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Vážení akcionári,

Rok 2005 bol pre Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. z hľadiska dosiahnutých objemov obchodovania veľmi úspešný.
Pozitívny vývoj obchodovania v porovnaní s rokom 2004 sa prejavil na celkovom objeme obchodovania, ktorý takmer dosiahol
rekordnú úroveň z roku 2003, v ktorom objem obchodov prekročil hranicu 1 bilióna Sk. K 31.12.2005 dosiahol celkový objem
obchodov na BCPB 1 001,9 mld. Sk, čím bol dosiahnutý 131,8%-ný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tento
objem bol realizovaný v 10 814 transakciách, čo predstavuje 38,7%-ný pokles oproti roku 2004. Výrazný nárast objemu
obchodov v roku 2005 v porovnaní s objemami roku 2004 možno pripísať už tradične dlhovým cenným papierom a
zvýšenému záujmu zahraničných investorov, ktorí svoje pozície v korunách zabezpečovali predovšetkým investíciami do
štátnych dlhopisov. Približne v polovici roka vstúpili na trh tiež dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré zákonom
stanovených min. 30% investovaných do domácich cenných papierov realizovali taktiež najmä v štátnych dlhopisoch.

Slovenský akciový index SAX mal v roku 2005 značne volatilný priebeh, v ktorom sa striedali dlhodobejšie fázy zhodnocovania
a poklesov indexu. Najlepšie sa indexu darilo v úvode roka, kedy sa mu podarilo zužitkovať exponenciálny trend rastu
nastúpený ešte v roku 2004 a svojou hodnotou 507,98 bodov zo 14. marca tento indikátor akciového trhu dosiahol svoje 
doterajšie historické maximum. Pre vývoj v nasledujúcom období trvajúcom až do konca novembra bola charakteristická
značná volatilita zapríčinená zvýšeným záujmom drobných investorov využiť historické maximá kurzov bázických titulov pri
predaji svojich podielov v týchto podnikoch. Táto aktivita v niekoľkých etapách zhodnocovania a klesania indexu priviedla
jeho koncoročnú hodnotu na úroveň 413,31 bodov. Celkovo možno konštatovať, že svojou záverečnou hodnotou si slovenský
akciový index SAX od 23.12.2004 polepšil o 26,5%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 86,7 bodov. 

Uplynulý rok bol posledným rokom výpočtu a zverejňovania indexu SDX. Jeho publikovanie bolo ukončené 1.10.2005 a
posledné hodnoty tohto indexu sú vypočítané k poslednému obchodnému dňu roka 2005, t.j. k 23.12.2005. Jeho funkciu
na trhu plne nahradila skupina dlhopisových indexov SDXGroup, ktorá je oficiálnym indikátorom dlhopisového trhu a ktorú
BCPB publikuje už od 1.9.2004. 

Významnou udalosťou v roku 2005 bolo prijatie novely zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2005. Novelou zákona bola implementovaná smernica č. 2003/71/ES o prospekte,
ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Emitenti teraz môžu, na základe
jediného prospektu schváleného jedným orgánom dohľadu, ponúkať cenné papiere vo všetkých krajinách EÚ. Následne boli
vykonané úpravy Burzových pravidiel a Poplatkového poriadku BCPB, ktoré nadobudli účinnosť 1.11.2005. Pozitívom pre
kapitálový trh bola aj úprava výšky poplatku Úradu pre finančný trh (od 1.1.2006 NBS) za schválenie prospektu cenného
papiera z pôvodných 5 až 500 tisíc Sk, v závislosti od objemu emisie, na jednotný poplatok vo výške 40 000 Sk,
zjednodušenie administratívnych postupov pri schvaľovaní prospektov a v neposlednom rade aj skrátenie lehoty na
schválenie prospektu zo 60 dní na 10 dní. 

V každom prípade bol rok 2005 pozitívny z hľadiska jeho vnímania vládnymi inštitúciami. Kapitálový trh na Slovensku
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zaostáva za inými segmentmi finančného trhu a nie je využívaný spoločnosťami pre získanie dodatočných zdrojov. Z tohto
dôvodu sa situácia na kapitálovom trhu stala predmetom strategických materiálov vlády s cieľom dosiahnuť zvýšenie jeho
výkonnosti. 

Jedným z nich je aj materiál „Analýza mapujúca všetky hlavné prekážky brániace rozvoju kapitálového trhu a efektívnemu
prístupu firiem ku kapitálovému trhu“, ktorú vypracovalo Ministerstvo financií SR. Uvedený materiál definoval, aké kroky je
potrebné vykonať k zlepšeniu súčasného stavu. Okrem zmien v legislatíve súvisiacej s kapitálovým trhom považuje za
potrebné podporiť domáci kapitálový trh jeho využitím pri doprivatizácii 10%-ných podielov vybraných spoločností 
vo vlastníctve štátu. Taktiež predpokladom pre jeho rozvoj je ukončenie procesu zmien v infraštruktúre kapitálového trhu,
ktoré sa majú dosiahnuť vlastníckym prepojením burzy a Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Niektoré úlohy 
zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov sa začali realizovať už v roku 2005 a majú byť spolu s ostatnými úlohami
predmetného materiálu dokončené v priebehu roka 2006.

Počas roka 2005 sa burza aktívne podieľala na aktivitách Európskej federácie búrz (FESE), ktorej hlavnou náplňou je
zabezpečovať komunikáciu s inštitúciami Európskej komisie (vrátane lobbingu)  pri vypracovaní a prijímaní legislatívy EÚ.
FESE svojim členom systematicky zabezpečuje informácie o procesoch prípravy a prijímania jednotlivých predpisov, 
kompletizuje pripomienky členov federácie a zabezpečuje ich akceptáciu príslušnými orgánmi Európskej komisie. 

Veľká pozornosť bola v priebehu roka okrem iného venovaná pripomienkovaniu návrhu opatrení vychádzajúcich z direktív
Európskej komisie,  najmä zo smernice o investičných službách (MiFID – Market in Financial Instruments Directive), ako aj
rôznych konzultačných dokumentov strategického charakteru zameraných na dlhodobé ciele Európskej komisie v oblasti
finančných služieb smerujúce k celkovému zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho kapitálového trhu

Napriek tomu, že sa niektoré očakávania, s ktorými burza vstupovala do roku 2005 nenaplnili, (príchod nových emisií na trh
burzy, časový posun v začlenení CDCP SR pod BCPB), burza ukončila hospodársky rok so ziskom po zdanení vo výške 3,55
mil. Sk, ktorý bol o 1,76 mil. Sk vyšší v porovnaní so ziskom 1,79 mil. Sk  predpokladaným v rozpočte pre rok 2005. Hlavnú
zásluhu na dosiahnutom  zisku má vyšší objem  poplatkov z obchodovania, ktorý predstavoval 27,75  mil. Sk, čo je 57,25 %
z tržieb burzy za vlastné výkony v roku 2005.

Na záver nám dovoľte, aby sme sa  poďakovali všetkým zainteresovaným subjektom, ktoré sa neustále snažia budovať, 
stabilizovať a oživovať slovenský kapitálový trh za ich aktívnu spoluprácu a podporu aj v roku 2005. Veríme, že rok 2006
prinesie burze samotnej, ale i celému kapitálovému trhu pozitívne zmeny vo všetkých smeroch.

Ing. Marián Šedo Ing. Mária Hurajová

predseda predstavenstva BCPB generálna riaditeľka BCPB
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Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. vznikla dňa 15.3.1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR

z roku 1990 a je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. V súčasnosti

burza vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Úradu pre finančný trh na činnosť organizátora verejného trhu

s cennými papiermi vydaného dňa 25. júna 2001. Základné imanie BCPB je 113,85 mil. Sk. K 31.12.2005 mala

burza 19 akcionárov. Ku koncu roka 2005 zamestnávala 33 zamestnancov.
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ZÁKLADNÉ
ÚDAJE

ŠTRUKTÚRA
AKCIONÁROV

BCPB 
K 31.12.2005

P.č. Akcionár – názov Podiel na ZI v Sk Počet akcií Podiel na ZI(%)

1 Fond národného majetku SR 25 200 000 2 520 22,13%

2 Všeobecná úverová banka, a.s. 23 000 000 2 300 20,20%

3 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17 430 000 1 743 15,31%

4 OTP Banka Slovensko, a.s. 17 430 000 1 743 15,31%

5 Slovenská sporiteľňa, a.s. 12 500 000 1 250 10,98%

6 Capital Partners, o.c.p., a.s. 3 000 000 300 2,64%

7 Oost-Europa Participaties, B.V. 3 000 000 300 2,64%

8 Poštová banka, a.s. 2 660 000 266 2,34%

9 KORUNA Invest a.s 2 000 000 200 1,76%

10 Devín banka a.s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%

11
ING Bank N.V. (Holandsko) prostredníctvom 
pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

1 000 000 100 0,88%

12 Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%

13 Tatra Credittax s.r.o. 1 000 000 100 0,88%

14 Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. 1 000 000 100 0,88%

15
Československá obchodní banka, a.s. (ČR)  prostredníctvom pobočky
Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR

740 000 74 0,65%

16 Kooperativa poisťovňa, a.s. 720 000 72 0,63%

17 UniBanka, a.s. 670 000 67 0,58%

18 Tatra banka, akciová spoločnosť 300 000 30 0,26%

19 UNIQA poisťovňa, a.s. 200 000 20 0,17%

SPOLU 113 850 000 11 385 100,00%

Základné údaje



ORGÁNY BCPB, 
ORGANIZAČNÁ

ŠTRUKTÚRA
BCPB

Oddelenie kótovania
Ing. Róbert Vlkolinský

vedúci oddelenia

Oddelenie 
medzinárodných 

vzťahov a marketingu
Ing. Monika Zabadalová

vedúca oddelenia

Oddelenie obchodovania
a analýz

Mgr.Ing.Oľga Dlugopolská
vedúca oddelenia

Oddelenie zúčtovania a
vyrovnania

Miroslava Balogová
vedúca oddelenia

Divízia 
vonkajších vzťahov

Ing. Barbora Lazárová
zástupkyňa GR
riaditeľka divízie

Divízia ekonomiky
Ing. František Novosad

zástupca GR
riaditeľ divízie 

Divízia informatiky
Ing. Karol Gers
riaditeľ divízie

Divízia burzových
obchodov

Mgr.Ing.Oľga Dlugopolská
riaditeľka divízie

Oddelenie inšpekcie 
burzových obchodov
Ing. Júlia Ďurišová
vedúca oddelenia

Generálna riaditeľka
Ing. Mária Hurajová

Predstavenstvo
Ing. Marián Šedo

predseda predstavenstva

Sekretariát generálnej riaditeľky

Dozorná rada
Ing. Anna Bubeníková

predsedkyňa 
dozornej rady

Valné 
zhromaždenie

Právne oddelenie
JUDr. Svetlana Kucmenová

vedúca oddelenia

Základné údaje5



PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Marián Šedo, Istrobanka, a.s., člen predstavenstva

