 zákona č. 566/2001 Zb. dňa 31.5.2006, zverejnená              
v Hospodárskych novinách dňa 30.5.2006 a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 
 

Konsolidovaná súvaha 
(v miliónoch Sk) 

    Upravený 
 Pozn.  2005  2004 
Aktíva      
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách 5  4 052  3 641 
Štátne a iné pokladničné poukážky 6  3 995  7 131 
Pohľadávky voči bankám 7  25 797  45 836 
Finančný majetok na obchodovanie 8  646  1 005 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie 9  1 850  2 426 
Finančný majetok na predaj 10  631  211 
Dlhodobý majetok na predaj 17  67  - 
Úvery poskytnuté klientom 11  85 738  71 159 
Investície držané do splatnosti 13  94 122  79 246 
Podielové cenné papiere a vklady 14  218  314 
Nehmotný majetok 15  1 981  923 
Goodwill 2, 16  570  - 
Hmotný majetok 17  6 037  5 918 
Odložené daňové pohľadávky 18  501  606 
Ostatné aktíva 19  597  421 

   226 802  218 837 



 
 

 
 
 

 

 

Registračný dokument                                                                                                                                                        14 

 

 

VÚB, a.s. 

Pasíva      
Záväzky voči centrálnym bankám 20  2 296  530 
Záväzky voči iným bankám 21  18 656  16 567 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie 9  2 036  2 972 
Vklady a úvery od klientov 22  162 944  167 182 
Emitované dlhové cenné papiere 23  14 696  8 048 
Splatné daňové záväzky   580  397 
Rezervy 24  1 897  2 074 
Ostatné záväzky 25  2 978  1 297 

   206 083  199 067 
      
Vlastné imanie      
Základné imanie 26  12 978  12 978 
Emisné ážio   403  403 
Rezervné fondy   2 520  2 231 
Nerozdelený zisk   4 818  4 158 

   20 719  19 770 

   226 802  218 837 

Podsúvahové záväzky 27  37 113  28 571 

  
 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 

(v miliónoch Sk) 

 
 Pozn.  2005  2004 

Úrokové a obdobné výnosy   10 542  10 819 

Úrokové a obdobné náklady   (3 281)  (4 388) 

Čisté úrokové výnosy 28  7 261  6 431 

Výnosy z poplatkov a provízií   3 406  2 470 

Náklady na poplatky a provízie   (654)  (490) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 29  2 752  1 980 

Čistý zisk z finančných operácií 30  1 022  1 033 

Ostatné prevádzkové výnosy 31  653  198 

Výnosy z dividend   5  16 

Prevádzkové výnosy   11 693  9 658 

Mzdy a odmeny zamestnancom 32  (2 562)  (2 306) 

Ostatné prevádzkové náklady 33  (3 333)  (2 809) 

Amortizácia 15  (387)  (259) 

Odpisy 17  (591)  (573) 

Prevádzkové náklady   (6 873)  (5 947) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv   4 820  3 711 

Opravné položky a rezervy 34  (449)  (562) 

Prevádzkový zisk   4 371  3 149 
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VÚB, a.s. 

Podiel na strate pridružených a spoločných podnikov 14  (262)  (46) 

Zisk pred zdanením   4 109  3 103 

Daň z príjmov 35  (413)  (240) 

Zisk po zdanení   3 696  2 863 

Podiely minoritných akcionárov   -  2 

Čistý zisk za rok   3 696  2 865 

      
Základný zisk na akciu v Sk 26  285  221 

 
 

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov 

(v miliónoch Sk) 

 Pozn.  2005  2004 

Peňažné toky z prevádzkových činností      

Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a pasív 36  4 943  4 249 
      
Pohľadávky voči bankám   (1 070)  7 176 
Finančný majetok na obchodovanie   337  1 957 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (kladné)   576  (116) 
Finančný majetok na predaj   (443)  1 136 
Úvery klentom   (12 647)  (18 128) 
Ostatné aktíva   (28)  (14) 
Záväzky voči centrálnym bankám   1 766  (1 075) 
Záväzky voči iným bankám   (327)  4 974 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (záporné)   (936)  727 
Vklady a úvery od klientov   (4 207)  20 136 
Ostatné záväzky   321  97 

