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RIZIKOVÉ FAKTORY 
 
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.  
 
Medzinárodné, politické a ekonomické riziko Slovenska sa po potvrdení splnenia maastrichtských kritérií 
a vyhlásení finálneho fixného konverzného kurzu koruny voči euru v júli 2008 dostalo (takmer) na úroveň 
ostatných členov vyspelej časti Európy. Túto skutočnosť potvrdilo aj následné zlepšenie ratingu krajiny 
ratingovými agentúrami Fitch a Moody’s v auguste 2008.  
 
Čo sa týka vývoja ekonomických indikátorov, odhad HDP za 2. štvrťrok 2008 ukázal, že slovenská 
ekonomika rástla v reálnych podmienkach tempom 7,6 % r/r. Rast reálneho HDP tak pokračoval 
v spomaľovaní z úrovne 8,7 % r/r v 1. štvrťroku 2008 a z rekordnej úrovne 10,4 % v roku 2007. Aj 
v nominálnych podmienkach rast HDP spomalil, konkrétne na 11,7 % r/r. Čo sa týka detailnej štruktúry 
rastu reálneho HDP, rast bol podobne ako v prvom štvrťroku opäť ťahaný skôr domácim dopytom, pričom 
pozitívne prekvapil najmä rast fixných investícií, ktoré v 2. štvrťroku 2008 vzrástli až o 9,6 % oproti 2,4 % 
v 1. štvrťroku 2008 a 7,9 % v roku 2007. Spotreba domácností podľa očakávaní spomalila na 5,7 %    z 8,4 
% v 1. štvrťroku 2008, zatiaľ čo spotreba verejnej správy naopak výrazne zrýchlila. Dynamika zahraničného 
dopytu taktiež prekvapila, keď vývozy (8,7 %) rástli opäť o niečo pomalšie ako dovozy (9 %). V porovnaní 
s prvým polrokom tohto roka, kedy k rastu prispieval takmer výlučne domáci dopyt, očakávame 
v nasledujúcich štvrťrokoch vyváženejšiu štruktúru rastu HDP. Celoročný rast reálneho HDP odhadujeme 
na úrovni 7,5 %, čo predstavuje spomalenie o takmer tri percentuálne body z historického maxima na 
úrovni 10,4 % v roku 2007. 
 
Popri spomalení rastu HDP spomalil v porovnaní s minulým rokom a prvým štvrťrokom tohto roka opäť aj 
rast ziskov. Zisky nefinančných spoločností vzrástli v 2. štvrťroku 2008 len o 2,6 % r/r  vs. 8,7 % v 1. 
štvrťroku a 10,1 % v celom roku 2007. Prvý polrok tohto roka tak v porovnaní s vývojom za posledných 
sedem rokov poukázal na postupné zaostávanie dynamiky ziskovosti nefinančných spoločností za 
nominálnym rastom ekonomiky. Predpokladáme, že tento trend bude vzhľadom na nadchádzajúce obdobie 
očakávaného spomalenia ekonomického rastu u nás a v krajinách EÚ zrejme naďalej pretrvávať.  
 
Oproti spomaleniu na strane finančnej výkonnosti spoločností sa podmienky na trhu práce naďalej 
zlepšovali. Zamestnanosť mierne zrýchlila na 2,9 % r/r (2,8 % v 1. štvrťroku 2008 a 2,4 % v roku 2007) 
a celková miera nezamestnanosti (podľa výberového zisťovania pracovných síl) klesla oproti 1. štvrťroku 
2008 o štyri desatiny percentuálneho bodu na 10,1 %, čím bola o jedno percento pod minuloročnou 
úrovňou. Registrovaná nezamestnanosť (meraná podľa počtu žiadateľov o prácu) medzitým v júli vzrástla 
medzimesačne o jednu desatinu percentuálneho bodu na 7,5 %, čím ostávala v tesnej blízkosti svojho 
historického minima. Čo sa týka miezd, nominálne mzdy v porovnaní s rýchlym rastom v prvom štvrťroku 
spomalili iba mierne, keď vzrástli o 9,7 % vs. 10,4 % r/r oproti 7,2 % v roku 2007. Podobne ako tomu bolo 
v 1. štvrťroku, dynamika rastu miezd v priemysle ostala v blízkosti svojho trendu v okolí 8 %, zatiaľ čo 
rýchly rast miezd tentokrát súvisel skôr s rastom miezd v zdravotníctve (14,1 %) a v sektore nehnuteľnosti, 
prenájom a obchodné činnosti (13,2 %). V reálnych podmienkach vzrástli mzdy o 4,8 % vs. 6,2 % v 1. 
štvrťroku 2008 a 4,3 % v roku 2007 a v porovnaní s rastom produktivity práce, ktorá vzrástla v 2. štvrťroku 
2008 o 4,6 % r/r bol tak ich rast podobne ako v prvom štvrťroku tohto roka opäť o niečo rýchlejší. 
 
Čo sa týka vývoja cenovej hladiny, po pozitívnom vývoji v letných mesiacoch roku 2007, kedy na pokles 
inflácie vplývali pozitívne bázické efekty z minulého roka a stabilné ceny energií v tomto roku, sa 
v poslednom štvrťroku roku 2007 trend vývoja spotrebiteľskej inflácie obrátil. Medziročná dynamika rastu 
spotrebiteľských cien postupne zrýchľovala z úrovne 2,3 % v auguste 2007 až na úroveň 4,4 % v auguste 
2008. Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien stojí takmer výlučne rast cien potravín, zvyšovanie 
regulovaných cien energií v januári 2008 a rast cien pohonných hmôt. Vo všeobecnosti očakávaný útlm 
rastu cien potravín a stabilizácia rastu cien ropy spolu s bázickými efektmi by mali spôsobiť v nasledujúcom 
roku postupné spomaľovanie medziročnej dynamiky spotrebiteľských cien do pásma    3,3 % - 4,0 %. 
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Vývoj bilancie bežného účtu v prvých piatich mesiacoch roku 2008 zaznamenal postupné zhoršovanie. 
Kumulatívne za prvých päť mesiacov roku 2008 dosiahol deficit bežného účtu výšku 33 mld. Sk vs. 13 mld. 
Sk v rovnakom období minulého roku. Negatívny vývoj súvisel najmä s horšou bilanciou služieb a bilancie 
výnosov, pričom bilancia zahraničného obchodu, ktorá stála z väčšej miery za znížením deficitu bežného 
účtu v roku 2007 bola v prvých piatich mesiacoch roka 2008 na porovnateľnej úrovni ako v rovnakom 
období predchádzajúceho roka.  

Priaznivé ekonomické fundamenty ako aj očakávaný vstup do eurozóny vytvárali samozrejme 
v predchádzajúcich rokoch priestor pre zhodnotenie slovenskej koruny. Rýchly hospodársky rast, no najmä 
špekulácie ohľadom druhej revalvácie parity v prvých piatich mesiacoch roka 2008 boli hlavnými faktormi, 
ktoré tlačili kurz slovenskej koruny voči euru na nové historické maximá. Samotná druhá revalvácia 
centrálnej parity voči euru na úroveň 30,1260 EUR/SKK koncom mája (úroveň bola výrazne silnejšia ako 
očakával trh) tak následne dodala korune dodatočný jednorazový impulz, čím slovenská mena 
zaznamenala voči euru od začiatku roka 2008 zhodnotenie o viac ako 10%. Vzhľadom na fixáciu 
výmenného kurzu koruny oproti euru ostal už trhový kurz počas letných mesiacov tohto roku  uzamknutý 
len v úzkom pásme 30,25 - 30,40 EUR/SKK. Podobný vývoj očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch do 
konca roka 2008. 

