
Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.
Vysoká 17, P.O.Box 151
814 99  Bratislava 

Tel.: +421 2 49 236 102
Fax: +421 2 49 236 103
E-mail: info@bsse.sk
Internet: www.bsse.sk

© Design: B+ Advertising

V¯ROâNÁ SPRÁVA
BURZY CENN¯CH PAPIEROV
V BRATISLAVE,  A .  S .  
ZA ROK 2003



OBSAH

Úvodné slovo predsedu predstavenstva a generálnej riaditeºky BCPB 

Základné údaje o BCPB 

·truktúra akcionárov BCPB 

Orgány BCPB 

Predstavenstvo 
Dozorná rada
Burzov˘ rozhodcovsk˘ súd
Burzové v˘bory

Organizaãná ‰truktúra BCPB

âinnosti BCPB 

Burzové trhy s cenn˘mi papiermi
Obchodovanie na BCPB
âlenstvo na BCPB
In‰pekãná ãinnosÈ
Nov˘ systém pre zber a ‰írenie informácií o emitentoch
Správa a riadenie spoloãností
BCPB na internete
10 rokov od uzatvorenia 1. obchodu na burze
·portov˘ deÀ stredoeurópskych búrz
BCPB - ãlen Európskej federácie búrz

Hospodárske v˘sledky BCPB k 31. 12. 2003

Riadna úãtovná závierka k 31. 12. 2003
V˘voj hospodárenia BCPB za 3 úãtovné obdobia
Predpokladan˘ v˘voj v roku 2003

Kontaktné údaje

3

4

4

5

5
5
5
5

6

7

7
9

10
11
11
11
12
12
12
12

13

14
42
45

46

2



ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA

VáÏení ãitatelia,

rok 2003 je moÏné pre Burzu cenn˘ch
papierov v Bratislave, a.s. (BCPB, burza)
charakterizovaÈ ako veºmi úspe‰n˘ 
z hºadiska objemu uzatvoren˘ch
obchodov, ktor˘ po prv˘krát od roku
1993 prekroãil úroveÀ jedného bilióna Sk
a oproti roku 2002 vzrástol o viac ako
70%. Podiel objemu obchodov realizo-
van˘ch zahraniãn˘mi investormi 
na celkovom objeme obchodov v roku
2003 predstavuje 48,1%. Vysok˘ objem
uzatvoren˘ch obchodov sa prejavil 
v náraste v˘nosov z poplatkov 
za obchodovanie, ktor˘ ovplyvnil
hospodársky v˘sledok burzy. Burza do-
siahla v roku 2003 zisk pred zdanením 
vo v˘‰ke 16,7 mil. Sk, ão predstavuje
nárast oproti roku 2002 o 23,4%. 

Aj napriek t˘mto pozitívnym v˘sled-
kom pretrvávajú a ìalej sa prehlbujú
nepriaznivé v˘vojové tendencie na trhu,
ktor˘mi sú nízka likvidita trhu a domi-
nantnosÈ obchodov s dlhopismi ako 
i v˘razná prevaha priamych obchodov
nad anonymn˘mi.

Poãas roka pracovala burza 
na niekoºk˘ch projektoch a zároveÀ 
sa pripravovala na v˘znamnú zmenu,
ktorou je zahájenie ãinnosti Centrálneho
depozitára cenn˘ch papierov SR, a.s.,
ktor˘ má prevziaÈ zúãtovanie 

a vyrovnanie obchodov, tak ako to
vypl˘va zo zákona o cenn˘ch papieroch 
a investiãn˘ch sluÏbách.

Napriek tomu, Ïe slovensk˘ kapitálov˘
trh je mal˘ a nachádza sa na Àom nízky
poãet emisií kótovan˘ch cenn˘ch
papierov, burza má snahu zvy‰ovaÈ jeho
transparentnosÈ a dôveryhodnosÈ. 
Z tohto dôvodu bol v roku 2002 vytvoren˘
„Zjednoten˘ kódex správy a riadenia
spoloãností“, na ktorého tvorbe sa
podieºalo niekoºko subjektov pôsobiacich
na finanãnom trhu. Kódex je súãasÈou
nov˘ch Burzov˘ch pravidiel, ktoré
nadobudli úãinnosÈ v polovici apríla 2003.
Emitenti, ktor˘ch akcie sú kótované 
na burze sú povinní uviesÈ vo svojich
v˘roãn˘ch správach za rok 2003 
do akej miery spºÀajú zásady kódexu.

V oblasti informaãn˘ch systémov bol
vytvoren˘ nov˘ systém pre zber a ‰írenie
informácií od emitentov, ktor˘ je 
pre v‰etk˘ch emitentov prístupn˘ 
na Internete. Tento nov˘ systém
následne umoÏní ìal‰ie spracovanie
informácií od emitentov a ich ‰írenie
odberateºom burzov˘ch informácií. 
Od februára 2003 bola do prevádzky
uvedená nová internetová stránka burzy,
ktorá bola v˘znamne roz‰írená o infor-
mácie t˘kajúce sa obchodovania, na web

stránke je moÏné tieÏ nájsÈ detailné
informácie o cenn˘ch papieroch
obchodovan˘ch na trhoch burzy 
a finanãné v˘kazy kótovan˘ch emitentov.

DÀa 22.3.2004 zahájil svoju ãinnosÈ
Centrálny depozitár cenn˘ch papierov
SR, a.s. (CDCP SR), ktor˘ má podºa
zákona o cenn˘ch papieroch 
a investiãn˘ch sluÏbách prevziaÈ zúãto-
vanie a vyrovnanie burzov˘ch obchodov
zabezpeãované doposiaº burzou.
Vzhºadom k tomu, Ïe zástupcovia
bankového sektora kon‰tatovali, Ïe
neboli vytvorené relevantné podmienky
na to, aby banky, ktor˘m centrálny
depozitár udelil ãlenstvo mohli plnohod-
notne poskytovaÈ zákonom stanovené
sluÏby ãlena centrálneho depozitára,
dohodli sa na prechodnom rie‰ení systé-
mu centrálneho depozitára, ktoré
vyuÏíva technické prvky pôvodného sys-
tému BCPB a nového systému CDCP SR.
Po úplnom prechode na nov˘ systém
zúãtovania a vyrovnania bude moÏné
realizovaÈ prevody cenn˘ch papierov 
priamo v CDCP SR, a burza bude musieÈ
prispôsobiÈ svoju ãinnosÈ t˘mto nov˘m
podmienkam.

Dovoºte nám poìakovaÈ v‰etk˘m 
subjektom, ktoré prispeli k pozitívnym
v˘sledkom, ktoré burza v roku 2003
dosiahla. Rok 2004 bude pre burzu 
ako i pre cel˘ kapitálov˘ trh v˘znamn˘,
nakoºko sa naplno prejavia úãinky
spoloãného vnútorného trhu Európskej
únie, ktorej súãasÈou sa Slovensko v máji
2004 stalo. Do budúcnosti bude na‰ou
snahou prispôsobiÈ svoju ãinnosÈ nov˘m
podmienkam na trhu ovplyvnen˘m
vstupom SR do EÚ ako aj zahájením 
ãinnosti CDCP SR a naìalej poskytovaÈ
svojim klientom kvalitné sluÏby.