Čisté peňažné prostriedky (na)/z prevádzkových činností   (16 658)  16 870 

Peňažné toky z investičných činností      

Obstaranie investícií držaných do splatnosti   (18 655)  (12 684) 
Splatenie investícií držaných do splatnosti   4 207  8 752 
Nákup nehmotného a hmotného majetku   (1 390)  (1 485) 
Predaj nehmotného a hmotného majetku   488  219 
Kúpa spoločností po odpočítaní prijatých peňažných prostriedkov   (712)  (300) 
Predaj konsolidovaných spoločností   32  1 060 

Čisté peňažné prostriedky na investičné činnosti   (16 030)  (4 438) 

Peňažné toky z finančných činností      

Emitované dlhové cenné papiere   6 645  3 175 
Vyplatené dividendy   (2 725)  (3 245) 

Čisté peňažné prostriedky (na)/z finančných činností   3 920  (70) 

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov   (23 825)  16 611 
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VÚB, a.s. 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 4  54 640  38 029 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 4  30 815  54 640 

 
 

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní  

(v miliónoch Sk) 

 

 
Základné 
imanie  

Emisné 
ážio  

Zákonný 
rezervný 

fond 

 Ostatné 
kapitálové 

fondy 
Oceňovacie 
rozdiely 

 
Nerozde-
lený zisk  Spolu 

1. január 2004 12 978  403  1 770  9  -  4 989  20 149 

Prídel do zákonného rezervného fondu -  -  452  -  -  (452)  - 

Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  (3 245)  (3 245) 

Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí -  -  -  -  -  1  1 

Čistý zisk za rok -  -  -  -  -  2 865  2 865 

31. december 2004 12 978  403  2 222  9  -  4 158  19 770 

Prídel do zákonného rezervného fondu -  -  314  -  -  (314)  - 

Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  (2 725)  (2 725) 

Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí -  -  -  -  -  3  3 

Finančný majetok na predaj -  -  -  -  (25)  -  (25) 

Čistý zisk za rok -  -  -  -  -  3 696  3 696 

31. december 2005 12 978  403  2 536  9  (25)  4 818  20 719 

 
 
 
Konsolidované výsledky hospodárenia podľa IFRS za rok 2006  
 
Údaje za rok 2006 sú prevzaté z audítorsky overenej Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 
2006 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, ktorá bola vrátane správy audítorov 
predložená Národnej banke Slovenska v zmysle § 77 a § 130 zákona č. 566/2001 Zb. dňa 22.5.2007, zverejnená               
v Hospodárskych novinách dňa 30.5.2007 a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 

 
Konsolidovaná súvaha 
(v miliónoch Sk) 

     
 Pozn.  2006  2005 
Aktíva      
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách 4  4 872  4 052 
Štátne a iné pokladničné poukážky 5  2 974  3 995 
Pohľadávky voči bankám 6  38 578  25 797 
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VÚB, a.s. 

Finančný majetok na obchodovanie 7  560  646 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie 8  2 388  1 850 
Finančný majetok na predaj 9  2 667  631 
Dlhodobý majetok na predaj 16  15  67 
Úvery poskytnuté klientom 10  92 522  85 738 
Investície držané do splatnosti 12  86 580  94 122 
Podielové cenné papiere a vklady 13  139  218 
Nehmotný majetok 14  1 785  1 981 
Goodwill 15  570  570 
Hmotný majetok 16  6 273  6 037 
Splatné daňové pohľadávky 17  597  - 
Odložené daňové pohľadávky 17  -  501 
Ostatné aktíva 18  457  597 

   240 977  226 802 
Pasíva      
Záväzky voči centrálnym bankám 19  2 856  2 296 
Záväzky voči iným bankám 20  10 124  18 656 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie 8  2 054  2 036 
Vklady a úvery od klientov 21  178 856  162 944 
Emitované dlhové cenné papiere 22  22 278  14 696 
Splatné daňové záväzky 23  -  580 
Odložené daňové záväzky 23  310  - 
Rezervy 24  1 057  1 127 
Ostatné záväzky 25  2 693  3 748 

   220 228  206 083 
      
Vlastné imanie      
Základné imanie 26  12 978  12 978 
Emisné ážio   403  403 
Rezervné fondy   2 618  2 520 
Nerozdelený zisk   4 750  4 818 