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Ing. Peter Huňor, Fond národného majetku SR, podpredseda Výkonného výboru FNM SR 

ČLENOVIA
Ing. Ján Valko, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., riaditeľ odboru obchodovania
Ing. Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, riaditeľ
Ing. Ivan Gránsky, CA IB Financial Advisors, a.s., predseda predstavenstva
Ing. Jozef Mihalik, Fond národného majetku, člen Výkonného výboru FNM SR a riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov
Ing. Zita Zemková, OTP Banka Slovensko, a.s., viceprezidentka, do 10.6.2005
Ing. Rastislav Matejsko, OTP Banka Slovensko, a.s., vedúci oddelenia obchodnej politiky a controllingu, od 10.6.2005
Ing. Róbert Herbec, Slovenská sporiteľňa, a.s., vedúci odboru New Issues and Corporate Finance, 
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD., VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., predseda predstavenstva

PREDSEDNÍČKA
Ing. Anna Bubeníková, Fond národného majetku SR, členka Výkonného výboru FNM SR a riaditeľka sekcie 
zakladateľských činností a výkonu práv akcionára

ČLENOVIA
Ing. Marek Jankovič, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., podpredseda predstavenstva a viceprezident pre ekonomiku, 
Ing. Roman Klaban, Všeobecná úverová banka, a.s., člen predstavenstva a riaditeľ finančných a kapitálových trhov 

PREDSEDA
Ing. Marián Šedo, Istrobanka, a.s.

ČLENOVIA
Ing. Jozef Šnegoň, Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Ing. Jaroslav Hora, OTP Banka Slovensko, a.s.
Ing. Peter Šuba, Poštová banka, a.s. 
JUDr. Peter Kováč, Slovenská sporiteľňa, a.s. do 26.4.2005
Ing. Adrián Málek, Slovenská sporiteľňa, a.s. od 28.4.2005
Mgr. Stanislav Figlár, Všeobecná úverová banka, a.s. 
JUDr. Svetlana Kucmenová, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Júlia Ďurišová, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
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PREDSEDA
Ing. Ivan Gránsky, CA IB Financial Advisors, a. s.

ČLENOVIA
Ing. Peter Polák, Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Ing. Boris Gubrianský, INVEST BROKERS,o.c.p.,a.s. do 31.12.2005
Ing. Róbert Blaho, ISTRO ASSET MANAGEMENT,  správ. spol., a.s. do 29.6.2005
Ing. Stanislav Štít, ISTRO ASSET MANAGEMENT,správ. spol.,a.s. od 30.9.2005
Ing. Andrej Sinicyn, Komerční banka, a.s.
Ing. Rastislav Matejsko, OTP Banka Slovensko, a.s.
PaedDr. Ingrid Kodajová, Poštová banka, a.s.
Ing. Rudolf Lachkovič, Slovenská konsolidačná, a.s.
Ing. Ivana Čičátková, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Dana Rudkovská, Tatra banka, a.s.
Ing. Richard Belyus, UniBanka, a.s.
Ing. Soňa Kundrátová, Všeobecná úverová banka, a.s.
Ing. Barbora Lazárová, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Róbert Vlkolinský, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

PREDSEDA
Ing. Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

ČLENOVIA
Mgr. Miloš Labaj, Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Ing. Roman Hedera, Dexia banka Slovensko, a.s.
Ing. Ivan Hrušovský, HVB Bank Slovakia a.s.
Mgr. Martin Koska, ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Ing. Mojmír Hojer, Istrobanka, a.s. do 31.12.2005
Ing. Michal Holík, J & T SECURITIES (SLOVAKIA), o.c.p., a.s.
Ing. Bohuslav Ukropec, Poštová banka, a.s.
Ing. Peter Lachkovič, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Milan Čavojec, Tatra banka, a.s. 
Ing. Tomáš Perďoch, UniBanka, a.s.
Ing. František Ravinger, V BROKERS, o.c.p., a.s.
Ing. Andrej Ungvarský, Všeobecná úverová banka, a.s.
Mgr. Ing. Oľga Dlugopolská, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Peter Šály, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
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ZOZNAM
KÓTOVANÝCH

CENNÝCH
PAPIEROV 

K 31.12.2005  
SO ZMENAMI 
K 23.1. 2006

Ku koncu roka 2005 BCPB registrovala na svojich trhoch spolu 381 emisií cenných papierov (akcií, podielových listov a
dlhopisov), z toho 35 emisií na kótovanom hlavnom trhu, 46 na kótovanom paralelnom trhu, žiadnu na kótovanom novom
trhu a 300 emisií na voľnom trhu. 

V priebehu dvanástich mesiacov bolo na trhy BCPB prijatých celkovo 27 nových emisií domácich cenných papierov (23,4
mld. Sk), z toho päť emisií predstavovalo zvyšovanie základného imania (278,1 mil. Sk) v troch spoločnostiach. Okrem
novoprijatých emisií prílev nového kapitálu na trhy burzy prebiehal aj prostredníctvom prijímania nových tranží už 
registrovaných štátnych dlhopisov. Touto cestou sa v priebehu roka 2005 zvýšil emitovaný objem štyroch emisií štátnych
dlhopisov v úhrnnej nominálnej hodnote 59,8 mld. Sk. Celková korunová hodnota novoprijatého kapitálu na kapitálový
trh v roku 2005 teda predstavovala 83,2 mld. Sk. Zo všetkých novoprijatých emisií bolo na trh kótovaných cenných
papierov prijatých 19 emisií (1 štátny, 1 podnikový a 2 bankové dlhopisy a 15 hypotekárnych záložných listov) a celkovo
8 emisií na voľný trh (z toho 5 emisií akcií v dôsledku zvýšenia základného imania a 3 emisie podnikových dlhopisov).  
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CENNÉ
PAPIERE NA

TRHOCH BURZY

AKCIE-KÓTOVANÝ
HLAVNÝ TRH

AKCIE-KÓTOVANÝ 
PARALELNÝ TRH

1. Slovnaft a.s. Bratislava CS0009004452 28.01.1993

2. Slovnaft a.s. - 2. emisia SK1120001369 22.09.1995

3. Slovnaft a.s. - 3. emisia SK1120005949 04.10.2002

4. Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava SK1110001437 11.05.1995

5. SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Tlmače SK1120008034 05.08.1998

1. Biotika a.s. Slovenská Ľupča CS0009013453 26.03.1993

2. Biotika a.s. - 2. emisia SK1120004009 03.07.1997

3. Istrokapitál, a.s. SK1110001676 26.10.2001

4. OTP Banka Slovensko, a.s. SK1110001452 15.01.2002

5. NOVITECH a.s. SK1120006053 07.01.2003

6. Istrokapitál, a.s. - 2. emisia SK1110003920 03.06.2003

7. Istrokapitál, a.s. - 3. emisia SK1120006400 03.06.2003

8. OTP Banka Slovensko, a.s. – 2. emisia SK1110004613 27.04.2004

Cenné papiere na trhoch burzy
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DLHOPISY
KÓTOVANÝ

HLAVNÝ TRH

Názov emisie ISIN Dátum kótovania

1. Štátny dlhopis 133 SK4120002601 22.08.2000

2. Štátny dlhopis 134 SK4120002627 25.09.2000

3.* Štátny dlhopis 142 SK4120002734 31.01.2001

4. Štátny dlhopis 143 SK4120002742 31.01.2001

5. Štátny dlhopis 144 SK4120002759 31.01.2001

6. Štátny dlhopis 151 SK4120002833 30.03.2001

7. Štátny dlhopis 152 SK4120002841 30.03.2001

8. Štátny dlhopis 161 SK4120002932 13.07.2001

9. Štátny dlhopis 163 SK4120002965 21.09.2001

10. Štátny dlhopis 166 SK4120003120 18.01.2002

11. Matador, a.s. 03 SK4120002981 24.01.2002

12. Matador, a.s. 04 SK4120002973 24.01.2002

13. Štátny dlhopis 170 SK4120003187 15.02.2002

14. Tatra banka, a.s. HZL I. SK4120003005 11.3.2002

15. Štátny dlhopis 174 SK4120003229 15.03.2002

16. VÚB a.s. Bratislava - 6. emisia HZL SK4120002999 09.05.2002

17. Štátny dlhopis 184 SK4120003336 14.06.2002

18. ISTROBANKA, a.s. – HZL I. SK4120003021 25.10.2002

19. Štátny dlhopis 188 SK4120003658 24.01.2003

20. Štátny dlhopis 189 SK4120003674 07.02.2003

21. Štátny dlhopis 191 SK4120003740 07.03.2003

22. Štátny dlhopis 192 SK4120003799 28.03.2003

23. VÚB a.s. Bratislava - 7. emisia HZL SK4120003724 04.06.2003

24. Štátny dlhopis 199 SK4120003997 04.07.2003

25. Štátny dlhopis 200 SK4120004201 21.01.2004

26. Štátny dlhopis 201 SK4120004219 28.01.2004

27. Štátny dlhopis 202 SK4120004227 13.02.2004

28. Štátny dlhopis 203 SK4120004284 16.04.2004

29. Štátny dlhopis 204 SK4120004318 14.05.2004

30. Štátny dlhopis 205 SK4120004565 05.05.2005

Cenné papiere na trhoch burzy

* V súvislosti so splatením dlhopisov bolo zrušené ich kótovanie a ukončené obchodovanie dňom 23.1.2006 (ŠD 142).
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Názov emisie ISIN Dátum kótovania

1. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 1. emisia HZL SK4120003294 04.07.2002

2. Tatra banka, a.s. HZL II. SK4120003518 27.06.2003

3. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 2. emisia HZL SK4120003971 15.10.2003

4. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 3. emisia HZL SK4120004045 15.10.2003

5. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 4. emisia HZL SK4120004128 15.10.2003

6. B.O.F., a.s. – 5. emisia SK4120003955 04.11.2003

7. I.D.C. Holding, a.s. - 4. emisia SK4120004094 08.12.2003

8. ISTROBANKA, a.s. – HZL II. SK4120003757 12.12.2003

9. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL I. SK4120004060 20.01.2004