Ing. Mária Hurajová                  
generálna riaditeºka BCPB
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Ing. Marián ·edo                    
predseda predstavenstva BCPB



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BCPB

Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a.s. vznikla dÀa 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 súãasnosti burza vykonáva svoju
ãinnosÈ na základe povolenia Úradu pre finanãn˘ trh na ãinnosÈ organizátora 
verejného trhu s cenn˘mi papiermi vydan˘m dÀa 25. júna 2001.

Základné imanie BCPB je 113,85 mil. Sk. K 31. 12. 2003 mala burza 20 akcionárov.

Od 31. 12. 2003 do 16. 3. 2004 nedo‰lo k Ïiadnym zmenám v ‰truktúre akcionárov BCPB.
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·truktúra akcionárov BCPB k 31. 12. 2003

P.ã. Akcionár – názov Podiel na ZI v Sk Poãet akcií Podiel na ZI
(%)

1 Fond národného majetku SR 25 200 000 2 520 22,13%
2 V‰eobecná úverová banka, a.s. 23 000 000 2 300 20,20%
3 Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. 17 430 000 1 743 15,31%
4 OTP Banka Slovensko, a.s. 17 430 000 1 743 15,31%
5 Slovenská sporiteºÀa, a.s. 12 500 000 1 250 10,98%
6 Oost-Europa Participaties, B.V. 3 000 000 300 2,64%
7 Po‰tová banka, a.s. 2 660 000 266 2,34%
8 HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOâNOSË a.s., v likvidácii 2 000 000 200 1,76%
9 KORUNA Invest, a.s. 2 000 000 200 1,76%
10 AG Banka, a.s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%
11 Devín banka, a.s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%
12 ING Bank N.V. (Holandsko) prostredníctvom poboãky 1 000 000 100 0,88%

ING Bank, N.V. poboãka zahraniãnej banky
13 Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%
14 Tatra CREDITTAX s.r.o. 1 000 000 100 0,88%
15 V‰eobecná investiãná spoloãnosÈ, a.s. 1 000 000 100 0,88%
16 âeskoslovenská obchodní banka, a.s. (âR) prostredníctvom 740 000 74 0,65%

poboãky âeskoslovenská obchodní banka, a.s., 
poboãka zahraniãnej banky v SR

17 KOOPERATIVA poisÈovÀa, a.s. 720 000 72 0,63%
18 UniBanka, a.s. 670 000 67 0,58%
19 Tatra banka, a.s. 300 000 30 0,26%
20 UNIQA poisÈovÀa, a.s. 200 000 20 0,17%

SPOLU 113 850 000 11 385 100,00%



ORGÁNY BCPB

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva
Ing. Marián ·edo, Istrobanka, a. s., námestník generálneho riaditeºa

âlenovia
Ing. Peter HuÀor, Fond národného majetku SR, podpredseda V˘konného v˘boru 
FNM SR, podpredseda predstavenstva BCPB 

Ing. Ján Valko, Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a. s., riaditeº odboru obchodovania
Ing. Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cenn˘mi papiermi, v˘konn˘ riaditeº
Ing. Ivan Gránsky, CA IB Financial Advisors, o. c. p., a. s., predseda predstavenstva
Ing. Jozef Mihalik, Fond národného majetku, podpredseda V˘konného v˘boru FNM SR
Ing. Zita Zemková, OTP Banka Slovensko, a. s., viceprezidentka
Ing. Peter Krutil, Slovenská sporiteºÀa, a. s., ãlen predstavenstva, do 21. 5. 2004
Ing. Róbert Herbec, Slovenská sporiteºÀa, a. s., vedúci odboru New Issues 
and Corporate Finance, od 21. 5. 2004
RNDr. Ing. Marián Matu‰oviã, VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., predseda
predstavenstva

Dozorná rada

PredsedkyÀa
Ing. Anna Bubeníková, Fond národného majetku SR, ãlenka V˘konného v˘boru FNM SR

âlenovia
JUDr. Juraj Wertlen, Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a.s., riaditeº právneho odboru
Ing. Bohuslav ·olta, V‰eobecná úverová banka, a. s., ãlen predstavenstva, do 21. 5. 2004
Ing. Roman Klaban, V‰eobecná úverová banka, a. s., ãlen predstavenstva, od 21. 5. 2004

Burzov˘ rozhodcovsk˘ súd

Predseda
JUDr. ªudovít ·ajgal

Stále v˘bory

V˘bor pre kótovanie cenn˘ch papierov

Predseda
Ing. Ivan Gránsky CA IB Financial Advisors, o. c. p., a. s.

âlenovia
Ing. Róbert Blaho ISTRO ASSET MANAGEMENT,  správ. spol., a. s. 
Ing. Rudolf Lachkoviã Slovenská konsolidaãná, a.s.
Ing. Peter Polák âeskoslovenská obchodní banka, a.s., 

poboãka zahraniãnej banky v SR
RNDr. Miron Zelina, CSc. INVEST BROKERS, o. c. p., a. s. do 14. 4. 2004
Ing. Boris Gubriansk˘ INVEST BROKERS, o. c. p., a. s. od 5. 5. 2004
Ing. Andrej Sinicyn Komerãní banka, a.s.
Ing. Martin Vajkuny OTP Banka Slovensko, a. s. do 19. 4. 2004 
Ing. Franti‰ek Kurucz OTP Banka Slovensko, a. s. od 5. 5. 2004
Ing. Agnesa Kovácsová Po‰tová banka, a. s. do 29. 1. 2004
PaedDr. Ingrid Kodajová Po‰tová banka, a.s. od 30. 1. 2004
Ing. Róbert Herbec Slovenská sporiteºÀa, a. s.
Ing. Michal Kustra Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
Ing. Richard Belyus UniBanka, a. s.
Ing. SoÀa Kundrátová V‰eobecná úverová banka, a. s. 
Ing. Barbora Lazárová Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.
Ing. Róbert Vlkolinsk˘ Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.

V˘bor pre ãlenstvo

Predseda
Ing. Marián ·edo Istrobanka, a. s.

âlenovia
Ing. Jozef ·negoÀ âeskoslovenská obchodní banka, a. s., 

poboãka zahraniãnej banky v SR
Ing. Mária Pamulová OTP Banka Slovensko, a. s. do 30. 4. 2003
Ing. Jaroslav Hora OTP Banka Slovensko, a. s. od 23. 10. 2003
Ing. Peter ·uba Po‰tová banka, a. s. 
JUDr. Peter Kováã Slovenská sporiteºÀa, a. s.
Ing. Roman Guderna Tatra banka, a. s. do 10. 6. 2003 
Mgr. Stanislav Figlár V‰eobecná úverová banka, a. s. 
Mgr. Svetlana Kucmenová Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.
Ing. Viera K‰inská Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s. do 24. 4. 2003
Ing. Júlia ëuri‰ová Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s. od 25. 4. 2003
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ORGÁNY BCPB

V˘bor pre obchodovanie

Predseda:
Ing. Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cenn˘mi papiermi 