Čo sa týka menovej politiky, pozitívny inflačný výhľad a silnejúca koruna umožnili NBS v prvom polroku 
2007 postupne uvoľniť menové podmienky. Centrálna banka tak znížila v marci a apríli roku 2007 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. Nízke dopytové tlaky a posilňujúca koruna následne stáli za 
ponechaním oficiálnych úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni po dobu pätnástich mesiacov až do 
augusta 2008. Z posledných komentárov zo zasadnutí Bankovej rady NBS sa nateraz zdá, že NBS bude 
držať oficiálne úrokové sadzby do konca roka 2008 aj naďalej na nezmenenej úrovni. Hlavnými argumentmi 
NBS pre to, aby ponechala sadzby po zvyšok roka nezmenené sú aj napriek určitým inflačným rizikám 
vyplývajúcim zo sekundárnych efektov spojených s globálnym rastom cien komodít a rýchlejším rastom 
miezd najmä reštriktívny dopad kurzu koruny na monetárne podmienky a nadchádzajúci vstup Slovenska 
do eurozóny, v ktorej sú oficiálne úrokové sadzby momentálne na rovnakej úrovni ako u nás. 
 
Aj napriek na prvý pohľad stabilnému a vyváženému ekonomickému a finančnému prostrediu je slovenská 
ekonomika vystavená určitým rizikám, ktoré možno zhrnúť najmä do dvoch oblastí. Prvé riziko je spojené 
s vývojom globálneho ekonomického prostredia, a to najmä s očakávaným spomalením európskej 
ekonomiky na prelome rokov 2008 a 2009. Výraznejšie spomalenie ekonomiky krajín EÚ, do ktorých 
Slovensko vyváža tovary a služby by tak mohlo mať za následok ešte rýchlejšie spomalenie rastu 
slovenského hospodárstva ako sa v súčasnosti odhaduje. Pri naplnení tohto scenára je preto nutné rátať 
s možným zvýšením volatility na dlhopisovom trhu ako aj s depreciačnými tlakmi na euro (ktoré už bude 
počnúc januárom 2009 na Slovensku platnou menou). Druhý faktor súvisí s možným negatívnym dopadom 
silného fixného kurzu koruny na slovenských exportérov, čo by rovnako ako pri prvom scenári mohlo vyústiť 
do výraznejšieho ako očakávaného spomalenia rastu slovenskej ekonomiky, v horšom prípade k rastu 
nezamestnanosti a odchodu zahraničných investorov. U oboch scenárov je na viac nutné rátať aj s mierne 
zvýšeným rizikom (v porovnaní s očakávaniami v minulosti) možného negatívneho dopadu kreditnej krízy 
vo svete na slovenský bankový, podnikateľský a spotrebiteľský sektor. 
 
Emitent si nie je vedomý rizík, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť splniť jeho záväzky z cenných papierov. 
 
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. Ivanom Golianom, CSc., 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 2006 a 2007 
zostavených v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, sú audítorsky overené 
a audit vykonala spoločnosť Ernst  & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava 
(licencia SKAU č. 257). Okrem údajov uvedených vo výsledkoch hospodárenia podľa IFRS za roky 2006 
a 2007, neboli podrobené auditu žiadne iné údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 10.10.2008 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                              ___________________     
  Ing. Elena Kohútiková, PhD.                           Ing. Ivan Golian, CSc. 
     členka predstavenstva                člen predstavenstva 
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ZÁKONNÍ AUDÍTORI 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2006 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 2007 zostavený v súlade                      
s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. 
s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 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. 
 
Nie je možné dať záruku, že okrem vyššie uvedených rizikových faktorov neexistujú aj iné skutočnosti, 
ktoré by mohli mať vplyv na emitenta  a cenné papiere ním vydané. 
 
 
 

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 
Identifika čné číslo   31 320 155 
Sídlo     Mlynské nivy 1 

829 90 Bratislava 
Právna forma    akciová spoločnosť 
Právne predpisy, na základe  
ktorých vykonáva činnos ť: 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.  
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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 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 a vznikla finančná 
skupina Intesa Sanpaolo, ktorej ústredie má sídlo v Turíne. Pre VÚB, a. s., znamená zlúčenie vyššiu 
stabilitu, lepší prístup na zahraničné trhy a možnosť výhodnejšieho získania zdrojov v rámci skupiny. 
 
Intesa Sanpaolo je najväčšou bankou v Taliansku a jednou z vedúcich bánk v Európe, schopnou 
konkurovať na medzinárodnej úrovni. V Taliansku má vedúcu pozíciu vo všetkých dôležitých trhových 
segmentoch. Intesa Sanpaolo sa teritoriálne zameriava na strednú a východnú Európu a krajiny 
Stredozemného mora. Klientsku základňu Intesa Sanpaolo tvorí približne 17,5 mil. klientov, z toho 10,5 mil. 
v Taliansku a 7 mil. v zahraničí. K ich obsluhe banková skupina využíva sieť  vyše 7 000 klasických 
pobočiek, z toho 5 800 v Taliansku, sústredených prevažne v severnej časti krajiny. Popri svojej materskej 
krajine Intesa Sanpaolo  pôsobí v 34 krajinách sveta, kde má k dispozícii vyše 1 200 pobočiek.  
 
Zámerom banky v roku 2008 je zlepšovanie kvality služieb, zvyšovanie trhových podielov pri 
neustávajúcom raste výnosov a pokračovanie v trende zvyšovania ziskovosti a efektívnosti.  
 
Strategickým zámerom VÚB, a. s., ako univerzálneho peňažného ústavu, v najbližších rokoch je neustále 
upevňovanie jej postavenia na slovenskom bankovom trhu, posilnenie služieb poskytovaných firemnej 
klientele a rozšírenie retailových služieb. Dôraz bude kladený na vývoj nových produktov pre klientov, na 
intenzívnejšiu marketingovú komunikáciu  a na zvyšovanie  komfortu klientov pri využívaní bankových 
produktov a služieb. Zásadným cieľom pritom bude  vybudovanie dlhodobých, vzájomne výhodných 
a komplexných vzťahov s klientmi. 
 
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 a zverejňuje údaje o svojej činnosti a hospodárení v zmysle platných právnych predpisov . 
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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, 
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.  
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V období posledných 12 mesiacov pred vyhotovením tohto Registračného dokumentu, VÚB, a. s., zaradila 
do produktového portfólia nasledovné produkty: 
 

• Flexiú čet extra  – flexiúčet so zvýhodneným kreditným úrokom. Banka odmeňuje aktívnych 
majiteľov flexiúčtu  extra 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. Rozdiel úroku medzi 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou a štandardnou úrokovou sadzbou je pripísaný na účet klienta 
začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po splnení podmienok. 

 
• Escrow ú čet –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. 

 
• Profihypo úver bez finan čných 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. 

 
• Garantovaný vklad –  (2 nové emisie) - je štruktúrovaný produkt vo forme termínovaného účtu, 

ktorého výška výnosu je závislá od vývoja podkladového aktíva. Podkladovým aktívom môžu byť 
napr. akciové indexy, komoditné indexy 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 prostredníctvom 
Fondu ochrany vkladov, viazanosť na určité obdobie, garancia minimálneho výnosu a výplaty 100 
% vkladu na konci doby splatnosti, minimálna výška vkladu závisí vždy od konkrétnej emisie, 
bonusový výnos v prípade pozitívneho vývoja podkladového aktíva alebo participácia na 
zhodnotení podkladového aktíva. 