10. VÚB a.s. Bratislava - 8. emisia HZL SK4120003914 08.03.2004

11. VÚB a.s. Bratislava - 9. emisia HZL SK4120004011 08.03.2004

12. Unibanka, a.s. - 1. emisia HZL SK4120004169 25.05.2004

13. CAC Leasing Slovakia, a.s. - 2. emisia SK4120004177 26.05.2004

14. HVB Bank Slovakia a.s. – HZL 1 SK4120004078 28.06.2004

15. VÚB a.s. Bratislava - 12. emisia HZL SK4120004268 29.06.2004

16. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL II. SK4120004243 02.07.2004

17. Československá obchodní banka, a.s. HZL I. SK4120004086 07.07.2004

18. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 5. emisia HZL SK4120004359 22.12.2004

19. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 6. emisia HZL SK4120004375 22.12.2004

20. B.O.F., a.s. – 6. emisia SK4120004334 22.12.2004

21. ISTROBANKA, a.s. – HZL III. SK4120004110 14.02.2005

22. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL IV. SK4120004425 14.02.2005

23. ĽUDOVÁ BANKA, a.s. HZL I. SK4120004417 17.03.2005

24. Československá obchodní banka, a.s. HZL II. SK4120004441 08.04.2005

25. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL V. SK4120004433 15.04.2005

26. VÚB a.s. Bratislava - 10. emisia HZL SK4120004250 09.05.2005

Cenné papiere na trhoch burzy
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Cenné papiere na trhoch burzy

Na kótovanom hlavnom trhu BCPB bolo od 19.7.2005 ukončené obchodovanie s emisiou akcií spoločnosti NAFTA a.s.
na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov tejto spoločnosti. V priebehu roka 2005 ukončila
BCPB obchodovanie s 86 emisiami akcií a s 3 emisiami podielových listov na regulovanom voľnom trhu (z dôvodu ich
premeny na otvorené podielové fondy). V 8 prípadoch boli emisie akcií zrušené v Centrálnom depozitári cenných
papierov SR, a.s., 1 emisia akcií bola nahradená novým ISIN-om, s 1 emisiou akcií bolo ukončené obchodovanie z
dôvodu zrušenia emitenta súdom, s 2 emisiami akcií bolo ukončené obchodovanie z dôvodu výmazu emitenta z
obchodného registra, s 1 emisiou akcií bolo ukončené obchodovanie z dôvodu jej paralelnej existencie v listinnej aj
zaknihovanej podobe, so 48 emisiami akcií bolo ukončené obchodovanie na žiadosť emitentov a 25 emisií akcií 
24 emitentov bolo vylúčených z obchodovania z dôvodu neplnenia informačných povinností emitenta. Možno 
konštatovať, že počet emitentov, ktorí si neplnia informačné povinnosti voči burze, v priebehu posledných rokov klesá.

Z dôvodu splatnosti dlhopisov ukončila BCPB v priebehu roka obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov so
4 emisiami štátnych dlhopisov, s 3 emisiami hypotekárnych záložných listov a so 4 emisiami podnikových dlhopisov (z
toho 2 emisie boli predčasne splatené). Na regulovanom voľnom trhu bolo v súvislosti so splatením dlhopisov ukončené
obchodovanie s 1 emisiou podnikových dlhopisov.

Názov emisie ISIN Dátum kótovania

27. VÚB a.s. Bratislava - 11. emisia HZL SK4120004391 09.05.2005

28. VÚB a.s. Bratislava - 13. emisia HZL SK4120004409 09.05.2005

29. VÚB a.s. Bratislava - 14. emisia HZL SK4120004458 09.05.2005

30. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 7. emisia HZL SK4120004466 18.05.2005

31. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL III. SK4120004367 06.06.2005

32. Unibanka, a.s. - 2. emisia HZL SK4110001217 01.07.2005

33. VÚB a.s. Bratislava - 15. emisia HZL SK4120004540 07.07.2005

34. I.D.C. Holding, a.s. - 5. emisia SK4120004730 04.10.2005

35. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 8. emisia HZL SK4120004524 05.10.2005

36. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 1. emisia dlhopisov SK4120004573 06.10.2005

37. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL VI. SK4120004607 19.12.2005

38. VÚB a.s. Bratislava - 10. emisia dlhopisovI. SK4120004748 22.12.2005



V roku 2005 BCPB sprístupnila svoj elektronický obchodný systém na obchodovanie počas 242 pracovných dní. Celkový
dosiahnutý finančný objem obchodov predstavoval 1 001,9 mld. Sk, čo je o 131,8% viac v porovnaní s rovnakým
obdobím predchádzajúceho roka. Napriek vysokému ročnému korunovému objemu obchodov je nutné konštatovať, že
obchodovanie v sledovanom období bolo málo aktívne. Celkovo sa podarilo zrealizovať 10 814 platných obchodov, pri
ktorých sa previedlo 19,95 mil. kusov cenných papierov. Na ročnej báze počet obchodov klesol o 38,7% a počet 
prevedených kusov cenných papierov sa znížil o 10,9%.

Hlavná časť pomerne vysokej ročnej zobchodovanej sumy pripadá na priame transakcie, pri ktorých sa v 4 240
obchodoch previedol korunový objem vo výške 993,7 mld. Sk, čo na ročnej báze predstavuje nárast o 142,5%. Na 
kurzotvorné transakcie pripadol finančný objem 8,2 mld. Sk dosiahnutý v 6 574 transakciách. 

Finančný objem REPO obchodov v roku 2005 dosiahol 346,1 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast na úrovni 373,6%.
Tento objem bol zrealizovaný v rámci 58 transakcií, z čoho 18 obchodov pripadlo na kúpu alebo predaj majetkových
cenných papierov vo finančnom objeme 115,8 mil. Sk.

Podiel obratu obchodov realizovaných nerezidentmi na celkovom obrate obchodov v roku 2005 predstavoval 50,9%
(510,0 mld. Sk),  z toho 51,5% pripadlo na stranu kúpy a 50,4% na stranu predaja.

OBCHODOVANIE

ŠTATISTIKA
OBJEMU

OBCHODOV 
V ROKU 2005 

2005 2004 Zmena v %

POČET OBCHODNÝCH DNÍ 242 245

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 1 001 876 428 022 432 252 198 815 131,8%

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 4 139 985 240 1 764 294 689 134,7%

AKCIE A PODIELOVÉ LISTY

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 2 130 759 423 21 390 398 594 -90,0%

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 8 804 791 87 307 749 -89,9%

POČET EMISIÍ 306 389 -21,3%

TRH KÓTOVANÝCH CP 13 14 -7,1%
TRH NEKÓTOVANÝCH CP 293 375 -21,9%

DLHOPISY

CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 999 745 668 599 410 861 800 221 143,3%

PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 4 131 180 449 1 676 986 940 146,3%

POČET EMISIÍ 75 65 15,4%

TRH KÓTOVANÝCH CP 68 60 13,3%
TRH NEKÓTOVANÝCH CP 7 5 40,0%

12 Obchodovanie



K poslednému dňu roka bolo možné uzatvárať obchody s 306 emisiami akcií (230 emitentov) vrátane 51 emisií
podielových listov, z toho s 5 emisiami na kótovanom hlavnom trhu, s 8 emisiami na kótovanom paralelnom trhu a s 293
emisiami na voľnom trhu. Ku koncu roka nebola ani jedna emisia registrovaná na kótovanom novom trhu.

Trhová kapitalizácia všetkých obchodovateľných emisií majetkových cenných papierov registrovaných na burzových
trhoch medziročne vzrástla o 8,3% na 151,7 mld. Sk. Reálna trhová kapitalizácia, t.j. trhová kapitalizácia tej časti akcií,
s ktorými bol uskutočnený aspoň jeden kurzotvorný obchod, s výnimkou akcií investičných fondov a podielových listov,
vzrástla o 12,2% a k poslednému dňu roka predstavovala 140,9 mld. Sk (92,9% celkovej kapitalizácie). Trhová 
kapitalizácia kótovaného trhu predstavuje 78,9 mld. Sk s 15,0%-ným medziročným posilnením.

Akcie boli predmetom kúpy alebo predaja v 7 903 obchodoch, v rámci ktorých korunový objem dosiahol len 2,13 mld.
Sk. Podiel objemu obchodov s akciami na celkovom ročnom objeme obchodov predstavuje zanedbateľných 0,2%. Na
kurzotvorné transakcie pripadla čiastka 0,43 mld. Sk prevedená v 6 341 obchodoch a na priamo sa akcie prevádzali v
1 562  obchodoch, pričom objem dosiahol 1,7 mld. Sk.

Najúspešnejšími akciovými emisiami z pohľadu dosiahnutého finančného objemu obchodov v roku 2005 boli tituly
Istrokapitál (401,9 mil. Sk, 14 obchodov), Slovnaft (284,0 mil. Sk, 790 obchodov) a akcie SES Tlmače (208,8 mil. Sk,
490 obchodov). Na regulovanom voľnom trhu objemovo vynikla emisia Slovenská plavba a prístavy (196,7 mil. Sk, 20
obchodov). O najvyšší počet obchodov za hodnotené obdobie (1105) sa postarali akcie Všeobecnej úverovej banky,
ktoré boli s hodnotou 82,3 mil. Sk zároveň i najaktívnejšou kótovanou emisiou z pohľadu finančného objemu obchodov
v rámci kurzotvorných transakcií.  

V roku 2005 expirovalo na BCPB 29 povinných ponúk na prevzatie, z toho ponuky na emisie spoločnosti Unipharma,
Tatramat, Slovenská Grafia, Slov Coupon, Bratislavské tlačiarne a V.B.P.K. boli vypísané ešte v roku 2004. 
V sledovanom období BCPB realizovala celkovo 23 nových povinných ponúk na prevzatie. Finančný objem obchodov v
rámci povinných ponúk dosiahol hodnotu 130,6 mil. Sk v rámci 860-tich transakcií a tvoril 6,1% celkového objemu a
10,9% počtu všetkých transakcií s akciami.

Vývoj slovenského akciového indexu SAX bol v roku 2005 značne volatilný, v priebehu roka sa striedali dlhodobejšie
fázy zhodnocovania a klesania indexu. Celkovo možno konštatovať, že svojou koncoročnou hodnotou 413,31 bodu SAX
od 23.12.2004 posilnil o 26,5%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 86,7 bodu. Medziročné zmeny 
bázických titulov v roku 2005 sú nasledovné: Biotika  (-37,7%, 200 Sk), OTP Banka Slovensko (+79,0%, 537 Sk), SES
Tlmače (+144,4%, 440 Sk), Slovnaft (+10,7%, 3210 Sk), VÚB (+30,2%, 3750 Sk).