   20 749  20 719 

   240 977  226 802 

Podsúvahové záväzky 27  44 316  37 113 

 
 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  

(v miliónoch Sk) 

 

 Pozn.  2006  
2005 

Upravený  

Úrokové a obdobné výnosy   12 328  10 844 

Úrokové a obdobné náklady   (4 791)  (3 281) 

Čisté úrokové výnosy 28  7 537  7 563 

Výnosy z poplatkov a provízií   3 283  3 104 

Náklady na poplatky a provízie   (643)  (654) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 29  2 640  2 450 

Čistý zisk z finančných operácií 30  1 137  1 022 
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VÚB, a.s. 

Ostatné prevádzkové výnosy 31  496  653 

Výnosy z dividend   12  5 

Prevádzkové výnosy   11 822  11 693 

Mzdy a odmeny zamestnancom 32  (2 547)  (2 562) 

Ostatné prevádzkové náklady 33  (2 892)  (3 333) 

Amortizácia 14  (470)  (387) 

Odpisy 16  (601)  (665) 

Prevádzkové náklady   (6 510)  (6 947) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek 
a rezerv   5 312  4 746 

Opravné položky a rezervy 34  (440)  (375) 

Prevádzkový zisk   4 872  4 371 

Podiel na strate pridružených a spoločných podnikov 13  (52)  (262) 

Zisk pred zdanením   4 820  4 109 

Daň z príjmov 35  (1 073)  (413) 

Čistý zisk za rok   3 747  3 696 

      
Základný a riedený zisk na akciu v Sk 26  289  285 

 
 

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov  

(v miliónoch Sk) 

 Pozn.  2006  2005 

Peňažné toky z prevádzkových činností      

Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a pasív 36  5 537  4 943 
      
Pohľadávky voči bankám   (909)  (1 070) 
Finančný majetok na obchodovanie   106  337 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (kladné)   (538)  576 
Finančný majetok na predaj   (1 964)  (443) 
Úvery klientom   (8 382)  (12 647) 
Ostatné aktíva   145  (28) 
Záväzky voči centrálnym bankám   559  1 766 
Záväzky voči iným bankám   (8 494)  (327) 
Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (záporné)   18  (936) 
Vklady a úvery od klientov   15 707  (4 207) 
Ostatné záväzky   2  321 

Čisté peňažné prostriedky na prevádzkové činnosti   (3 750)  (16 658) 

Peňažné toky z investičných činností      

Obstaranie investícií držaných do splatnosti   (31 677)  (18 655) 
Splatenie investícií držaných do splatnosti   38 860  4 207 
Nákup nehmotného a hmotného majetku   (987)  (1 390) 
Predaj nehmotného a hmotného majetku   432  488 
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VÚB, a.s. 

Kúpa konsolidovaných spoločností po odpočítaní prijatých peňažných prostriedkov   (568)  (712) 
Likvidácia konsolidovaných spoločností   -  32 

Čisté peňažné prostriedky z/(na) investičné činnosti   6 060  (16 030) 

Peňažné toky z finančných činností      

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov   8 286  7 245 
Splatenie dlhových cenných papierov   (750)  (600) 
Vyplatené dividendy   (3 699)  (2 725) 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností   3 837  3 920 

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov   11 684  (23 825) 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 3  30 815  54 640 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 3  42 499  30 815 

 
 

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní 

(v miliónoch Sk) 
 

 
Základn
é imanie  

Emisn
é ážio  

Zákonný 
rezervný 

fond 

 Ostatné 
kapitálov
é fondy 

Oceňovaci
e  

rozdiely 

 

Nerozde-
lený zisk  Spolu 

1. január 2005 12 978  403  2 222  9  -  4 158  19 770 
Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí -  -  -  -  -  3  3 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  (25)  -  (25) 
 
Celkové výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní -  -  -  -  (25)  3  (22) 
Čistý zisk za rok -  -  -  -  -  3 696  3 696 

Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  (25)  3 699  3 674 
Prídel do zákonného rezervného 
fondu -  -  314  -  -  (314)  - 
Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  (2 725)  (2 725) 

31. december 2005 12 978  403  2 536  9  (25)  4 818  20 719 
Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí -  -  -  -  -  (16)  (16) 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  (2)  -  (2) 
 
Celkové výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní -  -  -  -  (2)  (16)  (18) 
Čistý zisk za rok -  -  -  -  -  3 747  3 747 

Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  (2)  3 731  3 729 
Prídel do zákonného rezervného 
fondu -  -  100  -  -  (100)  - 
Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  (3 699)  (3 699) 

31. december 2006 12 978  403  2 636  9  (27)  4 750  20 749 
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VÚB, a.s. 