 
• Profihypo úver bezú čelový -  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. 

 
• 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). Výška úveru môže byť aj do 
100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, resp. v určitých prípadoch len do 70%, resp. 50 % 
z hodnoty založenej nehnuteľnosti, resp. maximálne 3 mil. Sk. Tento typ flexihypotéky je 
poskytovaný s mierne zvýšenou úrokovou sadzbou v porovnaní s úvermi, pri ktorých klient 
dokladuje svoj príjem štandardným spôsobom. 

 
• Flexipôži čka na vyplatenie úverov – spotrebný úver určený na vyplatenie iných spotrebiteľských 

úverov v iných spoločnostiach poskytujúcich úvery podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch. Je 
určený pre klientov aj neklientov banky po splnení podmienok banky s dokladovaním príjmu. 
Vyplatenie iných úverov je priamo na splátkové, resp. úverové účty v iných spoločnostiach na 
základe súhlasov s predčasným splatením, resp. na základe výpisov z kreditnej karty alebo 
bežného účtu s povoleným prečerpaním. Maximálna výška úveru je 400 000 Sk s max. splatnosťou 
84 mesiacov. Tento typ flexipôžičky je poskytovaný so štandardnými poplatkami podľa aktuálneho 
Cenníka VÚB, a. s., a  úrokovými sadzbami platnými pre bezúčelové flexipôžičky.  
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• Flexihypotéka na prenájom – účelová flexihypotéka v SKK alebo v EUR na kúpu nehnuteľnosti 
v meste Bratislava za účelom jej prenájmu. Je určená len pre žiadateľov, ktorí už vlastnia jednu 
nehnuteľnosť na bývanie. Zabezpečením úveru môže byť len byt alebo rodinný dom a nemusí sa 
zhodovať s kupovanou nehnuteľnosťou. Výška úveru môže byť max. do 70% hodnoty založenej 
nehnuteľnosti. Splatnosť od 4 do 25 rokov. Akceptujeme klientov budúci príjem z prenájmu, ktorý je 
doplňujúcim príjmom k štandardnému príjmu klienta. Prenájom klient preukazuje po vyčerpaní 
úveru predložením zmluvy o prenájme nehnuteľnosti. Úroková sadzba a poplatky sú štandardné. 
        

• Flexihypotéka s upraveným splátkovým kalendárom  – kombi produkt úveru a životného 
poistenia (investičné IŽP alebo kapitálové životné poistenie KŽP vo vybraných poisťovniach), kde 
sa istina úveru spláca poisťovňou z klientovho poistenia, pričom klient platí banke len úroky 
z aktuálnej výšky istiny. Kombinovať sa môže účelová flexihypotéka alebo bezúčelová v mene SKK 
ľubovoľne s IŽP alebo KŽP. Výška úveru závisí od poistenia/poisťovne a môže byť od 70% až do 
100% poistnej sumy  a hodnoty zabezpečenia. Splatnosť úveru od 4 do 25 rokov. Úroková sadzba 
a poplatky sú štandardné.    

 
• eCard VÚB  – je služba určená pre internetových obchodníkov a zabezpečuje prijímanie platobných 

kariet kartových spoločností MasterCard, VISA a Diners Club pre platby za tovary a služby. Služba 
využíva technológiu 3D Secure spoločností VISA a MasterCard, ako v súčasnosti najvyššieho 
bezpečnostného štandardu pri akceptácii platobných kariet cez internet.   

 
• 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“). 

 
• Kontokredit – zmena obchodných podmienok; ide o krátkodobé financovanie prevádzkových 

podnikateľských potrieb, dočasného deficitu v cash-flow formou povoleného prečerpania na 
bežnom účte, pričom limit kontokreditu závisí od výšky a stability priemerných mesačných kreditov 
a zostatkov na všetkých účtoch klienta. S klientom sa neuzatvára osobitná zmluva o úvere, ale 
povolené prečerpanie na bežnom účte sa klientovi poskytuje na základe Všeobecných obchodných 
podmienok VÚB, a. s., pre depozitné produkty k zmluve o bežnom účte. V rámci zmenených 
obchodných podmienok kontokredit nie je možné poskytnúť dormantným klientom banky, 
nástupníckym spoločnostiam a neklientom banky a prípadné zrušenie alebo zníženie kontokreditu 
sa vykonáva vždy na konci nasledujúceho mesiaca po vygenerovaní konkrétnych kontokreditov 
v kampani na príslušný mesiac, t.j. nie ako doteraz na konci príslušného mesiaca, v ktorom bola 
vygenerovaná kampaň.  

 
• Financovanie SVB a vlastníkov bytov  a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorý je v správe 

správcu bytového domu – investičný úver určený na financovanie renovácie a modernizácie 
bytového domu, resp. realizáciu rekonštrukčných prác na bytovom dome s maximálnou 
splatnosťou 15 rokov v závislosti od projektu. Maximálna výška úveru – 8 mil. Sk na jeden bytový 
dom, resp. max. 200 000 Sk na jedného majiteľa bytu: 

 
• Financovanie prevádzkových potrieb SME klientov for mou kontokorentu s možnos ťou 

čerpania jednotlivých fixných tranží  – princípom tohto typu produktu je schválenie 
kontokorentného úveru s jedným úverovým rámcom počas celej doby trvania aktívneho obchodu, 
pričom klient môže požiadať o prerozdelenie tohto limitu medzi kontokorentný účet a fixné tranže 
vo forme revolvingového úveru za vopred určených podmienok definovaných v zmluve 
o financovaní. Účelom tohto typu financovania je úhrada záväzkov klienta vzniknutých pri výkone 
jeho činnosti. 
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• Investi čné úvery zo zdrojov EBRD – investičné úvery poskytované na základe úverovej linky 
Podpora rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku (program 
„SLOVSEFF“), pričom po  úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu klientovi 
bude vyplatená stimulačná platba vypočítaná ako percento z objemu úveru, ktorú klient môže 
použiť na úhradu časti istiny z poskytnutého úveru.  

 
• EURO úvery pre firemných klientov – účelové  úvery v súvislosti s financovaním nákladov 

firemných  klientov VÚB, a. s., v prípravnom období zavedenia eura.  
EURO biznis úver -  špeciálny investičný úver určený na úhradu nákladov súvisiacich 
s financovaním úpravy existujúceho SW alebo kúpy nového SW, kúpy nového HW ako aj s 
financovaním poradenských služieb v rámci prechodu na EUR 
EURO invest úver - špeciálny investičný úver poskytnutý v SKK alebo EUR s odloženou 
splatnosťou prvej splátky. Tento úver je určený predovšetkým podnikateľom, ktorí z dôvodu 
zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na financovanie vynútených investícií s prechodom 
na novú menu EUR chcú oddialiť splácanie investičného úveru až po zrealizovaní činností 
súvisiacich s prípravou na EUR. 
EURO cash úver - špeciálny krátkodobý prevádzkový úver v EUR na predzásobenie sa 
eurobankovkami a euromincami v decembri 2008 za účelom vykrytia  hotovosti EUR v prvých 
dňoch po zavedení novej meny EUR. Tento úver je určený predovšetkým živnostníkom a malým 
podnikateľom, ktorí podnikajú v oblasti maloobchodu, stravovania, cestovného ruchu a služieb. 
 

 
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 nad         
19 %, pri úveroch trhový podiel dosahuje takmer 16 %. 
  