Komisia pre index SAX na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2005 rozhodla o vyradení kótovaného titulu Novitech, a.s.
z bázy indexu. Dňa 31. januára opäť korigovala váhové zastúpenie bázických titulov, aby váha jednej spoločnosti 
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nepresiahla hranicu 30%. Počas roka 2005 BCPB mimoriadne revidovala bázu indexu SAX len v jednom prípade, dňa
18. júla 2005, z dôvodu ukončenia obchodovania s emisiou akcií emitenta Nafta, a.s. na kótovanom hlavnom trhu.
Celková menovitá hodnota vyradenej emisie predstavovala 3,23 mld. Sk.

Do konca roka boli vyplatené a v
indexe zohľadnené dividendy
spoločnosti Slovnaft (210 Sk,
dátum rozhodného dňa 2. máj),
spoločnosti VÚB (210 Sk, dátum
rozhodného dňa 4. máj),
spoločnosti Nafta (134,50 Sk,
dátum rozhodného dňa 24. máj) a
spoločnosti SES Tlmače (65 Sk,
dátum rozhodného dňa 5. júl).

Ku koncu roka bolo na troch burzových trhoch možné obchodovať so 75 emisiami dlhopisov, z toho s 30 emisiami 
na kótovanom hlavnom trhu, s 38 emisiami na kótovanom paralelnom trhu a so 7 emisiami na regulovanom voľnom trhu
(z toho jedna emisia na voľnom trhu bola denominovaná v Euro).

Hodnota trhovej kapitalizácie dlhových emisií k poslednému dňu roka 2005 predstavovala 421,9 mld. Sk (+16,5% na
ročnej báze), z toho 400,4 mld. Sk pripadlo na kótované emisie (+17,7% na ročnej báze).

Objem obchodov s dlhopismi v hodnotenom období dosiahol úroveň 999,7 mld. Sk, čo zodpovedá 5,7 miliónom kusov
dlhopisov zobchodovaných v 2 911 obchodoch. Na ročnej báze si zobchodovaný korunový objem prilepšil o 143,3% a
počet transakcií stúpol o 10,4%. Bližší pohľad na štruktúru obchodov prezrádza, že najviac sa preinvestovalo v
bezrizikových štátnych dlhopisoch. Ich celkový finančný objem zaznamenal 998,2 mld. Sk (2 707 transakcií), čo 
predstavuje 99,6%-ný podiel na celkovom objeme obchodov s dlhopismi i akciami. Kótované tituly v sekcii dlhových CP
vykázali 999,3 miliardový finančný objem v rámci 2 888 obchodov a tvorili až 99,9% objemu všetkých dlhopisových
transakcií a 99,7% z celkovej ročnej zobchodovanej sumy. Kurzotvorné transakcie zaznamenali v relatívnom vyjadrení
oproti roku 2004 pokles o 44,5% na hodnotu 7,8 mld. Sk. 
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Najväčšie finančné objemy vykázali nasledovné dlhopisové emisie: reštrukturalizačný štátny dlhopis série 142 (271,9 mld.
Sk, 81 obchodov), štátny dlhopis série 188 (225,1 mld. Sk, 156 obchodov) a štátny dlhopis série 144 (77,9 mld. Sk, 18
obchodov). V súkromnom sektore sa najviac darilo emisiám Technologické centrum (463,7 mil. Sk, 9 obchodov),
hypotekárnym záložným listom VÚB XIV. (318,9 mil. Sk, 7 obchodov) a podnikovým dlhopisom B.O.F. 06 (187,3 mil. Sk,
41 obchodov). Najviac obchodov (578) bolo uzatvorených so štátnymi dlhopismi série 203, ktoré zároveň dosiahli najvyšší
finančný objem v kurzotvorných transakciách (3,6 mld. Sk).

Index SDXGroup sektor verejný, reprezentovaný štátnymi dlhopismi, uzatváral rok na úrovni 107,618 (cenový) a 117,062
(vývojový) s výnosom do splatnosti 3,655% a  s duráciou 4,36 roka. Subindex SDXG(<=5) uzatváral rok na hladine
104,840 (cenový) a 112,734 (vývojový) s výnosom do splatnosti 3,522 a s duráciou 2,25 roka. Dlhodobý subindex
SDXG(> 5) ukončil posledný mesiac na hladine 110,383 (cenový) a 121,528 (vývojový) s výnosom do splatnosti 3,710 a
s duráciou 7,21 roka.

Index SDXGroup sektor súkromný, reprezentovaný podnikovými dlhopismi a hypotekárnymi záložnými listami, uzatváral
rok na úrovni 102,582 (cenový) a 115,597 (vývojový) s výnosom do splatnosti 3,661% a s duráciou 3,07 roka. Hodnota
krátkodobého subindexu SDXG(<=5) predstavovala ku koncu roka 100,930 (cenový) a 114,422 (vývojový) ponúkajúc
výnos do splatnosti 3,418%, hodnota durácie predstavovala 1,79 roka. Dlhodobý subindex SDXG(> 5) ukončil rok na
úrovni 109,119 (cenový) a 118,641 (vývojový) pri výnose do splatnosti 3,828% a durácii 6,08 roka.

Počas roka sa uskutočnili dve zasadnutia Výboru CESI. Na októbrovom zasadnutí, po vzájomnej dohode zástupcov
jednotlivých búrz, rozhodol generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Budapešti, ktorá vlastní a spravuje index CESI o
ukončení výpočtu a publikovania tohto indexu. Posledným dňom, kedy bol index vypočítaný a publikovaný, bol 
30. december 2005. Uvedenie indexu v roku 1996 bolo výsledkom snahy o bližšiu spoluprácu búrz v našom regióne a
index v tom čase plnil svoju veľmi pozitívnu úlohu indikátora trhov krajín strednej Európy. Po prijatí zúčastnených krajín
do EÚ a v dôsledku ďalšieho rozvoja kapitálových trhov krajín V4 sa požiadavky a priority účastníkov trhu zmenili a index
CESI postupne prestal vyhovovať potrebám trhu, ktorý sa viac orientuje na „benchmark“ indexy počítané v reálnom čase.

Celkový počet cenných papierov prevedených prostredníctvom BCPB v porovnaní s rokom 2004 klesol o 17,7% 
z 24 026 348 kusov na 19 783 935 kusov.

V roku 2005 bolo suspendovaných 62 obchodov. Z toho 58 obchodov bolo vyrovnaných v termíne T+4, 3 obchody v termíne
T+5,  1 obchod bol vyrovnaný v T+7. Vo väčšine prípadov išlo o suspendovanie v dôsledku neskoro zrušeného pozastavenia
práva nakladať (PPN) s cenným papierom, prípadne neskoro zaslaných peňažných prostriedkov. Prostriedky garančného
fondu však nebolo potrebné čerpať. Počet oneskorene dodaných cenných papierov predstavoval 2 560 kusov (o 907 kusov
menej ako v roku 2004) v objeme 6 075 901 Sk (o 40 660 931,40 Sk menej  ako v roku 2004).
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K 31.12.2005 mala BCPB 27 riadnych členov. Zo zákona je osobou oprávnenou obchodovať na burze Národná banka Slovenska.
V priebehu roka 2005 došlo k ukončeniu riadneho členstva spoločností FOCUS FINANCE, o.c.p., a.s., a GASFIN, a.s.,
o.c.p. K 31.12.2005 zaniklo riadne členstvo spoločnostiam Invest BROKERS, o.c.p., a.s. a Pro Partners, o.c.p., a.s

*   osoba oprávnená obchodovať na BCPB      **  riadne členstvo ukončené dňa 31.12.2005
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ČLENSTVO

ZOZNAM 
ČLENOV A OSÔB
OPRÁVNENÝCH

OBCHODOVAŤ NA
BCPB K 31.12.2005

Por.č. Názov člena, resp. osoby oprávnenej obchodovať na BCPB

1 CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
2 Capital Partners, o.c.p., a.s.
3 CALYON BANK SLOVAKIA a.s.
4 Československá obchodní banka, a.s. (ČR) prostredníctvom pobočky Československá obchodní banka, a.s., pobočka

zahraničnej banky v SR
5 Dexia banka Slovensko a.s.
6 DLHOPIS, o.c.p., a.s.
7 HVB Bank Slovakia a.s.
8 ING Bank N.V. (Holandsko) prostredníctvom pobočky ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
9 INVEST BROKERS, o.c.p., a.s.**

10 ISTROBANKA, a.s.
11 J&T SECURITIES (SLOVAKIA) o.c.p., a.s.
12 Komerční banka Bratislava, a.s.
13 ĽUDOVÁ BANKA, a.s.
14 Národná banka Slovenska*
15 OTP Banka Slovensko, a.s.
16 PALČO BROKERS, o.c.p., a.s.
17 Poštová banka, a.s.
18 Pro Partners, o.c.p., a.s.**
19 RM-S Market, o.c.p., a.s. 
20 SEVISBROKERS FINANCE, o.c.p., a.s.
21 SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
22 Slovenská sporiteľňa, a.s.
23 Stredoeurópsky maklérsky dom, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť 
24 Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
25 Tatra banka, akciová spoločnosť
26 UniBanka, a.s.
27 V BROKERS, o.c.p., akciová spoločnosť
28 Všeobecná úverová banka, a.s.

Členstvo



Inšpekčnú činnosť BCPB zabezpečovalo aj v roku 2005 oddelenie inšpekcie burzových obchodov. Predmet jeho 
činnosti a povinnosti jeho pracovníkov upravuje zákon o burze, burzové pravidlá a vnútorné predpisy BCPB.

Činnosť oddelenia bola zameraná predovšetkým na priebežné monitorovanie burzových obchodov v burzovom 
obchodnom a zúčtovacom systéme, kontrolu dodržiavania burzových pravidiel a osobitných predpisov týkajúcich sa 
činnosti kontrolovaných subjektov na burze, na ochranu účastníkov finančného trhu pred manipuláciou s trhom, 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred iným konaním alebo správaním sa účastníkov finančného trhu, ktoré by
mohlo privodiť ujmu iným účastníkom. 