âlenovia:
Ing. Michal Holík J & T SECURITIES (SLOVAKIA) o. c. p., a. s.
Mgr. Milo‰ Labaj âeskoslovenská obchodní banka, a. s., 

poboãka zahraniãnej banky v SR
Ing. Pavol Jurga Dexia banka Slovensko, a. s. do 1. 3. 2003 
Ing. Roman Hedera Dexia banka Slovensko, a. s. od 20. 3. 2003
Ing. Ivan Hru‰ovsk˘ HVB Bank Slovakia a. s.
Ing. Marcela Mito‰inková ING BANK N. V., poboãka zahraniãnej banky 
Ing. Rastislav Paulíny Istrobanka, a. s. 
Ing. Peter Karcol Komerãní banka Bratislava, a. s.
Ing. Igor Hornák OTP Banka Slovensko, a. s.
Du‰an S˘kora Po‰tová banka, a. s. do 29. 1. 2004 
Ing. Bohuslav Ukropec Po‰tová banka, a. s. od 30. 1. 2004
Ing. Peter Lachkoviã Slovenská sporiteºÀa, a. s.
Ing. Milan âavojec Tatra banka, a. s. 
Mgr. Andrea Ka‰iaková UniBanka, a. s. do 30. 6. 2003
Ing. Tomá‰ Perìoch UniBanka, a. s. od 25. 9. 2003
Ing. Franti‰ek Ravinger V BROKERS, o. c. p., a. s.
Ing. Franti‰ek Kurucz V‰eobecná úverová banka, a. s. do 10. 2. 2004
Ing. Andrej Ungvarsk˘ V‰eobecná úverová banka, a. s. od 27. 2. 2004
Mgr. Ing. Oºga Dlugopolská Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.
Ing. Peter ·ály Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.

Organizaãná ‰truktúra burzy

Generálna riaditeºka
Ing. Mária Hurajová

Oddelenie 
medzinárodn˘ch 

vzÈahov a marketingu
Ing. Monika
Zabadalová

vedúca

Oddelenie 
obchodovania 

a anal˘z
Mgr. Ing. Oºga
Dlugopolská

vedúca

Oddelenie kótovania
Ing. Róbert
Vlkolinsk˘

vedúci

Divízia ekonomiky
Ing. Franti‰ek

Novosad
zástupca GR 

riaditeº

Divízia 
burzov˘ch obchodov

Mgr. Ing. Oºga
Dlugopolská

riaditeºka

Divízia informatiky
Karol Gers

riaditeº

Divízia 
vonkaj‰ích vzÈahov

Ing. Barbora
Lazárová

zástupkyÀa GR
riaditeºka

Oddelenie 
zúãtovania 

a vyrovnania
Zuzana Gersová

poverená vedením
oddelenia

Oddelenie in‰pekcie
burzov˘ch obchodov
Ing. Júlia ëuri‰ová

vedúca

Sekretariát
generálnej 
riaditeºky

Právne oddelenie
Mgr. Svetlana
Kucmenová

vedúca
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âINNOSTI BCPB

Burzové trhy s cenn˘mi
papiermi

V roku 2003 prijala BCPB na trh kóto-
van˘ch cenn˘ch papierov a regulovan˘
voºn˘ trh spolu 74 nov˘ch emisií
cenn˘ch papierov v celkovej menovitej
hodnote 108,8 mld. Sk. 

Z celkového poãtu emisií cenn˘ch
papierov bolo prijat˘ch 51 nov˘ch emisií
akcií a podielov˘ch listov v súhrnnej
nominálnej hodnote 3,6 mld. Sk.
Prostredníctvom vydania 9 emisií akcií
nav˘‰ilo svoje základné imanie 7 emiten-
tov v celkovej súhrnnej nominálnej 
hodnote 2,0 mld. Sk. Hodnota novo-
prijatého kapitálu v emisiách akcií 
a podielov˘ch listov predstavuje celkom
5,6 mld. Sk.   

V priebehu roka 2003 prijala burza 
na svoje trhy 12 emisií ‰tátnych
dlhopisov v hodnote 98,5 mld. Sk, 
6 emisií hypotekárnych záloÏn˘ch 
listov v hodnote 5,0 mld. Sk, 4 emisie
podnikov˘ch dlhopisov a 1 emisiu

Zoznam cenn˘ch papierov kótovan˘ch 
na Burze cenn˘ch papierov v Bratislave 
k 31. 12. 2003 so zmenami k 16. 3. 2004

AKCIE – kótovan˘ hlavn˘ trh:

Názov emisie ISIN Dátum kótovania
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. Nafta a.s. Gbely CS0009005251 06. 12. 1993
5. V‰eobecná úverová banka, a.s. SK1110001437 11. 05. 1995
6. Zentiva, a.s. SK1120004439 31. 10. 1997
7. SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE

a.s. (SES a.s.) SK1120008034 05. 08. 1998

AKCIE - kótovan˘ paraleln˘ trh:

Názov emisie ISIN Dátum kótovania
1. Biotika a.s. 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

komunálnych obligácií v hodnote 
100 mil. Sk. Nominálna hodnota nov˘ch
emisií dlhopisov predstavuje spolu 
105,2 mld. Sk.

V roku 2003 ukonãila BCPB
obchodovanie so 117 emisiami akcií. 
V 26 prípadoch boli emisie akcií zru‰ené
v Centrálnom depozitári cenn˘ch
papierov SR, a.s., s 35 emisiami akcií bolo
ukonãené obchodovanie na ÏiadosÈ emi-
tentov a 56 emisií akcií bolo vylúãen˘ch
z obchodovania z dôvodu neplnenia
informaãn˘ch povinností emitenta. 
Z dôvodu splatnosti dlhopisov ukonãila
BCPB v priebehu roka obchodovanie 
s 22 emisiami ‰tátnych dlhopisov, 
s 3 emisiami bankov˘ch dlhopisov 
a s 2 emisiami podnikov˘ch dlhopisov.
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DLHOPISY – kótovan˘ hlavn˘ trh:

Názov emisie ISIN Dátum kótovania
1. * VÚB a.s. Bratislava - 7. emisia SK4120001199 03. 07. 1997
2. ·tátny dlhopis 131 SK4120002528 10. 04. 2000
3. VÚB, a.s. - 3. emisia HZL SK4120002536 21. 06. 2000
4. ·tátny dlhopis 132 SK4120002577 17. 07. 2000
5. ·tátny dlhopis 133 SK4120002601 22. 08. 2000
6. ·tátny dlhopis 134 SK4120002627 25. 09. 2000
7. VÚB, a.s. - 4. emisia HZL SK4120002593 19. 10. 2000
8. Nafta a.s. Gbely SK4120002585 06. 12. 2000
9. * ·tátny dlhopis 141 SK4120002718 22. 01. 2001
10. ·tátny dlhopis 142 SK4120002734 31. 01. 2001
11. ·tátny dlhopis 143 SK4120002742 31. 01. 2001
12. ·tátny dlhopis 144 SK4120002759 31. 01. 2001
13. * ·tátny dlhopis 146 SK4120002775 12. 02. 2001
14. * ·tátny dlhopis 147 SK4120002783 19. 02. 2001
15. ·tátny dlhopis 151 SK4120002833 30. 03. 2001
16. ·tátny dlhopis 152 SK4120002841 30. 03. 2001
17. VÚB, a.s. - 5. emisia HZL SK4120002668 12. 04. 2001
18. PALMA - TUMYS - 3. emisia SK4120002817 22. 06. 2001
19. ·tátny dlhopis 161 SK4120002932 13. 07. 2001
20. ·tátny dlhopis 163 SK4120002965 21. 09. 2001
21. ·tátny dlhopis 166 SK4120003120 18. 01. 2002
22. Matador a.s. 03 SK4120002981 24. 01. 2002
23. Matador a.s. 04 SK4120002973 24. 01. 2002
24. * ·tátny dlhopis 168 SK4120003153 01. 02. 2002
25. ·tátny dlhopis 170 SK4120003187 15. 02. 2002
26. * ·tátny dlhopis 172 SK4120003203 01. 03. 2002
27. Tatra banka, a.s. HZL I. SK4120003005 11. 03. 2002
28. ·tátny dlhopis 174 SK4120003229 15. 03. 2002
29. VÚB, a.s. - 6. emisia HZL SK4120002999 09. 05. 2002
30. ·tátny dlhopis 182 SK4120003286 31. 05. 2002
31. ·tátny dlhopis 184 SK4120003336 14. 06. 2002
32. ISTROBANKA, a.s. – HZL I. SK4120003021 25. 10. 2002
33. ·tátny dlhopis 187 SK4120003625 20. 12. 2002
34. ·tátny dlhopis 188 SK4120003658 24. 01. 2003
35. ·tátny dlhopis 189 SK4120003674 07. 02. 2003
36. ·tátny dlhopis 190 SK4120003690 14. 02. 2003
37. ·tátny dlhopis 191 SK4120003740 07. 03. 2003
38. ·tátny dlhopis 192 SK4120003799 28. 03. 2003
39. ·tátny dlhopis 193 SK4120003807 04. 04. 2003