VÚB, a. s., si aj počas prvého polroka 2008 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 približne 23,5 %, pričom v oblasti platobných terminálov je VÚB, a. s., tretia na trhu s podielom vyše 
19 %. V oblasti platobných kariet banka dosahuje trhový podiel okolo 24 %. 
 
VÚB, a. s., si spomedzi slovenských komerčných bánk aj naďalej udržiava druhý najvyšší počet pobočiek 
(viac ako 20 %-ný trhový podiel). Počet zamestnancov v rámci bánk je tretím najvyšším (17 %-ný trhový 
podiel). 
 
V prvom polroku 2008 banka pokračovala v trende zvyšovania efektívnosti a ziskovosti spolu so zámerom 
upevniť si ďalej svoju poprednú pozíciu na bankovom trhu. Zdokonaľovanie poskytovania služieb klientom 
a s nimi spojených podporných činností tak prinieslo pozitívne zmeny vo finančných výsledkoch banky. 
Kým konsolidované prevádzkové náklady banky sa zvýšili o 7 %, na strane prevádzkových výnosov sa 
v priebehu roka dosiahol  viac ako 15 %-ný rast. Skupina VÚB sa tým naďalej zaraďuje medzi 
najefektívnejšie riadené bankové skupiny na Slovensku a v strednej Európe, o čom rovnako svedčí aj 
pomer nákladov k výnosom, ktorý poklesol pod hranicu 50 %. 
 
VÚB, a. s., poskytuje bankové služby firemným, retailovým aj inštitucionálnym klientom prostredníctvom 
širokej siete 242 obchodných miest v rámci celého územia Slovenskej republiky. 
 
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. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
Opis skupiny a pozície emitenta v tejto skupine  
 
VÚB, a. s., je členom skupiny Intesa Sanpaolo. 
 
Akcionárom s rozhodujúcim podielom na ZI a hlasovacích právach emitenta je Intesa Sanpaolo Holding 
International S.A. 
 
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 Sanpaolo Holding 
International S.A. 96,4946 35 Boulevard du Prince Henri, L-1724, 

Luxembourg, Luxembursko B 44318 

 
 
Právnické osoby pod kontrolou akcionára, ktorý má k ontrolu nad VÚB, a. s.   

Obchodné meno % podielu  S í d l o IČO 

Central-European International 
Bank Ltd  (CIB BANK LTD) 89.09 Medve utca, 4-14 H 1027 Budapest, Hungary 0110041004 

(55100551) 

Sudameris  99.87 23, rue Linois 75015, Paris, France RCS 
542056544 

Societé Europeénne de Banque 
S.A. 100.00 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 

Luxembourg, Luxembourg B 13859 

Intesa Global Finance Company 
Ltd. 100.00 Riverside One Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin Ireland 406434 

Banca Intesa ad Beograd 77.78 Milentija Popovica 7b 
11070 Beograd, Serbia and Montenegro 07759231 

Privredna Banka Zagreb d.d. 76.59 Rackoga 6, HR-10000 Zagreb, Croatia 080002817 
KMB Bank - Small Business 
Credit Bank 75.00 31 Shabolovka St., bldg. B, Moscow, 115162, 

Russia 7708022300 

Intesa Soditic Trade Finance Ltd 50.00 Wellington House, 125 The Strand, 
WC2ROAP, London, the U.K. 3487487 

Atlantis S.A. 18.75 San Martin 195, 1038 Buenos Aires, 
Agrentina (100028550) 

China International Packaging 
Co. Ltd (LEASEPACK) 17.50 Building No. 2, 54 North-West Third Ring Rd, 

100044 Beijing, Haidan District, China (7110014) 

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

 
% podielu 

 
S í d l o 

 
IČO 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 100,00 Torino, Piazza San Carlo 156, Taliansko 00799960158 
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Prehľad o priamych majetkových ú častiach VÚB, a. s., v obchodných spolo čnostiach   

Obchodné meno, sídlo a I ČO 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 

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 Leasing,  a.s.                                                        
Miletičova 1, 821 08 Bratislava 
IČO: 31 318 045 

finančný a operatívny 
leasing  

500 000 70,00 

VÚB pois ťovací maklér, s.r.o. 
(nepriama majetková účasť VÚB, a. s., 
prostredníctvom spoločnosti VÚB, Leasing, a.s.) 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 897 694 

sprostredkovanie 
poistenia 

500 
(vklad spoločníkov) 

70,00 

VÚB Generali, Dôchodková správcovská 
spolo čnos ť (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 

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 v 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 má nepriamu majetkovú účasť prostredníctvom spoločnosti VUB Leasing, a. s., vo VÚB poisťovací 
maklér, s.r.o. 
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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. 
 
 
 

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU 
 
Emitent sa rozhodol nezaradiť prognózu zisku a ku dňu vypracovania tohto Registračného dokumentu 
prognózu zisku nezverejnil. 
 
 
 

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 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  

JAQUOTOT Ignacio 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ     03.01.1958 Paseo de Alcobendas 14, 281 09  Madrid,  

Španielske kráľovstvo 

LOCKE Jonathan Charles 
člen predstavenstva a zástupca generálneho 
riaditeľa 

24.09.1962 Fialkové údolie 4649/26, 811 08  Bratislava, 
Slovenská republika 

KOHÚTIKOVÁ Elena, Ing., PhD. 
člen predstavenstva  
 

03.04.1953 Limbová 20, 900 91  Limbach, 
Slovenská republika 

PÚCHOVSKÁ Silvia, PhDr.   
člen predstavenstva  13.01.1968 Vajanského nábr. 17/D, 811 02  Bratislava, 

Slovenská republika 

CRISTARELLA Domenico  
člen predstavenstva  

   
21.09.1951 Via Goldoni 32, 201 21  Miláno,  

Taliansko 

GOLIAN Ivan, Ing., CSc. 
člen predstavenstva  
 

31.01.1964 Zvončekova 33, 831 06  Bratislava, 
Slovenská republika  

RESCH Alexander 
člen predstavenstva 14.04.1972 Jahodná 2330/16, 05801  Poprad 

Slovenská republika 
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KAUSICH Jozef, Ing.  
člen predstavenstva  
 

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

LUCIĆ Dinko 
člen predstavenstva  
 

16.05.1971 Vrhovec 6, 10 000  Záhreb,  
Chorvátska republika 

FANIN Daniele 
člen predstavenstva 03.10.1959 Battai utca 15, 1025 Budapešť 

Maďarsko 

 
 
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 

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 
 
Zloženie Predstavenstva a Dozornej rady je uvedené podľa výpisu z Obchodného registra, k 18.8.2008 
 
Banka neeviduje aktivity vykonávané mimo VÚB, a. s., členmi predstavenstva alebo dozornej rady, ktoré by 
boli významné vzhľadom na emitenta.  
 
K 31.8.2008 banka evidovala 3 530 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. 
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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 (33,19 EUR), 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 (3 319 391,89 EUR), 

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 31.6.2008 

Akcionári VÚB, a.s. Podiel na ZI 
VÚB, a. s., (v %) 

Celková hodnota 
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 2,922 306 379 260 000 

      Zahraniční akcionári pod 1 % (vrátane) celkom 0,583 128 75 679 000 

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

      Právnické osoby pod 1 % (vrátane) celkom 1,103 127 143 165 000 

      Fyzické osoby pod 1 % (vrátane) celkom 2,402 307 311 774 000 

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 46 148 akcionárov ku dňu 30. jún 2008. 
 