V priebehu roka 2005 uskutočnilo oddelenie inšpekcie burzových obchodov systematickú komplexnú kontrolu v sídle 9
členov BCPB, prešetrovalo podnet k jednému burzovému obchodu zo strany účastníkov finančného trhu a priebežne
monitorovalo všetky burzové obchody. Na základe nedostatkov zistených pri kontrolách v činnosti členov ako 
obchodníkov s cennými papiermi, udelila burza sankcie dvom členom. 

Súčasťou inšpekčnej činnosti bolo aj vypracovávanie informácií na základe požiadaviek Úradu pre finančný trh. Počas
roka 2005 oddelenie  inšpekcie burzových obchodov vybavilo okrem iného aj 33 žiadostí o poskytnutie podkladov a
stanovísk zo strany rôznych zložiek policajného zboru SR, súdov a daňových úradov SR. 

V súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov predkladalo oddelenie po skončení každého
kalendárneho štvrťroka správu o svojej činnosti Úradu pre finančný trh.

V priebehu roka 2005 sa burza podieľala na aktivitách Európskej federácie búrz (FESE), ktorej hlavným poslaním je
zabezpečovať komunikáciu s inštitúciami Európskej komisie pri príprave a prijímaní legislatívy EÚ. FESE svojim členom
priebežne sprostredkováva návrhy jednotlivých smerníc a odporúčaní, kompletizuje pripomienky členov federácie a
lobuje za ich akceptáciu príslušnými orgánmi Európskej komisie. Veľká pozornosť bola počas uplynulého roka venovaná
pripomienkovaniu návrhu implementačných opatrení k smerniciam Európskej komisie, najmä k smernici o investičných
službách (MiFID – Market in Financial Instruments Directive), ako aj ďalších dokumentov strategického charakteru 
zameraných na dlhodobé ciele Európskej komisie v oblasti finančných služieb, smerujúce k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskeho kapitálového trhu (napr. Green Paper on Financial Policy 2005-2010).

Od februára 2005 burza spolupracovala s časopisom Profit, kde v Burzovej prílohe publikovala články týkajúce sa 
činnosti a výsledkov burzy, aktuálnych legislatívnych zmien súvisiacich s kapitálovým trhom, vybraných emitentov, 

INŠPEKČNÁ
ČINNOSŤ 
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termínov burzových školení a aktivít Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností (CECGA). Denné 
kurzové lístky a oznamy BCPB burza počas celého roka publikovala v denníkoch Hospodárske noviny a Pravda. Burza
každoročne zväčšuje rozsah a kvalitu informácií poskytovaných na svojej internetovej stránke. V uplynulom roku burza
vypracovala tzv. Príručku pre emitentov, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s vydaním a prijatím cenných
papierov na BCPB. Od začiatku roka 2006 bol na stránku burzy umiestnený aj inovovaný Burzový vestník, ktorý bol

doposiaľ distribuovaný len kótovaným
spoločnostiam a členom burzy. 
Profesionálni užívatelia a distribútori
burzových dát a informácií majú
možnosť vybrať si z troch základných
balíkov informácií – dáta o obchodovaní
v reálnom čase, po skončení
obchodovania a kompletný servis o
emitentoch. Medzi hlavných odberateľov
informačných balíkov BCPB patria
spoločnosti Reuters SA, Bloomberg L.P.,
Thomson Financial Ltd., FT Interactive
Data (Europe), Nomura Internatial plc.,
Telekurs Finanzinformationen AG,
Emerging Markets Economic Data Ltd.,
Exchange Data International Ltd., Infin,
s. r.o., Internet Securities Inc., tlačové
agentúry – SITA, TA SR, ČTK, ekonomické
periodiká – Hospodárske noviny, Pravda,
Trend. 
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V roku 2005 došlo k významnému prekročeniu rozpočtovaných výnosov burzy a tým aj k prekročeniu rozpočtovaného
výsledku hospodárenia ako následok vysokého objemu obchodov uzatvorených na parkete burzy, ktorých objem prekročil
1 bilión Sk.

V roku 2006 sú plánované výnosy BCPB vo výške 50,395 mil. Sk, náklady vo výške 45,795 mil. Sk. Plánovaný výsledok
hospodárenia pred zdanením sa predpokladá vo výške 4,6 mil. Sk. V roku 2006 bude realizovaná privatizácia 
Centrálneho depozitára cenných papierov v SR, a.s. v dôsledku čoho získa burza 100 %-ný obchodný podiel v 
centrálnom depozitári. Z hľadiska vplyvu vonkajšieho prostredia predpokladáme pokračovanie činnosti burzy 
v podmienkach za akých pôsobila v roku 2005.

HOSPODÁRSKE
VÝSLEDKY ZA

ROK 2005

SÚVAHA
K  31. DECEMBRU

2005

ZHODNOTENIE
VÝVOJA V ROKU 2005,

PREDPOKLADANÝ
VÝVOJ V ROKU 2006

19

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 227 029 88 160 138 869 137 104 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 157 684 87 435 70 249 76 162 

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012) 004 15 071 13 894 1 177 1 811 

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  

B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  

B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 15 071 13 894 1 177 1 811 

B.I.4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -  

B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  

B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok(019,01X)-/079,07X,091A/ 010 -  -  -  -  

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 -  -  -  -  

B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok(051)-095A 012 -  -  -  -  

Označenie STRANA AKTÍV č.r.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)

Hospodárske výsledky za rok 2005 / Súvaha k 31. decembru 2005
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B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022) 013 142 613 73 541 69 072 74 351 

B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 12 720 -  12 720 12 720 

B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 65 364 17 366 47 998 49 632 

B.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí(022)-/082,092A/ 016 63 860 56 175 7 685 11 669 

B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  

B.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  

B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok(029,02X,032)-/089,08X,092A/ 019 330 -  330 330 

B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 339 -  339 -  

B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok(052)-095A 021 -  -  -  -  

B.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  - - -

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) 023 -  - - -

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke(061)-096A 024 -  - - -

B.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom(062)-096A 025 -  - - -

B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  - - -

B.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  - - -

B.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  - - -

B.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok(066A,067A,06XA)-096A 029 -  - - -

B.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030 -  - - -

B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031 -  - - -

Označenie STRANA AKTÍV č.r.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)

Hospodárske výsledky za rok 2005 / Účtovné výkazy za rok 2005
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C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 68 356 725 67 631 59 897 

C.I. Zásoby súčet ( r. 034 až 040) 033 -  -  -  -  

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 -  -  -  -  

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  

C.I.3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako
jeden rok 12X-192A

036 -  -  -  -  

C.I.4. Výrobky (123) - 194 037 -  -  -  -  

C.I.5. Zvieratá (124) - 195 038 -  -  -  -  

C.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 -  -  -  -  

C.I.7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 -  -  -  -  

C.II.1. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047) 041 -  -  -  -  

C.II.2. Pohľadávky z obchodného styku(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A 042 -  -  -  -  

C.II.3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jed-
notke (351A)-391A

043 -  -  -  -  

C.II.4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  

C.II.5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA)-391A

045 -  -  -  -  

C.II.6. Iné pohľadávky(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A 046 -  -  -  -  

Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 -  -  -  -  

Označenie STRANA AKTÍV č.r.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)

Hospodárske výsledky za rok 2005 / Účtovné výkazy za rok 2005
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C.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 3 513 725 2 788 7 311 

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-391A

049 3 357 725 2 632 3 791 

C.III.2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
(351A)-391A

050 -  -  -  -  

C.III.3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  

C.III.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A)-391A

052 -  -  -  -  

C.III.5. Sociálne poistenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  

C.III.6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 152 -  152 3 517 

C.III.7. Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A 055 4 -  4 3 

C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 64 843 -  64 843 52 586 

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 40 -  40 24 

C.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 64 803 -  64 803 52 562 

C.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  

C.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  

C.IV.3. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  

D.I. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 989 -  989 1 045 

D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 972 -  972 953 

D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 17 -  17 92 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 907 127 352 640 554 487 547 371 

Označenie STRANA AKTÍV č.r.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 138 869 137 104 

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 128 628 127 831 

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 113 850 113 850 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 113 850 113 850 

A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -  -  

A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 070 -  -  

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 3 320 3 320 

A.II.1. Emisné ážio (412) 072 3 320 3 320 

A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 -  -  

A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 -  -  

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -  -  

A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -  -  

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/-416) 077 -  -  

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 7 895 7 779 

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 7 858 7 742 

A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 080 -  -  

A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 37 37 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 13 1 722 

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 13 1 722 

A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 -  -  

A.V.
Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r.
078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

085 3 550 1 160 

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 7 488 5 641 

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 257 1 093 

B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 -  -  

B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 -  -  

B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 257 1 093 

Označe-
nie

STRANA PASÍV č.r.
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5 6
a b c (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 1 547 1 133 

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 -  -  

B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -  -  

B.II.3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 094 -  -  

B.II.4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095 -  -  

B.II.5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096 -  -  

B.II.6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097 -  -  

B.II.7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098 -  -  

B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 351 230 

B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 -  -  

B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 1 196 903 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 5 684 3 415 

B.III.1. Záväzky z obchodného styku(321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 103 1 441 810 

B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 -  -  

B.III.3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke(361A,471A) 105 -  -  

B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku(361A,36XA,471A,47XA) 106 -  -  

B.III.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu(364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 107 -  -  

B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 2 831 1 699 

B.III.7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 109 800 548 

B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) 110 612 358 

B.III.9. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 111 -  -  

B.IV. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 -  -  

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 -  -  

B.IV.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 -  -  

B.IV.3. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) 115 -  -  

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 2 753 3 632 

C.I.1. Výdavky budúcich období (383) 117 664 1 813 

C.I.2. Výnosy budúcich období (384) 118 2 089 1 819 

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 549 173 543 624  

Označe-
nie

STRANA PASÍV č.r.
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5 6
a b c (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 48 477 47 236 

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 48 477 46 303 

II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  

II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -  933 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 9 894 10 795 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 1 463 1 454 

B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 8 431 9 341 

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 38 583 36 441 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 27 938 26 456 

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 18 771 17 565 

C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 3 703 3 682 

C.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 4 779 4 464 

C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 685 745 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 197 139 

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 6 557 8 761 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 3 11 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 -  -  

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku
komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)

21 630 731 

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budú-
cich období (552, 554, 555)

22 257 638 

Označenie TEXT

SKUTOČNOSŤ

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

č.r. 1 2
a b c (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti
(657, 658, 659)

23 72 -  

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559) 24 59 281 

VI. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 1 024 815 

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 794 895 

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 -  -  

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 -  -  

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r.
19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28)