Vybrané finančné ukazovatele k 31.12.2006 (vypočítané zo zisku pred zdanením): 
ROE: 28,35 % 
ROA:    2,00 % 
 
 
Audit historických ročných finančných informácií 
 
Emitent vyhlasuje, že historické ročné finančné informácie boli podrobené auditu. 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2005 pripravený v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Zochova 6 - 8, 810 00 
Bratislava (licencia SKAU č. 257). 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2006 zostavený v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Zochova 6 - 8, 810 00 
Bratislava (licencia SKAU č. 257). 
 
Okrem historických ročných finančných informácií žiadne iné časti tohto Registračného dokumentu neboli podrobené 
auditu. 
 
 
Vek najnovších finančných informácií 
 
Audítorsky overené finančné informácie vybrané z Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2006 
zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, zahrnuté do tohto Registračného 
dokumentu, nie sú staršie ako 18 mesiacov od dátumu vyhotovenia tohto Registračného dokumentu. 
 
 
Predbežné a ostatné finančné informácie 
 
Finančné informácie, ktoré emitent zverejnil od posledných auditovaných účtovných závierok za rok končiaci               
31. decembra 2006, nie sú audítorsky overené. 
 
 
Priebežné výsledky hospodárenia podľa IFRS zostavené k 31. marcu 2007  
 
Údaje za prvý štvrťrok 2007 sú prevzaté z audítorsky neoverenej Priebežnej účtovnej závierky za obdobie končiace     
31. marca 2007 zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov. Táto účtovná závierka bola predložená 
Národnej banke Slovenska v zmysle § 77 a § 130 zákona č. 566/2001 Zb. dňa 27.4.2007. Je dostupná k nahliadnutiu        
v sídle emitenta. Priebežnú individuálnu účtovnú závierku emitent zverejňuje na svojej internetovej stránke www.vub.sk 
 

Súvaha  

(v miliónoch slovenských korún)  

Pozn.  
Mar  
2007  

Dec 
2006 

Aktíva  

Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách  4  4 713  4 872 

Štátne a iné pokladničné poukážky  5  1 780  2 974 

Pohľadávky voči bankám  6  52 941  38 566 

Finančný majetok na obchodovanie  7  453  515 

Derivátové finančné nástroje na obchodovanie  8  2 016  2 388 

Finančný majetok na predaj  9  2 703  2 667 
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Dlhodobý majetok na predaj  15  6  15 

Úvery poskytnuté klientom  10  92 493  89 169 

Investície držané do splatnosti  12  84 521  86 580 

Dcérske, pridružené a spoločne kontrolované podniky  13  2 485  2 485 

Nehmotný majetok  14  831  887 

Hmotný majetok  15  6 059  6 217 

Splatné daňové pohľadávky  481  536 

Odložené daňové pohľadávky  -  - 

Ostatné aktíva  16  611  360  

             252 093              238 231 

Záväzky  

Záväzky voči centrálnym bankám  17  2 426  2 856 

Záväzky voči iným bankám  18  18 906  7 902 

Derivátové finančné nástroje na obchodovanie  8  2 459  2 054 

Vklady a úvery od klientov  19  180 683  179 084 

Emitované dlhové cenné papiere  20  22 652  22 278 

Splatné daňové záväzky  -  - 

Odložené daňové záväzky  251  244 

Rezervy  21  1 059  1 044 

Ostatné záväzky  22  1 468  1 558  

                           229 904                 217 020  

Vlastné imanie  

Základné imanie  23  12 978  12 978 

Emisné ážio  403  403 

Rezervné fondy  2 635  2 618 

Nerozdelený zisk  6 173  5 212  

 22 189                  21 211  

 252 093               238 231 

Podsúvahové záväzky  24  51 341  44 537  

 
 

Výkaz ziskov a strát  

(v miliónoch slovenských korún) 