Zahraniční akcionári pochádzajú z týchto 12 krajín: 
Luxembursko (96,538 %), Rakúsko (0,195 %), Holandsko (0,143 %), Nemecko (0,077 %), Švajčiarsko 
(0,062 %), Česká republika (0,051 %), Litva (0,010 %), USA (0,001 %), 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 základnom 
imaní 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 Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom 35 Boulevard du Prince Henri, L-
1724, Luxembursko, ktorá vlastní 96,494566 % na základnom imaní emitenta. Najvyšším kontrolným 
orgánom emitenta je dozorná rada, ktorá má 10 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. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Registračný dokument   
  

15 

 

 

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A PASÍV, FINAN ČNEJ 
SITUÁCIE, ZISKOV A STRÁT EMITENTA 
 
Historické finan čné informácie 
 
Konsolidované výsledky hospodárenia pod ľa IFRS zostavené k 31. decembru 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 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 
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 
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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 

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 pe ňažných 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 
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Záväzky vo či 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 investi čných 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 
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 finan čných 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) 
 

 
Základné 

imanie   
Emisné 

ážio   

Zákonný 
rezervný 

fond  

 Ostatné 
kapitálové 

fondy  

Oceňovacie  

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 
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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 
 
 
Konsolidované výsledky hospodárenia pod ľa IFRS zostavené k 31. decembru 2007  
 
Údaje za rok 2007 sú prevzaté z audítorsky overenej Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. 
decembra 2007 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, ktorá bola 
vrátane správy audítorov predložená Národnej banke Slovenska dňa 11.3.2008 a je dostupná 
k nahliadnutiu v sídle emitenta. Účtovná závierka je prílohou tohto Registračného dokumentu. 

 
Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 2007 

(v miliónoch slovenských korún) 

  2007  2006 
Aktíva     
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách  4 493  4 872 
Pohľadávky voči bankám  35 279  38 578 
Finančný majetok na obchodovanie  10 664  3 534 
Derivátové finančné nástroje  1 055  2 388 
Finančný majetok na predaj  2 673  2 667 
Dlhodobý majetok na predaj  348  15 
Úvery poskytnuté klientom  130 020  92 522 
Investície držané do splatnosti  90 721  86 580 
Investície do pridružených a spoločných podnikov   146  139 
Nehmotný majetok  2 037  1 785 
Goodwill  885  570 
Hmotný majetok  5 703  6 273 
Splatné daňové pohľadávky  -  597 
Ostatné aktíva  543  457 

  284 567  240 977 
Záväzky     
Záväzky voči centrálnym a iným bankám  21 663  12 980 
Derivátové finančné nástroje  1 034  2 054 
Vklady a úvery od klientov  205 278  178 856 
Emitované dlhové cenné papiere  28 033  22 278 
Splatné daňové záväzky  739  - 
Odložené daňové záväzky  458  310 
Rezervy  973  990 
Ostatné záväzky  4 383  2 760 

  262 561  220 228 
     
Vlastné imanie     
Základné imanie  12 978  12 978 
Emisné ážio  403  403 
Rezervné fondy  2 609  2 618 
Nerozdelený zisk  6 016  4 750 

  22 006  20 749 

  284 567  240 977 

Podsúvahové záväzky  77 245  44 316 
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok kon čiaci sa 31. decembra 2007 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

  2007  
2006 

Upravený  

Úrokové a obdobné výnosy  14 788  12 328 

Úrokové a obdobné náklady  (6 279)  (4 791) 

Čisté úrokové výnosy  8 509  7 537 

Výnosy z poplatkov a provízií  3 518  3 338 

Náklady na poplatky a provízie  (718)  (678) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií  2 800  2 660 

Čistý zisk z finančných operácií  1 264  1 137 

Ostatné prevádzkové výnosy  322  366 

Výnosy z dividend  -  12 

Prevádzkové výnosy  12 895  11 712 

Mzdy a odmeny zamestnancom  (2 483)  (2 547) 

Ostatné prevádzkové náklady  (3 206)  (2 782) 

Amortizácia  (504)  (470) 

Odpisy  (615)  (601) 

Prevádzkové náklady  (6 808)  (6 400) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv  6 087  5 312 

Opravné položky a rezervy  (879)  (440) 

Prevádzkový zisk  5 208  4 872 

Podiel na zisku/(strate) pridružených a spoločných podnikov  7  (52) 

Zisk pred zdanením  5 215  4 820 

Daň z príjmov  (1 148)  (1 073) 

Čistý zisk za rok  4 067  3 747 

     

Základný a zriedený zisk na akciu v Sk  313  289 

 
 

Konsolidovaný výkaz pe ňažných tokov za rok kon čiaci sa 31. decembra 2007 

(v miliónoch slovenských korún) 

 

  2007  2006 

Peňažné toky z prevádzkových činností     

Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a záväzkov  7,168  5 537 
     
Pohľadávky voči bankám  7,004  (909) 
Finančný majetok na obchodovanie  (77)  106 
Derivátové finančné nástroje (kladné)  1,335  (538) 
Finančný majetok na predaj  70  (1 964) 
Úvery klientom  (38,221)  (8 382) 
Ostatné aktíva  48  145 
Záväzky voči centrálnym bankám  (1,225)  559 
Záväzky vo či iným bankám  5,089  (8 494) 
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Derivátové finančné nástroje (záporné)  (1,020)  18 
Vklady a úvery od klientov  26,355  15 707 
Ostatné záväzky  228  2 

Čisté peňažné prostriedky na prevádzkové činnosti  (414)  (3 750) 

Peňažné toky z investi čných činností     

Obstaranie investícií držaných do splatnosti  (9,451)  (31 677) 
Splatenie investícií držaných do splatnosti  5,684  38 860 
Nákup nehmotného a hmotného majetku  (727)  (987) 
Predaj nehmotného a hmotného majetku  38  432 
Kúpa konsolidovaných spoločností   (299)  (568) 

Čisté peňažné prostriedky (na)/z investičných činností  (4,755)  6 060 

Peňažné toky z finan čných činností     

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov  6,583  8 286 

Splatenie dlhových cenných papierov  (1,000)  (750) 

Vyplatené dividendy  (2,816)  (3 699) 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  2,767  3 837 

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov  4,766  11 684 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka  42,499  30 815 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka  47,265  42 499 

 
 

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok kon čiaci sa 31. decembra 2007 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

 
Základné 

imanie   
Emisné 
ážio  

Zákonný 
rezervný 

fond  

Ostatné 
kapitálo-
vé fondy Oceňovacie  

rozdiely  

 
Zabezpe-
čovacie 
deriváty  

Nerozde-
lený zisk   Spolu  

1. január 2006 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 
Kurzové rozdiely z pobočky v 
zahraničí -  -  -  -  -  -  6  6 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  2  -  -  2 
Zabezpečovacie deriváty -  -  -  -  -  (2)  -  (2) 
Celkové výnosy a náklady 
vykázané vo vlastnom imaní -  -  -  -  2  (2)  6  6 
 
Čistý zisk za rok -  -  -  -  -  -  4 067  4 067 
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Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  2  (2)  4 073  4 073 

Dividendy akcionárom  -  -  -  -  -  -  (2 816)  (2 816) 
Ostatné -  -  -  (9)  -  -  9  - 

31. december 2007 12 978  403  2 636  -  (25)  (2)  6 016  22 006 

 
 
 
Vybrané finan čné ukazovatele k 31.12.2007 (vypo čítané zo zisku pred zdanením): 
 
ROE: 29,06 % 
ROA:    1,84 % 
 
 
Audit historických ro čných finan čných informácií 
 
Emitent vyhlasuje, že historické ročné finančné informácie boli podrobené auditu. 
 