29 4 510 828 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -  -  

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnos-
ti s podstatným vplyvom (665A)

33 -  -  

IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34 -  -  

IX.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 -  -  

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 -  -  

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 -  -  

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38 -  -  

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  

XII. Výnosové úroky (662) 40 1 315 2 942 

N. Nákladové úroky (562) 41 -  -  

Označenie TEXT

SKUTOČNOSŤ

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

č.r. 1 2
a b c (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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XIII. Kurzové zisky (663) 42 2 2 

O. Kurzové straty (563) 43 89 58 

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 -  -  

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 873 2 039 

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 -  -  

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 -  -  

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48 -  -  

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 -  -  

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 -  -  

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 -  -  

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38
- r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (-r. 50) - (-r. 51)

52 355 847 

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 1 315 515 

T.1. - splatná (591, 595) 54 1 021 561 

T.2. - odložená (+/- 592) 55 294 (46)

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 3 550 1 160 

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 -  -  

U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 -  -  

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 -  -  

T.1. - splatná (593) 60 -  -  

T.2. - odložená (+/- 594) 61 -  -  

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  -  

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63 -  -  

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 3 550 1 160 

Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 237 668 227 752 

Označenie TEXT

SKUTOČNOSŤ

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

č.r. 1 2
a b c (v tis. Sk) (v tis. Sk)
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Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 4 865 1 675 

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (+/-)

3 658 6 689 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 6 557 8 761 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účto-
vaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

-  -  

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) -  -  

Zmena stavu rezerv (+/-) (836) (1 322)

Zmena stavu opravných položiek (+/-) (13) 281 

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) (823) 1 866 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) -  -  

Úroky účtované do nákladov (+) -  

Úroky účtované do výnosov (-) (1 315) -  

Kurzové rozdiely (+/-) 89 (2 942)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peňažný ekvivalent (+/-)

(3) 56 

Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) 2 (11)

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 3 101 493 
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 1 171 3 729 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 1 930 (4 342)

Zmena stavu zásob (-/+) -  -  

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) 

-  1 106 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádza-
jú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)

11 624 8 857 

Prijaté úroky (+) -  -  

Výdavky na zaplatené úroky (-) -  -  

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) -  -  

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) -  -  

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) 2 344 (5 624)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) -  -  

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) -  -  

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 968 3 233 

Označenie NÁZOV POLOŽKY
SKUTOČNOSŤ v tis. SK

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné
obdobie
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Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -  -  

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (644) (1 331)

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jed-
notkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

-  -  

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) -  -  

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 3 11 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

-  -  

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

-  -  

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

-  -  

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

-  -  

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimk-
ou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

-  -  

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpiso-
vaného nájomcom (+)

-  -  

Prijaté úroky (+) 1 315 2 942 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) -  -  

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) -  -  

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) -  -  

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -  -  

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) -  -  

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -  -  

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 674 1 622 

Označenie NÁZOV POLOŽKY
SKUTOČNOSŤ v tis. SK

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné
obdobie
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Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní -  1 684 
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) -  -  
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+) -  -  
Prijaté peňažné dary (+) -  -  
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) -  -  
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) -  -  
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) -  -  
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-) -  -  
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) -  1 684 

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 120 (5)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) -  -  
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) -  -  
Príjmy z úverov (+) -  -  
Výdavky na splácanie úverov (-) -  -  
Príjmy z prijatých pôžičiek (+) -  -  
Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -  -  
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) -  -  
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného
majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)

-  -  

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z
finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)

-  -  

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplýva-
júcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)

120 (5)

Výdavky na zaplatené úroky (-) -  -  
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) (2 505) (9 339)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie(-) -  -  
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie(+) -  -  
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) -  -  
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) -  -  
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) -  -  

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (2 385) (7 660)
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalen-

tov (+/-) (súčet A+B+C)
12 257 (2 805)

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 52 586 55 391 
F. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom  ku dňu, ku ktoré-

mu sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
-  -  

G. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia (súčet D + E + F)

64 843 52 586 

Označenie NÁZOV POLOŽKY
SKUTOČNOSŤ v tis. SK

Bežné účtovné 
obdobie

Minulé účtovné
obdobie

Hospodárske výsledky za rok 2005 / Účtovné výkazy za rok 2005



Obchodné meno spoločnosti: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Sídlo: Vysoká 17, 811 06  Bratislava

IČO: 00 604 054

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné
výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v tisícoch Sk (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v
zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz
ziskov a strát).

POZNÁMKY
K ÚČTOVNÝM
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ZA ROK 2005
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3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
(ďalej „BCPB“ alebo „spoločnost“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2005 podľa
slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2004

Účtovnú závierku spoločnosti BCPB za rok 2004 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 10. júna 2005. 

I.
VŠEOBECNÉ
INFORMÁCIE

32

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 
Vysoká 17,  811 06 Bratislava

Dátum založenia 8. januára 1991

Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 15. marca 1991

Hospodárska činnosť
- Organizovanie obchodovania s cennými papiermi a

vykonávanie s tým súvisiacich činností,
- vydavateľská a publikačná činnosť.

2. Zamestnanci

Priemerný počet zamestnancov k 31. decembru 2005 33

z toho: vedúci zamestnanci 5
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Dozorná rada
predsedkyňa Ing. Bubeníková Anna

člen Ing. Klaban Roman

člen Ing. Jankovič Marek

Výkonné vedenie

generálna riaditeľka Ing. Hurajová Mária

riaditeľka divízie vonk. vzťahov Ing. Lazárová Barbora

riaditeľ divízie ekonomiky Ing. Novosad František

riaditeľka divízie burz. obchodov Mgr. Ing. Dlugopolská Oľga

riaditeľ divízie informatiky Ing. Gers Karol

5. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán Funkcia Meno

Predstavenstvo

predseda Ing. Šedo Marián

podpredseda Ing. Huňor Peter

člen Ing. Gránsky Ivan

člen Ing. Herbec Róbert

člen Ing. Kopál Róbert

člen RNDr., Ing. Matušovič Marián, PhD.

člen Ing. Mihalik Jozef

člen Ing. Valko Ján

člen Ing. Matejsko Rastislav
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I.
VŠEOBECNÉ
INFORMÁCIE

34

6. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Akcionári
Podiel na základnom imaní Hlasovacie práva

v %v tis. Sk v %

Fond národného majetku Slovenskej republiky 25 200 22,13 22,13

Všeobecná úverová banka, a.s. 23 000 20,20 20,20

OTP Banka Slovensko, a.s. 17 430 15,31 15,31

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17 430 15,31 15,31

Slovenská sporiteľňa, a.s. 12 500 10,98 10,98

Capital Partners, o.c.p., a.s. 3 000 2,64 2,64

Oost-Europa Participaties, B.V. 3 000 2,64 2,64

Poštová banka, a.s. 2 660 2,34 2,34

Koruna Invest, o.c.p., a.s. 2 000 1,76 -

Devín banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 -

ING Bank N.V., pobočka Bratislava 1 000 0,88 0,88

Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 -

Tatra Credittax, spol. s r.o. 1 000 0,88 -

Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. 1 000 0,88 -

ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR 740 0,65 0,65

Kooperatíva, a.s. 720 0,63 0,63

UniBanka, a.s. 670 0,59 0,59

Tatra banka, a.s. 300 0,26 0,29

UNIQA poisťovňa, a.s. 200 0,18 0,18

Spolu 113 850 100,00

Novelou zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
č. 747/2004 Z. z. boli zrušené obmedzenia hlasovacích práv akcionárov BCPB. Zmenu stanov BCPB v nadväznosti na
uvedené zákonné opatrenie schválili akcionári na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. júna 2005.
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1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania
pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej
meny, t. j. v slovenských korunách. 

2. Účtovná závierka za rok 2005 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. 

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a
zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú podľa princípu časového rozlíšenia. Poplatky za obchodovanie sú
účtované v čase uskutočnenia obchodnej transakcie. Vstupné poplatky boli zúčtované do výnosov jednorazovo. 

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako
dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť
dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady,
ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej
závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto
odhadov líšiť.

8. Vykázané dane. Sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových
úradov.

9. Spoločnosť vo svojom majetku neúčtuje o garančnom fonde, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov a pohľadávok
členov vyplývajúcich z burzových obchodov. Jeho výška k 31. decembru 2005 predstavovala 5 898 tis. Sk. 

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek
majetku a záväzkov je takéto:

a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo),

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,

c) pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,

d) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

e) záväzky - pri ich vzniku menovitou hodnotou,

f) krátkodobé rezervy – v očakávanej výške záväzku,
g) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

II.
POUŽITÉ ÚČTOVNÉ
ZÁSADY A ÚČTOVNÉ

METÓDY
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h) daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z
účtovného zisku pri sadzbe 19 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely,

i) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane
z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 19 %.

11. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rez-
erv, opravných položiek a odpisov. 

Opravné položky:

k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 100 %, nad 180 dní 50 %. Spoločnosť tvorí opravné položky na
pohľadávky v konkurznom konaní vo výške 100 %. 

Plán odpisov

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti.
Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

V roku 2004 spoločnosť prehodnotila odpisové plány dlhodobého majetku a zmenila odpisové sadzby majetku ako je
uvedené v tabuľke vyššie. Odpisové sadzby boli zmenené v priebehu roka 2004, vždy k výročiu zaradenia majetku
do používania.
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 50 000,- Sk a nižšia a hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
je 30 000,- Sk a nižšia sa sleduje v operatívnej evidencii a účtuje sa priamo do nákladov. 

12. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku
NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej
meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

II.
POUŽITÉ ÚČTOVNÉ
ZÁSADY A ÚČTOVNÉ

METÓDY
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Skupina dlhodobého majetku Životnosť (rokov) Sadzba(%) 2004 Sadzba(%) 2005

1. skupina – nehmotný majetok (SW) 4 14,2 – 28,6 25%

1. skupina – hmotný majetok (kanc. a výpočtová technika) 4 14,2 – 28,6 25%

2. skupina – hmotný majetok (stroje a zariadenia, nábytok) 8 6,2 – 13,4 12.5%

3. skupina – hmotný majetok (klimatizačné zariadenia) 15 3,4 – 6,9 6,9%

5. skupina – hmotný majetok (budova) 40 1,5 – 2,5 2,5%
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1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (R. 004 A 013 SÚVAHY)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 

V roku 2005 nebol obstaraný nový dlhodobý nehmotný majetok.