Názov emisie ISIN Dátum kótovania
40. ·tátny dlhopis 194 SK4120003831 11. 04. 2003
41. ·tátny dlhopis 195 SK4120003856 23. 04. 2003
42. ·tátny dlhopis 196 SK4120003864 29. 04. 2003
43. ·tátny dlhopis 197 SK4120003898 06. 05. 2003
44. ·tátny dlhopis 198 SK4120003906 13. 05. 2003
45. VÚB, a.s. - 7. emisia HZL SK4120003724 04. 06. 2003
46. ·tátny dlhopis 199 SK4120003997 04. 07. 2003
47. ·tátny dlhopis 200 SK4120004201 21. 01. 2004
48. ** ·tátny dlhopis 201 SK4120004219 28. 01. 2004
49. ** ·tátny dlhopis 202 SK4120004227 13. 02. 2004

DLHOPISY – kótovan˘ paraleln˘ trh:

Názov emisie ISIN Dátum kótovania
1. Harmanecké papierne – 3. emisia SK4120002916 14. 01. 2002
2. BANSKÉ STAVBY, a.s. – 2. emisia SK4120003161 15. 04. 2002
3. B.O.F., a.s. – 4. emisia SK4120002957 16. 04. 2002
4. Slovenská sporiteºÀa, a.s. – 1. emisia HZL SK4120003294 04. 07. 2002
5. Îeleziarne Podbrezová, a.s. – 2. emisia SK4120003567 14. 02. 2003
6. Tatra banka, a.s. HZL II. SK4120003518 27. 06. 2003
7. Slovenská sporiteºÀa, a.s. – 2. emisia HZL SK4120003971 15. 10. 2003
8. Slovenská sporiteºÀa, a.s. – 3. emisia HZL SK4120004045 15. 10. 2003
9. Slovenská sporiteºÀa, a.s. – 4. emisia HZL SK4120004128 15. 10. 2003
10. B.O.F., a.s. – 5. emisia SK4120003955 04. 11. 2003
11. I.D.C. Holding, a.s. 4. emisia SK4120004094 08. 12. 2003
12. ISTROBANKA, a.s. – HZL II. SK4120003757 12. 12. 2003
13. *** OTP Banka Slovensko, a.s. HZL I. SK4120004060 20. 01. 2004
14. *** VÚB, a.s. - 8. emisia HZL SK4120003914 08. 03. 2004
15. *** VÚB, a.s. - 9. emisia HZL SK4120004011 08. 03. 2004

* V súvislosti so splatením dlhopisov bolo zru‰ené ich kótovanie a ukonãené obchodovanie
dÀom 12. 1. 2004 (·D 141), 23. 1. 2004 (·D 168), 29. 1. 2004 (VÚB dlhopisy VII.), 2. 2. 2004 
(·D 144), 9. 2. 2004 (·D 147) a 20. 2. 2004 (·D 172).

** Po splnení podmienok kótovania boli dÀom 28. 01. 2004 a 13. 02. 2004 emisie dlhopisov 
(·D 201 a 202) zaradené na kótovan˘ hlavn˘ trh.

*** Po splnení podmienok kótovania boli na kótovan˘ paraleln˘ trh zaradené dÀom 20. 1. 2004
emisia HZL I. OTP Banky Slovensko a dÀom 8. 3. 2004 emisie HZL VIII. a IX.  VÚB.
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Obchodovanie na BCPB

Finanãn˘ objem obchodov uzavret˘ch
na BCPB v roku 2003 po prv˘krát 
v histórii pôsobenia burzy prekroãil
úroveÀ jedného bilióna Sk. Obchodovalo
sa poãas 243 burzov˘ch dní. Celkov˘
objem obchodov dosiahol 1,097 bil. Sk,
priãom v rámci 62 890 transakcií 
v priebehu roka vystriedalo majiteºov
vy‰e 39 mil. kusov cenn˘ch papierov. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom
celkov˘ objem obchodov vzrástol 
o 70,5%. Stále vzrastajúci finanãn˘
objem burzy je moÏné jednoznaãne
pripísaÈ zvy‰ujúcej sa aktivite na trhu 
s dlhov˘mi cenn˘mi papiermi. 

Z pohºadu poãtu uzavret˘ch transakcií
bol poãet obchodov takmer ‰tvorná-
sobkom poãtu transakcií uzavret˘ch 
v roku 2002. Mimoriadne vysok˘ poãet
transakcií moÏno pripísaÈ povinn˘m
ponukám na prevzatie, v rámci ktor˘ch
bolo uzavret˘ch 44 517 transakcií a ich
podiel na celkovom poãte obchodov 
s akciami predstavuje 74,5%.

Celková trhová kapitalizácia ku koncu
roka predstavovala 441,8 mld. Sk 
a v porovnaní s rokom 2002 predstavuje

nárast o 11,6%. Podiel objemu obchodov
realizovan˘ch zahraniãn˘mi investormi
na celkovom objeme obchodov v roku
2003 predstavuje 48,1%, z toho 51,7%
pripadá na stranu kúpy a 44,6% 
na stranu predaja.

Slovensk˘ akciov˘ index SAX zazna-
menal jeden z najúspe‰nej‰ích rokov
svojej histórie, keì poãas roka posilnil 
o 26,9%. V dôsledku neustáleho zuÏova-
nia bázy indexu SAX obmedzila burza 
od 1. februára 2003 váhu jednotliv˘ch
titulov v báze indexu na 30%.