  
Mar  

Pozn.                   2007  
Mar 
2006 

Úrokové a obdobné výnosy  3 161  2 469 

Úrokové a obdobné náklady                             (1 451)  (853) 

Čisté úrokové výnosy  25  1 710  1 616 

Výnosy z poplatkov a provízií  755  823 

Náklady na poplatky a provízie                                                                (223)  (249) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií          26                     532  574 

Čistý zisk z finančných operácií  419  266 
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Ostatné prevádzkové výnosy  58  43 

Prevádzkové výnosy  2 719  2 499 

Mzdy a odmeny zamestnancom  27  (550)  (593) 

Ostatné prevádzkové náklady  28  (644)  (695) 

Amortizácia  14  (77)  (71) 

Odpisy  15  (150)  (147) 

Prevádzkové náklady  (1 421)  (1 506) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv   1 298  993 

Opravné položky a rezervy  29  (82)  (69) 

Zisk pred zdanením   1 216  924 

Daň z príjmov   (236)  (170) 

Čistý zisk za 3 mesiace                                   980 754  

Základný a riedený zisk na akciu v Sk  23  76  58  

 
 

Výkaz peňažných tokov  

(v miliónoch slovenských korún)  

 Pozn.               2007 2006 

Peňažné toky z prevádzkových činností  

Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a pasív      30 2 041  2 211  

Pohľadávky voči bankám  151  1 248 

Finančný majetok na obchodovanie  44  285 

Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (kladné)  372  1 136 

Finančný majetok na predaj  (3)  (778) 

Úvery klientom  (3 288)  (368) 

Ostatné aktíva  (249)  72 

Záväzky voči centrálnym bankám  (430)  80 

Záväzky voči iným bankám  10 993  24 

Derivátové finančné nástroje na obchodovanie (záporné)  405  (818) 

Vklady a úvery od klientov  1 475  4 508 

Ostatné záväzky  (90)  (298) 

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností  9 380  5 091 

Peňažné toky z investičných činností  

Obstaranie investícií držaných do splatnosti  -  (7 005) 
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Splatenie investícií držaných do splatnosti  1 436  23 130 

Nehmotný a hmotný majetok  4  22 

Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  1 440  16 147 

Peňažné toky z finančných činností  

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov  321  999 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  321  999 

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov  13 182  24 448 

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 1. januáru  3  42 487  30 796 

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. marcu  3  55 669  55 244  

 
 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní  

(v miliónoch slovenských korún)  

 

 
Základné 
imanie 

Emisné 
ážio 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Ostatné 
kapitálo
vé fondy 

Oceňovacie 
rozdiely 

Neroz- 

delený 
zisk 

 
 
 
Spolu 

                                                        
1. január 2007  12 978 403 2 636  9  (27) 5 212 21 211 

Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí  - - - - - (18) (18) 

Finančný majetok na predaj  - - -  - 16 - 16  

Celkové výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní  - - - - 16       (18)      (2) 
Čistý zisk za 3 mesiace  - - -  - - 980 980 

Celkové výnosy a náklady  - - -  - 16 962 978 

31. marec 2007  12 978 403 2 636  9 (11) 6 174 22 189  

1. január 2006  12 978 403 2 536  9 (25) 5 267 21 168 

Kurzové rozdiely z pobočky v zahraničí 
 
                   -                 -                    -                 -                        -                 2              2 

Finančný majetok na predaj  - - -  - (19) - (19)  

Celkové výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní  

 
 
                   -                 -                    -                  -                  (19)                 2          (17) 

Čistý zisk za 3 mesiace  - - -  - - 754 754 

Celkové výnosy a náklady  - - -  - (19) 756 737 

31. marec 2006  12 978 403 2 536  9 (44) 6 023 21 905  
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Súdne a arbitrážne konania 
 
V období 12 kalendárnych mesiacov pred dátumom vyhotovenia Registračného dokumentu neprebiehali žiadne vládne, 
súdne alebo arbitrážne konania, ktoré by mali, alebo by v budúcnosti mohli mať, významný vplyv na finančnú situáciu     
a ziskovosť emitenta a/alebo skupiny.  
 