III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

37

Zriaďovacie
náklady

Aktivované
náklady na

vývoj
Softvér

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný

majetok

Poskytnuté
preddavky Celkom

Riadok súvahy 005 006 007 011 012 004

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2005 - - 15 071 - - 15 071

Prírastky - - - - - -

Úbytky - - - - - -

Presuny - - - - - -

K 31. decembru 2005 - - 15 071 - - 15 071

Oprávky

K 1. januáru 2005 - - 13 260 - - 13 260

Prírastky - - 634 - - 634

Úbytky - - - - - -

Presuny - - - - - -

K 31. decembru 2005 - - 13 894 - - 13 894

Opravná položka

k 1. januáru 2005 - - - - - -

Prírastky - - - - - -

Úbytky - - - - - -

Presuny - - - - - -

K 31. decembru 2005 - - - - - -

Zostatková hodnota 

K 1. januáru 2005 - - 1 811 - - 1 811

K 31. decembru 2005 - - 1 177 - - 1 177
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty.

Prírastky dlhodobého hmotného majetku obstaraného v roku 2005 predstavujú prostriedky výpočtovej techniky.  

III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

37

Pozemky Stavby
Samostatné

hnuteľné veci a
súbory hnuteľných

vecí

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

Ostatný
dlhodobý
hmotný 
majetok

Obstarávaný
dlhodobý 

hmotný majetok
Poskytnuté 
preddavky

Celkom

Riadok súvahy 014 015 016 017 018 019 020 021 013
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2005 12 720 65 364 63 556 - - 330 - - 141 970
Prírastky - - 304 - - - 339 - 643
Úbytky - - - - - - - - -
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2005 12 720 65 364 63 860 - - 330 339 - 142 613
Oprávky
K 1. januáru 2005 - 15 732 51 887 - - - - - 67 619
Prírastky - 1 634 4 288 - - - - - 5 922
Úbytky - - - - - - - - -
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2005 - 17 366 56 175 - - - - - 73 541
Opravná položka
K 1. januáru 2005 - - - - - - - - -
Prírastky - - - - - - - - -
Úbytky - - - - - - - - -
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2005 - - - - - - - - -
Zostatková hodnota 
K 1. januáru 2005 12 720 49 632 11 669 - - 330 - - 74 351
K 31. decembru 2005 12 720 47 998 7 685 - - 330 339 - 69 072
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1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

2. POHĽADÁVKY (R. 041 A 048 SÚVAHY)

2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

31. december 2005

31. december 2004

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní. 

III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

38

Predmet poistenia Druh poistenia
Výška poistenia Názov a sídlo

poisťovne2005 2004

Osobné automobily proti odcudzeniu, havarijné 95 119 Allianz – SP Bratislava

Budova poistenie proti živelným pohromám 277 307 Allianz – SP Bratislava

Kategória 
pohľadávok

Do lehoty
splatnosti

Po lehote splatnosti
Celkom

< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé (r. 041) - - - - - - -

Krátkodobé (r. 049) 2 547 50 - - 70 690 3 357

Kategória 
pohľadávok

Do lehoty
splatnosti

Po lehote splatnosti
Celkom

< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé (r. 041) - - - - - - -

Krátkodobé (r. 049) 2 978 - 19 795 56 681 4 529
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2.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

39

Položka Spoločnosť Suma k 31. 12. 2005

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 049)

Fond národného majetku SR

Všeobecná úverová banka, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Capital Partners, o.c.p., a.s.

Oost-Europa Participaties, B.V.

Poštová banka, a.s.

Koruna Invest, o.c.p., a.s.

AG Banka, a.s. (v konkurze)

Devín banka, a.s. (v konkurze)

ING Bank N.V., pobočka Bratislava

Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze)

Tatra Credittax, spol. s r.o.

Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.

ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR

Kooperatíva, a.s.

UniBanka, a.s.

Tatra banka, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

-

263

10

-

294

16

-

19

-

-

76

264

22

-

-

345

-

54

202

-

Celkom 1 565
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III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

40

Položka Spoločnosť Suma k 31. 12. 2004

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (r. 049)

Fond národného majetku SR

Všeobecná úverová banka, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Capital Patmers, o.c.p., a.s.

Oost-Europa Participaties, B.V.

Poštová banka, a.s.

Koruna Invest, o.c.p., a.s.

AG Banka, a.s. (v konkurze)

Devín banka, a.s. (v konkurze)

ING Bank N.V., pobočka Bratislava

Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze)

Tatra Credittax, spol. s r.o.

Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.

ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR

Kooperatíva, a.s.

UniBanka, a.s.

Tatra banka, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

-

256

322

-

445

73

-

49

-

-

76

245

22

-

-

247

-

95

625

-

Celkom 2 455

POZNÁMKY K ÚČTOVNÝM VÝKAZOM ZA ROK 2005



2.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

2.4. Odložená daňová pohľadávka (r. 047 súvahy)

Spoločnosť k 31. decembru 2005 neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke. Odpočítateľné dočasné rozdiely medzi
účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a jeho daňovou základňou sú započítané voči zdaniteľným 
dočasným rozdielom (pozri pozn. IV. 3. 2.). 

3. FINANČNÉ ÚČTY (R. 056 SÚVAHY) 

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

41

Položka Riadok Stav k 1.1.2005 Tvorba Zníženie Zrušenie Stav k 31.12.2005
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 049 738 59 16 56 725
Spolu 738 59 16 56 725

Položka 2005 2004
Peňažné prostriedky
Pokladňa 40 24
Bankové účty bežné 14 803 7 562
z toho: VÚB 12 810 5 289
ING 1 906 2 185
LUBA 87 88
Bankové účty termínované (VÚB) 50 000 45 000
Peňažné ekvivalenty
Dlhopisy – štátne - -
Vkladové listy - -
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - -
Dlhové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné dlhopisy - -
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti - -
Ostatné realizovateľné cenné papiere - -
Obstaranie krátkodobého finančného majetku - -
Spolu 64 843 52 586
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4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (R. 062 SÚVAHY)III.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE AKTÍV

SÚVAHY

42

Položka Riadok K zúčtovaniu 
do 12 mesiacov

K zúčtovaniu 
nad 12 mesiacov

Spolu 
k 31. 12. 2005

Náklady budúcich období: 063 972 - 972

z toho:

predplatené poistné 179 - 179

predplatený SW servis 615 - 615

Príjmy budúcich období 064 17 - 17

z toho: výnosové úroky 17 - 17

Spolu 062 989 - 989

Položka Riadok K zúčtovaniu 
do 12 mesiacov

K zúčtovaniu 
nad 12 mesiacov

Spolu 
k 31. 12. 2004

Náklady budúcich období: 063 953 - 953

z toho:

predplatené poistné 208 - 208

predplatený SW servis 553 - 553

Príjmy budúcich období 064 92 - 92

z toho: výnosové úroky 92 - 92

Spolu 062 1 045 - 1 045
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1. VLASTNÉ IMANIE (R. 066 SÚVAHY)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 11 385 akcií na meno s nominálnou hodnotou jednej akcie 10 000,- Sk. Základné imanie
bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 7 858 tis. Sk dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Pohyby na účtoch vlastného imania sú uvedené v časti XII.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku  alebo vyrovnanie straty za rok 2004

2. REZERVY (R. 087 SÚVAHY)

2.1. Krátkodobé rezervy (r. 090 súvahy) 

Spoločnosť tvorila v roku 2005 krátkodobé rezervy na náklady splatné v roku 2006 (náhrady miezd za nevyčerpané
dovolenky a náklady sociálneho zabezpečenia).

IV.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE PASÍV

SÚVAHY

43

Druh prídelu Schválené rozdelenie zisku roku 2004

Prídel do zákonného rezervného fondu 116

Dividendy 786

Nerozdelený zisk minulých rokov 10

Prídel do sociálneho fondu 248

Zisk na rozdelenie spolu 1 160

Charakteristika rezervy Stav k 1.1.2005 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2005

Odmeny a náhrady mzdy 630 257 630 - 257

Ostatné prevádzkové náklady 464 - 464 - -

Spolu 1 093 257 1 094 - 257
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3. ZÁVÄZKY (R. 091 A 102 SÚVAHY)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

31. december 2005

31. december 2004

3.2. Odložený daňový záväzok (r. 101 súvahy)

Spoločnosť má odložený daňový záväzok zo zdaniteľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou
základňou majetku a záväzkov.

IV.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE PASÍV

SÚVAHY
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Položka Splatnosť
do lehoty do 360 dní po lehote nad 360 dní po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 103) 1 441 - -
Záväzky voči zamestnancom (r. 108) 2 831 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (r. 109) 800 - -
Daňové záväzky a dotácie (r. 110) 612 - -
Spolu k 31. decembru 2005 5 684 - -

Položka Splatnosť
do lehoty do 360 dní po lehote nad 360 dní po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 103) 810 - -
Záväzky voči zamestnancom (r. 108) 1 699 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (r. 109) 548 - -
Daňové záväzky a dotácie (r. 110) 358 - -
Spolu k 31. decembru 2004 3 415 - -

Popis 2005 2004

Odložený daňový záväzok k 1. januáru 903 949

Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát(účet592,594)–náklad/(výnos) 294 (46)

Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do vlastného imania (účet 414) - -

Odložený daňový záväzok k 31. decembru 1 196 903
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3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 099 súvahy)

4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (R. 116 SÚVAHY)

Výdavky budúcich období k 31. decembru 2005 zahŕňajú bankové poplatky a ročnú odmenu člena vedenia spoločnosti,
ktoré sú splatné v roku 2006. 

Výdavky budúcich období k 31. decembru 2004 zahŕňajú odmeny zamestnancom spoločnosti, ktoré boli splatné v
roku 2005. Odmeny za rok 2005 boli vyplatené ako súčasť miezd za rok 2005.

Výnosy budúcich období k 31. decembru 2005 tvoria členské poplatky a výnosy z informačný služieb uhradené v roku 2006.