Index SDX pre dlhopisy bánk 
a spoloãností vzrástol o 7,2% a index
SDX pre ‰tátne dlhopisy o 4,2%. 
Od 1. mája 2003 bol zásadne zmenen˘
systém v˘poãtu indexu SDX pre ‰tátne
dlhopisy. Pri dlhopisoch, ktoré sa v dan˘
deÀ neobchodovali do formuly v˘poãtu
indexu od 1. mája vstupujú indikatívne
ceny ‰tátnych dlhopisov.
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·tatistika objemu obchodov v roku 2003

2003 2002 % zmena
Poãet obchodn˘ch dní 243 243 0,0%
Celkov˘ objem obchodov (Sk) 1 096 728 696 449 643 227 618 977 70,5%
Priemern˘ denn˘ objem obchodov (Sk) 4 513 286 817 2 647 027 239 70,5%

AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
Celkov˘ objem obchodov (Sk) 24 364 645 057 34 911 244 519 -30,21%
Priemern˘ denn˘ objem obchodov (Sk) 100 266 029 143 667 673 -30,21%
Poãet emisií (ks) 448 510 -12,16%

Trh kótovan˘ch cenn˘ch papierov 14 15 -6,67%
Trh nekótovan˘ch cenn˘ch papierov 434 495 -12,32%

DLHOPISY
Celkov˘ objem obchodov (Sk) 1 072 364 051 392 608 316 374 458 76,28%
Priemern˘ denn˘ objem obchodov (Sk) 4 413 020 788 2 503 359 566 76,28%
Poãet emisií (ks) 70 79 -11,39%

Trh kótovan˘ch cenn˘ch papierov 58 64 -9,38%
Trh nekótovan˘ch cenn˘ch papierov 12 15 -20,00%

REPO OBCHODY
Poãet obchodov 171 120 42,5%
Celkov˘ objem obchodov (Sk) 292 381 607 282 8 765 319 128 3 235,7%
Objem akcií (Sk) 1 397 910 720 6 058 151 831 -76,9%
Objem dlhopisov (Sk) 290 983 696 562 2 707 167 297 10 648,6%

âlenstvo

K 31. 12. 2003 mala BCPB 29 riadnych ãlenov a jednu osobu zo zákona oprávnenú
obchodovaÈ na burze, ktorou je Národná banka Slovenska. V priebehu roka boli na BCPB
prijatí 2 riadni ãlenovia (RM-S Market, o.c.p., a.s., Sympatia Financie, o.c.p., a.s.). âlenstvo
na BCPB ukonãili v priebehu roka 2003 4 riadni ãlenovia (CONTACT BROKERS o.c.p., a.s.,
Danubia Invest, a.s., o.c.p., KAPITÁL a.s., o.c.p., PRVÁ PAROPLAVEBNÁ O.C.P, A.S.).

V˘voj indexu SAX v roku 2003

V˘voj indexu SDX v roku 2003
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ZOZNAM âLENOV A OSÔB OPRÁVNEN¯CH OBCHODOVAË
NA BCPB K 31. 12. 2003

Por. ã. Názov ãlena, resp. osoby oprávnenej obchodovaÈ na BCPB
1 CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
2 Capital Partners, o.c.p., a.s.
3 CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA a.s.
4 âeskoslovenská obchodní banka, a.s. (âR) prostredníctvom poboãky

âeskoslovenská obchodní banka, a.s., poboãka zahraniãnej banky v SR
5 Dexia Banka Slovensko a.s.
6 DLHOPIS, o.c.p., a.s.
7 FOCUS FINANCE o.c.p., a.s.
8 GASFIN, a.s., o.c.p.
9 HVB Bank Slovakia a.s.
10 ING Bank N.V. (Holandsko) prostredníctvom poboãky

ING Bank N.V., poboãka zahraniãnej banky
11 INVEST BROKERS, o.c.p., a.s.
12 Istrobanka, a.s.
13 J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o.c.p., a.s.
14 Komerãní banka Bratislava, a.s.
15 ªUDOVÁ BANKA, a.s.
16 Národná banka Slovenska*
17 OTP Banka Slovensko, a.s.
18 PALâO BROKERS, o.c.p., a.s.
19 Po‰tová banka, a.s.
20 Pro Partners, o.c.p., a.s.
21 RM-S Market, o.c.p., a.s. 
22 SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
23 SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cenn˘mi papiermi
24 Slovenská sporiteºÀa, a.s.
25 Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. 
26 Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
27 Tatra banka, a.s.
28 UniBanka, a.s.
29 V BROKERS, o.c.p., a.s.
30 V‰eobecná úverová banka, a.s.

* osoba oprávnená obchodovaÈ na BCPB

Od 31. 12. 2003 do 30. 4. 2004 nedo‰lo k Ïiadnym zmenám v zozname ãlenov a osôb
oprávnen˘ch obchodovaÈ na BCPB.

In‰pekãná ãinnosÈ 

In‰pekãná ãinnosÈ burzy bola v roku
2003 zameraná predov‰etk˘m na moni-
torovanie burzov˘ch obchodov,
dodrÏiavanie burzov˘ch pravidiel a oso-
bitn˘ch predpisov t˘kajúcich sa ãinnosti
kontrolovan˘ch subjektov na burze, 
na ochranu úãastníkov finanãného trhu
pred legalizáciou príjmov z trestnej 
ãinnosti a pred manipuláciou kurzov
cenn˘ch papierov ako aj pred
ak˘mkoºvek in˘m konaním alebo sprá-
vaním sa úãastníkov finanãného trhu,
ktoré je spôsobilé privodiÈ ujmu in˘m
úãastníkom. 

Nov˘ systém pre zber 
a ‰írenie informácií 
o emitentoch

Burza vyvinula nov˘ modern˘ systém
pre zber a ‰írenie informácií od emiten-
tov, ktor˘ od zaãiatku roka 2004
nahradil predchádzajúci systém. Nov˘
Burzov˘ informaãn˘ systém pre emiten-
tov je prístupn˘ na sieti Internet 
a umoÏÀuje jednoduch‰ie spracovanie
informácií prijat˘ch od emitentov 
a následné r˘chlej‰ie ‰írenie informaãn˘m
agentúram a ostatn˘m odberateºom
burzov˘ch informácií.

Správa a riadenie
spoloãností

V porovnaní s kapitálov˘mi trhmi
susedn˘ch krajín je slovensk˘ kapitálov˘
trh mal˘ a zraniteºn˘. S cieºom zatrak-
tívniÈ kapitálov˘ trh pre investorov 
a emitentov sa v období posledn˘ch
troch rokov vyvíja veºké úsilie, aby bol
tento trh bezpeãn˘ a transparentn˘ 
pre obidve skupiny. V rámci harmonizá-
cie právnych noriem so smernicami
Európskej únie, pre‰iel v˘raznou zmenou
aj právny rámec kapitálového trhu. 

Skupina subjektov, ktoré majú záujem
o ìal‰ie zlep‰enie transparentnosti
riadenia spoloãností, na ãele s Úradom
pre finanãn˘ trh, Burzou cenn˘ch
papierov v Bratislave a profesn˘mi 
asociáciami zdruÏujúcimi in‰titúcie
finanãného trhu, vytvorila v septembri
2002 „Zjednoten˘ kódex správy a riade-
nia spoloãností“ vychádzajúci z princípov
OECD. S úãinnosÈou od apríla 2003
vyÏadujú pravidlá kótovania BCPB od
spoloãností, ktor˘ch akcie sú kótované
na hlavnom a paralelnom trhu burzy,
aby do svojich v˘roãn˘ch správ zahrnuli
prehlásenie o plnení poÏiadaviek kódexu
na báze “dodrÏiavaj a vysvetli“. Po prv˘
krát bude takéto vyhlásenie súãasÈou
v˘roãn˘ch správ kótovan˘ch spoloãností
za rok 2003.
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V dôsledku neutíchajúcich problémov
v oblasti dobrej správy a riadenia
spoloãností v celosvetovom meradle,
ukazuje sa ako veºmi dôleÏité jasnej‰ie
definovaÈ úlohy ãlenov predstavenstva 
a dozornej rady s dôrazom najmä na ãle-
nov dozorn˘ch rád, na ktor˘ch sa kladú
ãoraz prísnej‰ie kritériá na nezávislosÈ 
a vykonávanie dohºadu nad efektívnym
a korektn˘m spravovaním spoloãností. 
Z tohto pohºadu sa pripravuje roz‰írenie
Zjednoteného kódexu správy a riadenia
spoloãností o „Úlohy ãlenov predstaven-
stva a dozornej rady“. Informácie 
o aktivitách burzy v oblasti správy 
a riadenia spoloãností, zjednoten˘ kódex
i ìal‰ie dokumenty sa nachádzajú na
internetovej stránke burzy www.bsse.sk