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2006 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 2007 zostavený v súlade                          
s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania, vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. 
s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava (licencia SKAU č. 257). 
 
Okrem historických ročných finančných informácií žiadne iné časti tohto Registračného dokumentu neboli 
podrobené auditu. 
 
 
Vek najnovších finan čných informácií 
 
Audítorsky overené finančné informácie vybrané z Konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. 
decembra 2007 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 finan čné informácie 
 
Finančné informácie, ktoré emitent zverejnil od posledných auditovaných účtovných závierok za rok 
končiaci 31. decembra 2007, nie sú audítorsky overené. 
 
 
Priebežné výsledky hospodárenia pod ľa IFRS zostavené k 31. marcu 2008 
 
Údaje za prvý štvrťrok 2008 sú prevzaté z audítorsky neoverenej Priebežnej individuálnej účtovnej závierky 
za obdobie končiace 31. marca 2008 zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov. Táto 
účtovná závierka bola predložená Národnej banke Slovenska dňa 30.4.2008 a je dostupná k nahliadnutiu v 
sídle emitenta.  
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Súvaha k 31. marcu 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

 Pozn.  Marec    2008  Dec.  2007 
Aktíva      
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách 4  3 567  4 493 
Pohľadávky voči bankám 5  22 126  35 090 
Finančný majetok na obchodovanie 6  22 766  10 664 
Derivátové finančné nástroje 7  1 606  1 055 
Finančný majetok na predaj 8  2 705  2 673 
Dlhodobý majetok na predaj 14  135  348 
Úvery poskytnuté klientom 9  130 152  119 931 
Investície držané do splatnosti 11  71 936  90 721 
Dcérske, pridružené a spoločné podniky 12  3 430  3 430 
Nehmotný majetok 13  886  970 
Hmotný majetok 14  5 277  5 468 
Ostatné aktíva 15  320  297 

   264 906  275 140 
Záväzky      
Záväzky voči centrálnym a iným bankám 16  12 212  16 145 
Derivátové finančné nástroje 7  1 764  1 034 
Vklady a úvery od klientov 17  195 062  205 137 
Emitované dlhové cenné papiere 18  28 729  26 727 
Splatné daňové záväzky 19  970  700 
Odložené daňové záväzky 19  348  347 
Rezervy 20  970  968 
Ostatné záväzky 21  1 910  2 182 

   241 965  253 240 
      
Vlastné imanie      
Základné imanie 22  12 978  12 978 
Emisné ážio 22  403  403 
Rezervné fondy   2 615  2 609 
Nerozdelený zisk   6 945  5 910 

   22 941  21 900 

   264 906  275 140 

Podsúvahové záväzky 23  64 041  77 932 

 
 

Výkaz ziskov a strát za 3 mesiace kon čiace sa 31. marca 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

 Pozn.  Marec   2008  Marec  2007

Úrokové a obdobné výnosy   3 622  3 161 

Úrokové a obdobné náklady   (1 559)  (1 451) 

Čisté úrokové výnosy 24  2 063  1 710 

Výnosy z poplatkov a provízií   902  765 

Náklady na poplatky a provízie   (317)  (232) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 25  585  533 

Čistý zisk z finančných operácií 26  248  419 

Ostatné prevádzkové výnosy   69  30 

Prevádzkové výnosy   2 965  2 692 

Mzdy a odmeny zamestnancom 27  (600)  (550) 
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Ostatné prevádzkové náklady 28  (594)  (617) 

Amortizácia 13  (98)  (77) 

Odpisy 14  (148)  (150) 

Prevádzkové náklady   (1 440)  (1 394) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek 
a rezerv   1 525  1 298 

Opravné položky a rezervy 29  (167)  (82) 

Zisk pred zdanením   1 358  1 216 

Daň z príjmov 30  (331)  (236) 

Čistý zisk za rok   1 027  980 

Základný a zriedený zisk na akciu v Sk 22  79  76 

 
 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za 3 mesiace kon čiace sa 31. marca 2008 

 (v miliónoch slovenských korún) 
 

 
Základné 
imanie  

Emisné 
ážio  

Zákonný 
rezervný 
fond 

Ostatné 
kapitálové 
fondy 

Oceňovacie 
rozdiely 

Zabezpe-
čovacie 
deriváty 

 
Nerozdelený 
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 2008  12 978  403  2 636  -  (25) 
 

(2)  5 910  21 900 
Kurzové rozdiely z pobočky v 
zahraničí -  -  -  -  

-  
-  8  8 

Finančný majetok na predaj -  -  -  -  
11  

-  -  11 

Zabezpečovacie deriváty -  -  -  -  
-  

(5)  -  (5) 
Celkové výnosy a náklady 
vykázané vo vlastnom imaní -  -  -  -  11 

 
(5)  8  14 

Čistý zisk za 3 mesiace -  -  -  -  
-  

-  1 027  1 027 

Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  11 
 

(5)  1 035  1 041 

31. marec 2008 12 978  403  2 636  -  (14) 

 

(7)  6 945  22 941 

 
 
Priebežné výsledky hospodárenia pod ľa IFRS zostavené k 30. júnu 2008 
 

Údaje k 30.6.2008 sú prevzaté z audítorsky neoverenej Priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky za           

6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2008 zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov. Táto 

účtovná závierka je súčasťou Polročnej finančnej správy VÚB, a. s., za I. polrok 2008 (ďalej len Polročná 

finančná správa), predloženej NBS dňa 28.8.2008 a zverejnenej na internetovej stránke www.vub.sk. 
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Oznam o spôsobe zverejnenia Polročnej finančnej správy bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny 

dňa 25.8.2008.  
 

Konsolidovaná súvaha k 30. júnu 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Jún   2008   Dec.   2007 
Aktíva      
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách   4 499  4 493 
Pohľadávky voči bankám   30 436  35 279 
Finančný majetok na obchodovanie   22 411  10 664 
Derivátové finančné nástroje   1 828  1 055 
Finančný majetok na predaj   2 299  2 673 
Dlhodobý majetok na predaj   180  348 
Úvery poskytnuté klientom   152 715  130 020 
Investície držané do splatnosti   71 512  90 721 
Investície do pridružených a spoločných podnikov    148  146 
Nehmotný majetok   1 831  2 037 

Goodwill   885  885 
Hmotný majetok   5 386  5 703 
Ostatné aktíva   736  543 

   294 866  284 567 
Záväzky      
Záväzky voči centrálnym a iným bankám   16 935  21 663 
Derivátové finančné nástroje   2 540  1 034 
Vklady a úvery od klientov   214 804  205 278 
Emitované dlhové cenné papiere   32 534  28 033 
Splatné daňové záväzky   1 404  739 
Odložené daňové záväzky   155  458 
Rezervy   872  973 
Ostatné záväzky   2 857  4 383 

   272 101  262 561 
      
Vlastné imanie      
Základné imanie   12 978  12 978 
Emisné ážio   403  403 
Rezervné fondy   2 607  2 609 
Nerozdelený zisk   6 777  6 016 

   22 765  22 006 

   294 866  284 567 

Podsúvahové záväzky   65 025  77 245 

 
 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za 6 mesiacov ko nčiacich sa 30. júna 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Jún   2008   Jún   2007  

Úrokové a obdobné výnosy   8 336  7 086 

Úrokové a obdobné náklady   (3 432)  (3 036) 