 
Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie emitenta 
 
Od zverejnenia konsolidovaných výsledkov hospodárenia k 31.12.2006 a výsledkov hospodárenia k 31.3.2007, 
vypracovaných v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, nenastali žiadne významné zmeny 
finančnej alebo obchodnej situácie skupiny. 
 
 
 

VÝZNAMNÉ ZMLUVY 
 
Emitent neeviduje zmluvy, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone činnosti emitenta, ktoré by mohli viesť 
k tomu, že ktorýkoľvek člen skupiny bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je rozhodujúce pre schopnosť emitenta 
splniť svoj záväzok voči držiteľom vydávaných cenných papierov. 
 
S ohľadom na svoje hlavné činnosti emitent nevykonáva výskum ani vývoj. Všeobecná úverová banka, a. s., nemá 
vlastné ani nadobudnuté patenty a licencie. 
 
 
 

INFORMÁCIE TRETEJ STRANY 
 
Emitent vyhlasuje, že informácie získané z nižšie uvedených zdrojov boli správne reprodukované a že do tej miery,        
do akej si je emitent vedomý a je schopný zistiť z informácií, uverejnených touto treťou stranou, neboli opomenuté 
žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. 
 
Zdroje informácií použitých v tomto Registračnom dokumente: 
 

1. internetová stránka Národnej banky Slovenska; 
2. internetová stránka Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 
 
 

DOKUMENTY NA NAHLIADNUTIE 
 
Počas platnosti tohto Registračného dokumentu je možné si v prípade potreby prezrieť tieto dokumenty (alebo ich 
kópie): 

 
1. zakladateľská zmluva a stanovy emitenta;  
2. konsolidované účtovné závierky zostavené podľa IFRS vrátane audítorských správ za rok 2005 a 2006; 
3. priebežnú účtovnú závierku za tri mesiace končiace 31. marca 2007 zostavenú podľa IFRS, ktorá nebola 

podrobená auditu. 
 
Horeuvedené dokumenty, prípadne ich kópie, sú vo fyzickej podobe prístupné v sídle emitenta, VÚB, a. s., Mlynské 
nivy 1, 829 90 Bratislava. 
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ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V REGISTRAČNOM 
DOKUMENTE 
 

1. Odkaz na audítorsky overenú Konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci 31. decembra 2005, zostavenú 

podľa Medzinárodných účtovných štandardov a predloženú dňa 31.5.2006 na základe § 77 a § 130 zákona       

č. 566/2001 Zb., sa nachádza na strane 13 Registračného dokumentu. Konsolidovaná účtovná závierka vrátane 

správy audítorov bola predložená Národnej banke Slovenska dňa 31.5.2006, zverejnená v Hospodárskych 

novinách dňa 30.5.2006 a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 

2. Odkaz na audítorsky overenú Konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci 31. decembra 2006, zostavenú 

podľa Medzinárodných účtovných štandardov a predloženú dňa 22.5.2007 na základe § 77 a § 130 zákona      

č. 566/2001 Zb., sa nachádza na strane 16 Registračného dokumentu. Konsolidovaná účtovná závierka vrátane 

správy audítorov bola predložená Národnej banke Slovenska dňa 22.5.2007, zverejnená v Hospodárskych 

novinách dňa 30.5.2007 a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 

3. Odkaz na audítorsky neoverenú Priebežnú účtovnú závierku za obdobie končiace 31. marca 2007, zostavenú 

podľa Medzinárodných účtovných štandardov a predloženú Národnej banke Slovenska dňa 27.4.2007 na 

základe § 77 a § 130 zákona č. 566/2001 Zb., sa nachádza na strane 20 Registračného dokumentu. Táto 

účtovná závierka bola zverejnená na internetovej stránke emitenta a je dostupná k nahliadnutiu v sídle 

emitenta. 
 
 
Tento Registračný dokument spolu s Opisom cenných papierov zo dňa 2.7.2007 a Súhrnným dokumentom zo dňa 
2.7.2007 tvorí Prospekt cenných papierov, ktorý bude po schválení Národnou bankou Slovenska zverejnený bezplatným 
sprístupnením v písomnej forme v sídle emitenta: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, v odbore Riadenie investičného 
portfólia a zdrojov a v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta (www.vub.sk). Oznam o sprístupnení bude 
zverejnený v Hospodárskych novinách. 
 
 
 

 
 
 