S cieºom uviesÈ zásady Zjednoteného
kódexu správy a  riadenia spoloãností do
kaÏdodennej praxe riadenia spoloãností,
sa BCPB v súãasnosti zameriava na do-
siahnutie konsenzu k vytvoreniu Asociá-
cie Corporate Governance v Slovenskej
republike, poslaním ktorej bude
zabezpeãovaÈ vzdelávanie, súãasn˘ch ako
aj potenciálnych, ãlenov predstavenstiev
a dozorn˘ch rád v oblasti dobrej správy 
a riadenia spoloãností, ako aj vytvorenie
odborného zázemia pre získavanie
aktuálnych informácií z oblasti corporate
governance a  networking ãlenov pred-
stavenstiev a dozorn˘ch rád spoloãností.

BCPB na internete

Zaãiatkom roka 2003 pristúpila burza
k v˘raznej zmene vlastn˘ch internetov˘ch
stránok. Okrem moderného dizajnu boli
stránky obohatené o mnoÏstvo informá-
cií dot˘kajúcich sa cenn˘ch papierov
umiestnen˘ch na trhoch burzy 
a obchodovania s nimi a emitentov
kótovan˘ch cenn˘ch papierov. 
Na stránke sú priebeÏne s hodinov˘m
oneskorením publikované obchody
uzatvorené poãas daného obchodného
dÀa. Po skonãení obchodovania sú na
stránke publikované sumárne informácie
o obchodovaní, kurzov˘ lístok a detailné
informácie o obchodovaní s jednotliv˘mi
cenn˘mi papiermi. Burza tieÏ na stránke
publikuje skrátené finanãné v˘kazy
spoloãností, ktor˘ch cenné papiere sú
umiestnené na kótovanom trhu burzy,
minimálne za tri predchádzajúce obdo-
bia. Publikované sú tieÏ informácie 
o zloÏení orgánov spoloãností, ‰truktúre
akcionárov a informácie pre v‰etk˘ch,
ktorí sa zaujímajú o dobrú správu 
a riadenie spoloãností. Nav‰tívte nás 
na www.bsse.sk!

10 rokov od uzatvorenia 
1. obchodu na burze

6. 4. 2003 uplynulo 10 rokov od
uzatvorenia prvého obchodu na parkete

burzy. Pri tejto príleÏitosti usporiadala
burza slávnostnú recepciu, na ktorej sa
zúãastnili subjekty a osobnosti, ktoré
stáli pri zaãiatku obchodovania ako aj
súãasní ãlenovia a partneri burzy. Pri
tejto príleÏitosti udelila burza niekoºko
ocenení osobnostiam a subjektom, 
ktoré podporovali a napomáhali rozvoju
slovenského kapitálového trhu. Cenu
získal Paul Arlman, generálny tajomník
Európskej federácie búrz, za prínos 
v oblasti medzinárodn˘ch vzÈahov burzy
a Du‰an Paulík, za dlhoroãné pôsobenie
vo funkcii predsedu Burzovej komory.
Medzi ocenen˘mi boli aj spoloãnosti CA
IB Securities, o.c.p., a.s. (v súãasnosti CA
IB Financial Advisors, a.s.) za spoluprácu
pri správe indexu SAX a taktieÏ
spoloãnosti âeskoslovenská obchodní
banka, a.s., poboãka zahraniãnej banky 
v SR a ING Bank N.V., poboãka
zahraniãnej banky za spoluprácu 
pri správe dlhopisového indexu SDX. 

·portov˘ deÀ stredoeuróp-
skych búrz

Tradícia organizovania ‰portového dÀa
stredoeurópskych búrz pokraãovala aj 
v minulom roku. Jubilejn˘ 10. roãník
‰portov˘ch hier stredoeurópskych búrz,
ktor˘ch organizátorom bola tento rok
BCPB, sa konal v Bojniciach v dÀoch 
12. - 14. 9. 2003. Vo futbale, basketbale,

volejbale a cezpoºnom behu si svoje sily
zmeralo 79 ‰portovcov z búrz 
z Budape‰ti, ªubºany, Prahy, Var‰avy 
a Bratislavy.

BCPB - ãlen Európskej 
federácie búrz

V roku 2003 sa BCPB ako asociovan˘
ãlen Európskej federácie búrz (FESE)
pravidelne zúãastÀovala zasadnutí 
pracovného v˘boru a jeho podv˘borov.
BCPB bola organizátorom zasadnutia
Pracovnej skupiny FESE, ktoré sa 
uskutoãnilo 26. 10. 2003 v Bratislave. 
Na stretnutí sa rokovalo o legislatívnych
návrhoch Európskej komisie predkladané
v rámci Akãného plánu finanãn˘ch
sluÏieb Európskej únie a závery 
z pracovn˘ch stretnutí podv˘borov.
Diskutovalo sa o dôsledkoch Akãného
plánu finanãn˘ch sluÏieb na kapitálové
trhy, o liberalizácii v oblasti finanãn˘ch
sluÏieb v EÚ, správe a riadení spoloãností
a návrhoch nov˘ch smerníc Európskej
komisie. Stretnutia v Bratislave sa
zúãastnilo 25 predstaviteºov búrz 
z Európy.

Vstupom Slovenska do Európskej 
únie sa BCPB stane plnoprávnym ãlenom
Európskej federácie búrz, ktoré bude
potvrdené na jej Valnom zhromaÏdení 
v júni 2004 vo Frankfurte nad
Mohanom.
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HOSPODÁRSKE V¯SLEDKY BCPB
K 31. DECEMBRU 2003
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Riadna úãtovná závierka k 31. 12. 2003

Súvaha (v tis. Sk)

Oznaãenie Strana aktív ã.r. BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce

úãtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4
(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 235 275 85 775 149 500 170 773 
A. Pohºadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  
B. NeobeÏn˘ majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 168 910 85 318 83 592 85 552 
B.I. Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok súãet (r. 005 aÏ r. 012) 004 17 836 15 853 1 983 2 417 
B.I.1. Zriaìovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  
B.I.2. Aktivované náklady na v˘voj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  
B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 17 836 15 853 1 983 2 417 
B.I.4. Oceniteºné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -  
B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  
B.I.6. Ostatn˘ dlhodob˘ nehmotn˘ majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010
B.I.7. Obstarávan˘ dlhodob˘ nehmotn˘ majetok (041) - 093 011 -  -  -  -  
B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodob˘ nehmotn˘ majetok (051) - 095A 012 -  -  -  -  
B.II. Dlhodob˘ hmotn˘ majetok súãet (r. 014 aÏ r. 022) 013 151 074 69 465 81 609 83 135 
B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 12 720 -  12 720 12 720 
B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 66 019 14 242 51 777 52 358 
B.II.3. Samostatné hnuteºné veci a súbory hnuteºn˘ch vecí (022) - /082, 092A/ 016 72 005 55 223 16 782 14 665 
B.II.4. Pestovateºské celky trval˘ch porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  
B.II.5. Základné stádo a ÈaÏné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  
B.II.6. Ostatn˘ dlhodob˘ hmotn˘ majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 330 -  330 330 
B.II.7. Obstarávan˘ dlhodob˘ hmotn˘ majetok (042) - 094 020 -  -  -  3 062 
B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodob˘ hmotn˘ majetok (052) - 095A 021 -  -  -  -  
B.II.9. Opravná poloÏka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  -  -  -  
B.III. Dlhodob˘ finanãn˘ majetok súãet (r. 024 aÏ 031) 023 -  -  -  -  
B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024 -  -  -  -  
B.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloãnosti s podstatn˘m vplyvom (062) - 096A 025 -  -  -  -  
B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  -  -  -  
B.III.4. PôÏiãky úãtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  -  -  -  
B.III.5. Ostatn˘ dlhodob˘ finanãn˘ majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  -  -  -  
B.III.6. PôÏiãky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 029 -  -  -  -  
B.III.7. Obstarávan˘ dlhodob˘ finanãn˘ majetok (043) - 096A 030 -  -  -  -  
B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodob˘ finanãn˘ majetok (053) - 095A 031 -  -  -  -  
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Súvaha (v tis. Sk)

Oznaãenie Strana aktív ã.r. BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce

úãtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4
(v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk) (v tis. Sk)

C. ObeÏn˘ majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 64 214 457 63 757 83 623 
C.I. Zásoby súãet (r. 034 aÏ 040) 033 -  -  -  -  
C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 -  -  -  -  
C.I.2. Nedokonãená v˘roba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  
C.I.3. Zákazková v˘roba s predpokladanou dobou ukonãenia dlh‰ou ako jeden rok 12X - 192A 036 -  -  -  -  
C.I.4. V˘robky (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. Dlhodobé pohºadávky súãet (r. 042 aÏ r. 047) 041 -  -  -  69 
C.II.1. Pohºadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 042 -  -  -  -  
C.II.2. Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 043 -  -  -  -  
C.II.3. Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  
C.II.4. Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 045 -  -  -  -  
C.II.5. Iné pohºadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 046 -  -  -  -  
C.II.6. OdloÏená daÀová pohºadávka (481A) 047 -  -  -  69 
C.III. Krátkodobé pohºadávky súãet (r. 049 aÏ 055) 048 8 823 457 8 366 8 211 
C.III.1. Pohºadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 8 820 457 8 363 8 216 
C.III.2. Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 050 -  -  -  -  
C.III.3. Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  
C.III.4. Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052 -  -  -  -  
C.III.5. Sociálne zabezpeãenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  
C.III.6. DaÀové pohºadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 -  -  -  -  
C.III.7. Iné pohºadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 055 3 -  3 (5)
C.IV. Finanãné úãty súãet (r. 057 aÏ r. 061) 056 55 391 -  55 391 75 343 
C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 31 -  31 37 
C.IV.2. Úãty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 55 360 -  55 360 75 306 
C.IV.3. Úãty v bankách s dobou viazanosti dlh‰ou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  
C.IV.4. Krátkodob˘ finanãn˘ majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  
C.IV.3. Obstarávan˘ krátkodob˘ finanãn˘ majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  
D.I. âasové rozlí‰enie r. 063 a r. 064 062 2 151 -  2 151 598 
D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 1 938 -  1 938 1 327 
D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 213 -  213 271 

Kontrolné ãíslo súãet (r. 001 aÏ r. 064) 888 938 949 343 100 595 849 681 494
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Oznaãenie Strana pasív ã.r. BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
úãtovné obdobie

a b c 5 6
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 149 500  170 773 
A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 134 725 144 852 
A.I. Základné imanie súãet (r. 068 aÏ 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 súãet (r. 072 aÏ 077) 071 3 320  3 320 
A.II.1. Emisné áÏio (412) 072 3 320  3 320 
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 -   -  
A.II.3. Zákonn˘ rezervn˘ fond (Nedeliteºn˘ fond) z kapitálov˘ch vkladov (417, 418) 074 -   - 
A.II.4. OceÀovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -   -  
A.II.5. OceÀovacie rozdiely z kapitálov˘ch úãastín (+/- 415) 076 -   -  
A.II.4. OceÀovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077 -   -  
A.III. Fondy zo zisku súãet (r. 079 aÏ 081) 078 6 697  5 808 
A.III.1. Zákonn˘ rezervn˘ fond (421) 079 6 660  5 771 
A.III.2. Nedeliteºn˘ fond (422) 080 -   -  
A.III.3. ·tatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 37  37 
A.IV. V˘sledok hospodárenia minul˘ch rokov r. 083 a r. 084 082 38  12 985 
A.IV.1. Nerozdelen˘ zisk minul˘ch rokov (428) 083 38  12 985 
A.IV.2. Neuhradená strata minul˘ch rokov (/-/429) 084 -   -  
A.V. Hospodársky v˘sledok za úãtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 085 10 820  8 889 

+ r. 082 + r. 086 + r. 116)
B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 13 009  24 471 
B.I. Rezervy súãet (r. 088 aÏ r. 090) 087 2 415  15 743 
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 1 684  12 910 
B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 -   -  
B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 731  2 833 
B.II. Dlhodobé záväzky súãet (r. 092 aÏ r. 101) 091 1 138  240 
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 -   -  
B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -   -  
B.II.3. Dlhodobé záväzky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (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) 099 190  240 
B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 -   -  
B.II.10. OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok (481A) 101 948  -  

16



Oznaãenie Strana pasív ã.r. BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
úãtovné obdobie

a b c 5 6
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

B.III. Krátkodobé záväzky súãet (r. 103 aÏ r. 111) 102 9 456  8 488 
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 103 3 506  2 926 
B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 -   -  
B.III.3. Záväzky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 105 -   -  
B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106 -   -  
B.III.5. Záväzky voãi spoloãníkom a zdruÏeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 -   -  
B.III.6. Záväzky voãi zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 2 713  2 802 
B.III.7. Záväzky zo sociálneho zabezpeãenia (336, 479A) 109 671  730 
B.III.8. DaÀové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 2 566  2 030 
B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 -   -  
B.IV. Bankové úvery a v˘pomoci súãet (r. 113 aÏ r. 115) 112 -   -  
B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 -   -  
B.IV.2. BeÏné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 -   -  
B.IV.3. Krátkodobé finanãné v˘pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 -   -  
C. âasové rozlí‰enie súãet (r. 117 a r. 118) 116 1 766  1 450 
C.I.1. V˘davky budúcich období (383) 117 40  -  
C.I.2. V˘nosy budúcich období (384) 118 1 726  1 450 

Kontrolné ãíslo súãet (r. 065 aÏ r. 118) 999 585 414  672 753 

V˘kaz ziskov a strát (v tis. Sk)

Oznaãenie text ã.r. SkutoãnosÈ
BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