Čisté úrokové výnosy   4 904  4 050 

Výnosy z poplatkov a provízií   2 034  1 699 

Náklady na poplatky a provízie   (417)  (325) 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií   1 617  1 374 
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Čistý zisk z finančných operácií   522  731 

Ostatné prevádzkové výnosy   235  155 

Prevádzkové výnosy   7 278  6 310 

Mzdy a odmeny zamestnancom   (1 376)  (1 195) 

Ostatné prevádzkové náklady   (1 383)  (1 453) 

Amortizácia   (325)  (239) 

Odpisy   (327)  (301) 

Prevádzkové náklady   (3 411)  (3 188) 

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv   3 867  3 122 

Opravné položky a rezervy   (567)  (475) 

Prevádzkový zisk   3 300  2 647 

Podiel na zisku pridružených a spoločných podnikov   3  2 

Zisk pred zdanením   3 303  2 649 

Daň z príjmov   (789)  (479) 

Čistý zisk za 6 mesiacov   2 514  2 170 

      

Základný a zriedený zisk na akciu v Sk   194  167 
 
  

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za 6 me siacov kon čiacich sa 30. júna 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

 
Základné 

imanie   
Emisné 

ážio   

Zákonný 
rezervný 

fond  

Ostatné 
kapitálové 

fondy  

Oceňo- 

vacie  

rozdiely  

Zabezpe-
čovacie 
deriváty  

Nerozde-  

lený zisk   Spolu  

1. január 2007 12 978  403  2 636  9  (27)  -  4 750  20 749 
Kurzové rozdiely z pobočky 
v zahraničí -  -  -  -  -  -  (20)  (20) 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  (8)  -  -  (8) 
Celkové výnosy a náklady 

vykázané 
vo vlastnom imaní -  -  -  -  (8)  -  (20)  (28) 
Čistý zisk 6 mesiacov -  -  -  -  -  -  2 170  2 170 

Celkové výnosy a náklady 
 za 6 mesiacov  -  -  -  -  (8)  -  2 150  2 142 

Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  -  (2 816)  (2 816) 

30. jún 2007 12 978  403  2 636  9  (35)  -  4 084  20 075 

1. január 2008 12 978  403  2 636  -  (25)  (2)  6 016  22 006 
Kurzové rozdiely z pobočky 
v zahraničí -  -  -  -  -  -  (2)  (2) 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  (12)  -  -  (12) 

Zabezpečovacie deriváty -  -  -  -  -  9  -  9 
Celkové výnosy a náklady 

vykázané 
 vo vlastnom imaní -  -  -  -  (12)  9  (2)  (5) 
Čistý zisk za 6 mesiacov -  -  -  -  -  -  2 514  2 514 
Celkové výnosy a náklady  
za 6 mesiacov  -  -  -  -  (12)  9  2 512  2 509 
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Dividendy akcionárom  -  -  -  -  -  -  (1 750)  (1 750) 

30. jún 2008 12 978  403  2 636  -  (37)  7  6 778  22 765 

 
 
            Konsolidovaný výkaz pe ňažných tokov za 6 mesiacov kon čiacich sa 30. júna 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Jún     2008   Jún    2007  

Peňažné toky z prevádzkových činností      

Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a záväzkov   5 183  3 605 
      

Pohľadávky voči bankám   (176)  (207) 
Finančný majetok na obchodovanie   (716)  (1 305) 
Derivátové finančné nástroje (kladné)   (773)  1 274 
Finančný majetok na predaj   371  28 
Úvery klientom   (23 124)  (12 801) 
Ostatné aktíva   (191)  17 
Záväzky voči centrálnym bankám   1 064  (640) 
Záväzky vo či iným bankám   (5 722)  7 017 
Derivátové finančné nástroje (záporné)   1 506  (548) 
Vklady a úvery od klientov   9 377  10 209 
Ostatné záväzky   (1 442)  (122) 

Čisté peňažné prostriedky (na)/z prevádzkových činností   (19 826)  2 922 

Peňažné toky z investi čných činností      

Obstaranie investícií držaných do splatnosti   -  (8 841) 
Splatenie investícií držaných do splatnosti   18 006  5 565 
Nákup nehmotného a hmotného majetku   (185)  (119) 
Predaj nehmotného a hmotného majetku   271  - 
Kúpa konsolidovaných spoločností    (110)  - 

Čisté peňažné prostriedky z/(na) investičné činnosti   17 982  (3 395) 

Peňažné toky z finan čných činností      

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov   5 743  1 570 

Splatenie dlhových cenných papierov   (1 346)  - 

Vyplatené dividendy   (1 743)  (2 816) 

Čisté peňažné prostriedky z/(na) finančné činnosti   2 654  (1 246) 

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov   5 993  1 886 

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 1. januáru   47 265  42 499 

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 30. júnu   53 258  44 385 

 
 
Priebežné výsledky hospodárenia pod ľa IFRS zostavené k 30. septembru 2008 
 
Údaje za tretí štvrťrok 2008 sú prevzaté z audítorsky neoverenej Priebežnej individuálnej účtovnej závierky 
za obdobie končiace 30. septembra 2008 zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov. Táto 
účtovná závierka bude predložená Národnej banke Slovenska a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta.  
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Súvaha k 30. septembru 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Sep.  2008  Dec.  2007 
Aktíva      
Peniaze a zostatky na účtoch v centrálnych bankách   4 583  4 493 
Pohľadávky voči bankám   45 561  35 090 
Finančný majetok na obchodovanie   1 571  10 664 
Derivátové finančné nástroje   1 309  1 055 
Finančný majetok na predaj   1 838  2 673 
Dlhodobý majetok na predaj   199  348 
Úvery poskytnuté klientom   152 126  119 931 
Investície držané do splatnosti   72 262  90 721 
Dcérske, pridružené a spoločné podniky   3 430  3 430 
Nehmotný majetok   814  970 
Hmotný majetok   5 009  5 468 
Ostatné aktíva   495  297 
 
   289 197  275 140 
Záväzky      
Záväzky voči centrálnym a iným bankám   9 607  16 145 
Derivátové finančné nástroje   1 144  1 034 
Vklady a úvery od klientov   217 506  205 137 
Emitované dlhové cenné papiere   33 955  26 727 
Splatné daňové záväzky   662  700 
Odložené daňové záväzky   93  347 
Rezervy   866  968 
Ostatné záväzky   1 736  2 182 
 
   265 569  253 240 
      
Vlastné imanie      
Základné imanie   12 978  12 978 
Emisné ážio   403  403 
Rezervné fondy   2 611  2 609 
Nerozdelený zisk   7 636  5 910 
 
   23 628  21 900 
 
   289 197  275 140 
 
Podsúvahové záväzky   73 053  77 932 

 
 

Výkaz ziskov a strát za 9 mesiacov kon čiacich sa 30. septembra 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Sep.  2008  Sep.  2007 
 
Úrokové a obdobné výnosy   11 329  9 996 
Úrokové a obdobné náklady   (4 940)  (4 546) 
 
Čisté úrokové výnosy   6 389  5 450 
 
Výnosy z poplatkov a provízií   2 839  2 469 
Náklady na poplatky a provízie   (1 030)  (829) 
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií   1 809  1 640 
 
Čistý zisk z finančných operácií   847  997 
Ostatné prevádzkové výnosy   131  66 
Výnosy z dividend   99  47 
 
Prevádzkové výnosy   9 275  8 200 
 
Mzdy a odmeny zamestnancom   (1 870)  (1 669) 
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Ostatné prevádzkové náklady   (1 641)  (1 730) 
Amortizácia   (305)  (235) 
Odpisy   (434)  (439) 
 