IV.
ÚDAJE VYKÁZANÉ
NA STRANE PASÍV

SÚVAHY
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Suma
Počiatočný stav k 1. januáru 2005 230
Tvorba celkom: 356

z nákladov 106
zo zisku 250
iná tvorba -

Čerpanie celkom: 235
príspevok na závodné stravovanie 177
príspevok na dopravu do zamestnania 42
príspevok na regeneráciu pracovnej sily 16

Konečný stav k 31. decembru 2005 351

Položka Riadok K zúčtovaniu 
do 12 mesiacov

K zúčtovaniu 
nad 12 mesiacov

Spolu 
k 31. 12. 2005

Výdavky budúcich období 117 664 - 664

Výnosy budúcich období 118 2 089 - 2 089

Spolu 116 2 753 - 2 753

Položka Riadok K zúčtovaniu 
do 12 mesiacov

K zúčtovaniu 
nad 12 mesiacov

Spolu 
k 31. 12. 2004

Výdavky budúcich období 117 1 813 - 1 813

Výnosy budúcich období 118 1 819 - 1 819

Spolu 116 3 632 - 3 632
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1. VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony podľa hlavných oblastí odbytu:

Tržby za vlastné výkony podľa druhov služieb:
V roku 2004 spoločnosť účtuje o aktivácii výkonov súvisiacich s úpravou softvéru v celkovej hodnote 933 tis. Sk.

1.2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

V.
VÝNOSY
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Oblasť odbytu
2005 2004

v tis. Sk % v tis. Sk %
Tuzemsko 48 477 100,0 46 303 100,0
Tržby za vlastné výkony 48 477 100,0 46 303 100,0

Zdroj tržieb
2005 2004

v tis. Sk % v tis. Sk %

Vstupné členské poplatky - - - -

Ročné členské poplatky 5 650 11,6 5 800 12,5

Kótovacie poplatky 11 615 23,9 12 597 27,2

Informačné služby 3 458 7,1 3 155 6,8

Poplatky za obchodovanie 27 754 57,4 24 751 53,5

Tržby za vlastné výkony 48 477 100,0 46 303 100,0

Položka Riadok 2005 2004

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu: 19 3 11

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: 25 1 024 815

z toho:

školenia 370 492

nájomné 233 124

poplatky za zrušenie obchodov 202 20

poskytnutie IT služieb 211 158
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2. VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

1. NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

1.1. Výrobná spotreba (r. 09 a 10 výkazu ziskov a strát)

V.
VÝNOSY

VI.
NÁKLADY

47

Položka Riadok 2005 2004

Výnosové úroky 40 1 315 2 942

Kurzové zisky: 42 2 2

realizované 1 1

nerealizované 1 1

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44 - -

Položka Riadok 2005 2004

Spotreba materiálu 09 565 494

Spotreba energie 09 898 960

Služby, 10 8 431 9 341

z toho:

opravy a údržba 2 132 1 785

cestovné 459 496

náklady na reprezentáciu 148 208

upratovanie 584 757

výkony spojov 999 992

ochrana budovy 1 270 1 264

časopis BURZA - 557

nájomné 162 468

školenia, poradenstvo, audit 1 174 993

internet 677 664

ostatné externé výkony 826 592
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1.2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

2. FINANČNÉ NÁKLADY

VI.
NÁKLADY
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Položka Riadok 2005 2004

Osobné náklady 12 27 938 26 456

Dane a poplatky 17 197 139

Odpisy: 18 6 557 8 761

dlhodobého nehmotného majetku 634 1 105

dlhodobého hmotného majetku 5 923 7 656

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu: 20 - -

dlhodobý nehmotný majetok - -

dlhodobý hmotný majetok - -

materiál - -

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 794 895

Položka Riadok 2005 2004

Kurzové straty 43 89 58

realizované 68 58

nerealizované 21 -

Ostatné náklady na finančnú činnosť 45 873 2 039
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Sadzba dane z príjmov pre rok 2005 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. 

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %, ktorá je v platnosti od 
1. januára 2004.

Vzťah splatnej a odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia

VII.
DAŇ Z PRÍJMOV
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Položka 2005 2004

Splatná daň z príjmov: 1 021 561

z bežnej činnosti 1 021 561

z mimoriadnej činnosti - -

Odložená daň z príjmov: 294 -

z bežnej činnosti 294 (46)

z mimoriadnej činnosti - -

Daň z príjmov celkom 1 315 515

Položka 2005 2004

Zisk pred zdanením 4 865 1 675

Daň z príjmov pri sadzbe 19 % 924 318

Vplyv upravujúcich položiek: 391 -

dočasné rozdiely 294 (46)

trvalé rozdiely 87 243

Vplyv zmeny sadzby dane - -

Daň z príjmov celkom 1 315 515
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1. BUDÚCE MOŽNÉ ZÁVÄZKY

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného
dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie
je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu rezervu z tohto titulu. 

Spoločnosť je žalovaná spoločnosťou Drukos, a. s., (v konkurze) o náhradu škody vo výške 6,3 mld. Sk za poškodenie
dobrej povesti právnickej osoby. Spoločnosť na základe internej analýzy posledných dostupných údajov dospela k
názoru, že nedošlo k poškodeniu dobrého mena navrhovateľa a preto sa v týchto účtovných výkazoch nevytvorila 
žiadna rezerva na prípadnú náhradu škody.

Mzdy a odmeny (tantiémy) orgánov spoločnosti:

VIII.
INÉ AKTÍVA A INÉ

PASÍVA

IX.
PRÍJMY A VÝHODY

ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH,
DOZORNÝCH A

INÝCH ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI
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Orgán Počet 2005 2004

Predstavenstvo 9 2 759 2 757

Dozorná rada 3 780 780

Výkonné vedenie 5 5 860 4 877

Bývalí členovia týchto orgánov - -

Spolu 9 399 8 414
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Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na 
základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spoločnosť neeviduje náklady voči spriazneným osobám. Spoločnosť sa nepodieľa na žiadnych transakciách s riaditeľ-
mi a vedením spoločnosti.

X.
SPRIAZNENÉ

OSOBY
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Spriaznené osoby Výnosy 2005

Fond národného majetku SR Drieňova 27, 821 01 Bratislava -

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 3 658

OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 883

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava -

Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 6 702

Capital Partners, o.c.p., a.s. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 452

Oost-Europa Participaties, B.V. Zwiepseweg 27, 72 41 Lochem, Holandsko -

Poštová banka, a.s. Gorkého 3, 814 99 Bratislava 792

Koruna Invest, o.c.p., a.s. Holíčska 12, 851 05 Bratislava -

AG Banka, a.s. (v konkurze) Coboriho 2, 949 77 Nitra -

Devín banka, a.s. (v konkurze) Františkánske námestie 8, 813 10 Bratislava -

ING Bank N.V., pobočka Bratislava Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 5 473

Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) Námestie SNP 13, 814 99 Bratislava -

Tatra Credittax, spol. s r.o. Pribinove sady 19, 018 51 Nová Dubnica -

Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. Srežnevského 4, 831 03 Bratislava -

ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR Michalská 18, 815 63 Bratislava 5 038

Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava -

UniBanka, a.s. Vajnorská 21, 832 65 Bratislava 649

Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 3 625

UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 11

Celkom 27 283
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1. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 25 z 11. januára 2006 o privatizácii majetkovej účasti štátu v spoločnosti Centrálny
depozitár cenných papierov v SR by malo byť zvýšené základné imanie Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
nepeňažným vkladom FNM SR. Ocenenie výšky nepeňažného vkladu bolo stanovené na základe nezávislého znaleckého
posudku. Uvedený posudok nebol k dátumu vydania tejto účtovnej závierky posúdený nezávislým audítorom. Valné
zhromaždenie akcionárov  BCPB musí transakciu schváliť. Ak bude uvedená transakcia odsúhlasená ostatnými
akcionármi , FNM SR získa kontrolný podiel na základnom imaní BCPB, pričom podiel FNM SR na základnom imaní
burzy bude predmetom ďalšej privatizácie pri zachovaní predkupného práva súčasných akcionárov BCPB. 

2. Na základe §17a zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve s účinnosťou 1. januára 2006 je spoločnosť povinná zostavovať
účtovnú závierku a výročnú správu podľa osobitných predpisov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Spoločnosti tým od 1. januára 2006 vzniká
povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo
(„IFRS”). Na základe predbežnej analýzy spoločnosť neočakáva, že prechod na finančné výkazy zostavené v súlade
s IFRS spôsobí významnú zmenu vlastného imania k 31. decembru 2005.

Spoločnosť v roku 2005 vyplatila z nerozdeleného zisku minulých rokov dividendy vo výške 1 719 tis. Sk a zo zisku
za rok 2004 dividendy vo výške 786 tis. Sk.

Zo zisku roku 2004 spoločnosť vykonala prídel do sociálneho fondu vo výške 248 tis. Sk.

Spoločnosť nemá ku dňu vydania účtovnej závierky pripravený návrh na rozdelenie zisku za rok 2005.

XI.
SKUTOČNOSTI,

KTORÉ NASTALI PO
DNI, KU KTORÉMU

SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

A DO DŇA
ZOSTAVENIA

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
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XII.
PREHĽAD ZMIEN

VLASTNÉHO IMANIA

Základné
imanie

Emisné
ážio

Fondy zo
zisku

Výsledok
hospodáre-

nia minulých
rokov

Výsledok
hospodárenia
v schvaľova-
com konaní

Výsledok
hospodárenia

za účtovné
obdobie

Spolu

Stav k 1. 1. 2005 113 850 3 320 7 779 1 722 1 160 - 127 831

Dividendy - - - (1 719) (786) - (2 505)

Príspevok do sociálne-
ho fondu

- - - - (248) - (248)

Prevod zostatku zisku
roku 2004

- - 116 10 (126) - -

Výsledok hospodárenia - - - - - 3 550 3 550

Stav k 31. 12. 2005 113 850 3 320 7 895 13 - 3 550 128 628
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Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách. 

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Spoločnosť použila pre vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

XIII.
PREHĽAD

PEŇAŽNÝCH TOKOV
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Položka Účet 2005 2004

Peniaze 211 16 1

Ceniny 213 24 23

Účty v bankách 221.1 64 803 52 562

Spolu 64 843 52 586
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SPRÁVA
NEZÁVISLÉHO

AUDÍTORA
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STANOVISKO
DOZORNEJ

RADY



Výročná správa BCPB za rok 2005 bola vydaná v elektronickej podobe a nachádza sa na internetovej stránke burzy
www.bsse.sk.

V prípade záujmu vám môžeme zaslať aktuálnu výročnú správu i výročné správy za predchádzajúce roky priamo do
vašej e-mailovej schránky.

Kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailom, faxom, prípadne poštou:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Vysoká 17, P.O.Box 151

814 99 Bratislava 1

Tel.: +421 2 49 236 194, 196, 198

Fax: +421 2 49 236 128

E-mail: info@bsse.sk

Internet: www.bsse.sk
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KONTAKTNÉ

ÚDAJE

Kontaktné údaje 
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