Prevádzkové náklady   (4 250)  (4 073) 
 
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv   5 025  4 127 
 
Opravné položky a rezervy   (577)  (407) 
 
Zisk pred zdanením   4 448  3 720 
 
Daň z príjmov   (959)  (713) 
 
Čistý zisk za 9 mesiacov   3 489  3 007 
 
      
Základný a zriedený zisk na akciu v Sk   269  232 

 
 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za 9 mesiacov kon čiacich sa 30. septembra 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 

 

 
Základné  

imanie   
Emisné  

ážio   

Zákonný  
rezervný  

fond  

Ostatné  
kapitálové  

fondy  
Oceňovacie  

rozdiely  

Zabezpe-
čovacie  
deriváty  

 

Nerozdelený  
zisk   Spolu  

 
1. január 2007 12 978  403  2 636  9  (27)  -  5 212  21 211 
Kurzové rozdiely z pobočky v 
zahraničí -  -  -  -  -  -  (7)  (7) 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  2  -  -  2 
Celkové výnosy a náklady 

vykázané vo vlastnom 
imaní -  -  -  -  2  -  (7)  (5) 

Čistý zisk za 9 mesiacov -  -  -  -  -  -  3 007  3 007 
 
Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  2  -  3 000  3 002 
 
Dividendy akcionárom -  -  -  -  -  -  (2 816)  (2 816) 
 
30. september 2007 12 978  403  2 636  9  (25)  -  5 396  21 397 
                

1. január 2008  12 978  403  2 636  -  (25)  (2)  5 910  21 900 
Kurzové rozdiely z pobočky v 
zahraničí -  -  -  -  -  -  (11)  (11) 
Finančný majetok na predaj -  -  -  -  5  -  -  5 
Zabezpečovacie deriváty -  -  -  -  -  (3)  -  (3) 
Celkové výnosy a náklady 

vykázané vo vlastnom 
imaní -  -  -  -  5  (3)  (11)  (9) 

Čistý zisk za 9 mesiacov -  -  -  -  -  -  3 489  3 489 
 
Celkové výnosy a náklady  -  -  -  -  5  (3)  3 478  3 480 
 
Dividendy akcionárom  -  -  -  -  -  -  (1 752)  (1 752) 
 
30. septembra 2008 12 978  403  2 636  -  (20)  (5)  7 636  23 628 
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Výkaz peňažných tokov za 9 mesiacov kon čiacich sa 30. septembra 2008 

(v miliónoch slovenských korún) 
 

   Sep.  2008  Sep.  2007 

Peňažné toky z prevádzkových činností      
Zisk pred zmenami prevádzkových aktív a záväzkov   5 847  4 126 
Pohľadávky voči bankám   (469)  848 
Finančný majetok na obchodovanie   (919)  234 
Derivátové finančné nástroje (kladné)   (257)  1 452 
Finančný majetok na predaj   826  (242) 
Úvery klientom   (33 053)  (22 252) 
Ostatné aktíva   (187)  (27) 
Záväzky voči centrálnym bankám   700  (1 033) 
Záväzky vo či iným bankám   (7 176)  3 927 
Derivátové finančné nástroje (záporné)   110  (721) 
Vklady a úvery od klientov   12 211  16 337 
Ostatné záväzky   (437)  (130) 
 
Čisté peňažné prostriedky (na)/z prevádzkových činností   (22 804)  2 519 
 
Peňažné toky z investi čných činností      
Obstaranie investícií držaných do splatnosti   (482)  (9 451) 
Splatenie investícií držaných do splatnosti   17 972  5 673 
Nákup nehmotného a hmotného majetku   (149)  (182) 
Predaj nehmotného a hmotného majetku   217  - 
 
Čisté peňažné prostriedky z/(na) investičné činnosti   17 558  (3 960) 
 
Peňažné toky z finan čných činností      
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov   7 129  2 622 
Zaplatené dividendy   (1 752)  (2 816) 
 
Čisté peňažné prostriedky z/(na) finančné činnosti   5 377  (194) 
 
Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov   131  (1 635) 
 
Peniaze a peňažné ekvivalenty k 1. januáru   47 076  42 487 
 
Peniaze a peňažné ekvivalenty k 30. septembru   47 207  40 852 

 
 
Vybrané finan čné ukazovatele k 31.7.2008 (vypo čítané zo zisku pred zdanením): 
 
ROE: 19,19 % 
ROA:    1,35 % 
 
 
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 finan čnej alebo obchodnej situácie emitenta 
 
Od NBS predložených konsolidovaných výsledkov hospodárenia k 31.12.2007 a priebežných 
konsolidovaných výsledkov hospodárenia k 30.6.2008, vypracovaných v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného vykazovania, nenastali žiadne významné zmeny finančnej alebo obchodnej situácie 
skupiny. 
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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), ktoré sú vo fyzickej podobe prístupné v sídle emitenta, VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava. 

 
1. zakladateľská zmluva a stanovy emitenta;  
2. historické konsolidované finančné informácie o záväzkoch emitenta a jeho dcérskych spoločností, 

konsolidované účtovné závierky zostavené podľa IFRS vrátane audítorských správ za rok 2006 
a 2007; 

3. priebežná individuálna účtovná závierka za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2008;  
4. priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2008; 
5. priebežná individuálna účtovná závierka za 9 mesiacov končiacich sa 30. septembra 2008. 

 
 
 

ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V REGISTRA ČNOM 
DOKUMENTE 
 

1. Odkaz na audítorsky overenú Konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci 31. decembra 2006, 
zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov a predloženú Národnej banke Slovenska 
dňa 22.5.2007, sa nachádza na strane 15 Registračného dokumentu. Konsolidovaná účtovná 
závierka vrátane správy audítorov, predložená Národnej banke Slovenska, bola zverejnená v 
Hospodárskych novinách dňa 30.5.2007 a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 

 
2. Odkaz na audítorsky neoverenú Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za obdobie končiace 31. 

marca 2008, zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov a predloženú Národnej 
banke Slovenska, sa nachádza na strane 21 Registračného dokumentu. Táto účtovná závierka 
bola zverejnená na internetovej stránke emitenta a je dostupná k nahliadnutiu v sídle emitenta. 
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3. Odkaz na audítorsky neoverenú Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku za 6 mesiacov 
končiacich sa 30. júna 2008, zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov, ktorá je 
súčasťou Polročnej finančnej správy VÚB, a. s., za I. polrok 2008 (ďalej len Polročná finančná 
správa), predloženej NBS dňa 28.8.2008 a zverejnenej na internetovej stránke www.vub.sk, sa 
nachádza na strane 23 Registračného dokumentu. Oznam o spôsobe zverejnenia Polročnej 
finančnej správy  bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 25.8.2008. 

 
4. Odkaz na audítorsky neoverenú Priebežnú individuálnu účtovnú závierku za 9 mesiacov končiacich 

sa 30. septembra 2008, zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov, ktorá bude 
predložená Národnej banke Slovenska, sa nachádza na strane 26 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 10.10.2008 a Súhrnným 
dokumentom zo dňa 10.10.2008 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 na internetovej stránke emitenta: 
www.vub.sk. Oznam o sprístupnení bude zverejnený v Hospodárskych novinách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Registračný dokument   
  

32 

 

 

PRÍLOHA 
 
1. Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2007, zostavená podľa Medzinárodných 
účtovných štandardov, vrátane správy audítorov. 
 

 
 
 