úãtovné obdobie
a b c 1 2

(v tis. Sk) (v tis. Sk)
I. TrÏby za predaj tovaru (604) 01 -  -  
A. Náklady vynaloÏené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  
+ Obchodná marÏa r. 01 - r. 02 03 -  -  
II. V˘roba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 67 371 64 057 
II.1. TrÏby z predaja vlastn˘ch v˘robkov a sluÏieb (601, 602) 05 67 371 64 057 
II.2. Zmena stavu vnútroorganizaãn˘ch zásob (+/- úãtová skupina 61) 06 -  -  
II.3. Aktivácia (úãtová skupina 62) 07 -  -  
B. V˘robná spotreba r. 09 + r. 10 08 25 960 16 656 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatn˘ch neskladovateºn˘ch dodávok (501, 502, 503) 09 1 838 2 064 
B.2. SluÏby (úãtová skupina 51) 10 24 122 14 592 
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Oznaãenie text ã.r. SkutoãnosÈ
BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

úãtovné obdobie
a b c 1 2

(v tis. Sk) (v tis. Sk)
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 41 411 47 401 
C. Osobné náklady súãet (r. 13 aÏ r. 16) 12 26 630 28 916 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 17 954 19 511 
C.2. Odmeny ãlenom orgánov spoloãnosti a druÏstva (523) 14 3 566 3 532 
C.3. Náklady na sociálne zabezpeãenie (524, 525, 526) 15 4 324 5 113 
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 786 760 
D. Dane a poplatky (úãtová skupina 53) 17 187 141 
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 8 991 8 961 
III. TrÏby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 83 -  
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 -  -  
IV. PouÏitie a zru‰enie rezerv do v˘nosov z hospodárskej ãinnosti a úãtovanie vzniku 21 11 226 -  

komplexn˘ch nákladov budúcich období (652, 654, 655)
G. Tvorba rezerv na hospodársku ãinnosÈ a zúãtovanie komplexn˘ch nákladov budúcich období (552, 554, 555) 22 731 780 
V. Zru‰enie a zúãtovanie opravn˘ch poloÏiek do v˘nosov z hospodárskej ãinnosti (657, 658, 659) 23 -  -  
H. Tvorba opravn˘ch poloÏiek do nákladov na hospodársku ãinnosÈ (557, 558, 559) 24 -  61 
VI. Ostatné  v˘nosy z hospodárskej ãinnosti (644, 645, 646, 648) 25 717 671 
I. Ostatné náklady na hospodársku ãinnosÈ (543 aÏ 546, 548, 549) 26 822 479 
VII. Prevod v˘nosov z hospodárskej ãinnosti (-) (697) 27 -  -  
J. Prevod nákladov na hospodársku ãinnosÈ (-) (597) 28 -  -  
* V˘sledok hospodárenia z hospodárskej ãinnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 29 16 076 8 734

+ r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28)
VIII. TrÏby z predaja cenn˘ch papierov a podielov (661) 30 -  -  
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -  
IX. V˘nosy z dlhodobého finanãného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  
IX.1. V˘nosy z cenn˘ch papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoloãnosti s podstatn˘m vplyvom (665A) 33 -  -  
IX.2. V˘nosy z ostatn˘ch dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov (665A) 34 -  -  
IX.3. V˘nosy z ostatného dlhodobého finanãného majetku (665A) 35 -  -  
X. V˘nosy z krátkodobého finanãného majetku (666) 36 -  -  
L. Náklady na krátkodob˘ finanãn˘ majetok (566) 37 -  -  
XI. V˘nosy z precenenia cenn˘ch papierov a v˘nosy z derivátov˘ch operácií (664, 667) 38 -  -  
M. Náklady na precenenie cenn˘ch papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  
XII. V˘nosové úroky (662) 40 4 054 7 367 
N. Nákladové úroky (562) 41 -  6 
XIII. Kurzové zisky (663) 42 25 2 
O. Kurzové straty (563) 43 95 125 
XIV. Ostatné v˘nosy z finanãnej ãinnosti (668) 44 -  -  
P. Ostatné náklady na finanãnú ãinnosÈ (568, 569) 45 3 414 2 797 
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Oznaãenie text ã.r. SkutoãnosÈ
BeÏné úãtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

úãtovné obdobie
a b c 1 2

(v tis. Sk) (v tis. Sk)
XV. PouÏitie a zru‰enie rezerv do v˘nosov z finanãnej ãinnosti (674) 46 -  -  
Q. Tvorba rezerv na finanãnú ãinnosÈ (574) 47 -  -  
XVI. Zúãtovanie a zru‰enie opravn˘ch poloÏiek do v˘nosov z finanãnej ãinnosti (679) 48 -  -  
R. Tvorba opravn˘ch poloÏiek do nákladov na finanãnú ãinnosÈ (579) 49 -  -  
XVII. Prevod finanãn˘ch v˘nosov (-) (698) 50 -  -  
S. Prevod finanãn˘ch nákladov (-) (598) 51 -  -  
* V˘sledok hospodárenia z finanãnej ãinnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 52 570 4 441 

+ r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (-r. 50) - (-r. 51)
T. DaÀ z príjmov z beÏnej ãinnosti r. 54 + r. 55 53 5 826 4 525 
T.1. - splatná (591, 595) 54 5 432 4 505 
T.2. - odloÏená (+/- 592) 55 394 20 
** V˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 10 820 8 650 
XVIII. Mimoriadne v˘nosy (úãtová skupina 68) 57 -  318 
U. Mimoriadne náklady (úãtová skupina 58) 58 -  -  
V. DaÀ z príjmov z mimoriadnej ãinnosti r. 60 + r. 61 59 -  79 
T.1. - splatná (593) 60 -  79 
T.2. - odloÏená (+/- 594) 61 -  -  
* V˘sledok hospodárenia z mimoriadnej ãinnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  239 
Z. Prevod podielov na v˘sledku hospodárenia spoloãníkom (+/- 596) 63 -  -  
*** V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 10 820 8 889 

Kontrolné ãíslo súãet (r. 01 aÏ r. 64) 99 361 616 328 528 

Prehºad peÀaÏn˘ch tokov

Oznaãenie Názov poloÏky SkutoãnosÈ v tis. Sk
BeÏné úãtovné obdobie Minulé úãtovné obdobie

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti
Z/S V˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti pred zdanením daÀou z príjmov (+/-) 16 646 13 175 
A.1. NepeÀaÏné operácie ovplyvÀujúce v˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti pred zdanením daÀou z príjmov (súãet A.1.1. aÏ A.1.13.) (+/-) (8 215) 4 263 
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 8 991 9 741 
A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku úãtovaná -  -  

pri vyradení tohto majetku do nákladov na beÏnú ãinnosÈ, s v˘nimkou jeho predaja (+)
A.1.3. Odpis opravnej poloÏky k nadobudnutému majetku (+/-) -  -  
A.1.4. Zmena stavu dlhodob˘ch rezerv (+/-) (13 394) -  
A.1.5. Zmena stavu opravn˘ch poloÏiek (+/-) -  61 
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Oznaãenie Názov poloÏky SkutoãnosÈ v tis. Sk
BeÏné úãtovné obdobie Minulé úãtovné obdobie

A.1.6. Zmena stavu poloÏiek ãasového rozlí‰enia nákladov a v˘nosov (+/-) 316 1 945 
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku úãtované do v˘nosov (-) -  -  
A.1.8. Úroky úãtované do nákladov (+) -  6 
A.1.9. Úroky úãtované do v˘nosov (-) (4 045) (7 367)
A.1.10. Kurzov˘ zisk vyãíslen˘ k peÀaÏn˘m prostriedkom a peÀaÏn˘m ekvivalentom ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka (-) -  -  
A.1.11. Kurzová strata vyãíslen˘ k peÀaÏn˘m prostriedkom a peÀaÏn˘m ekvivalentom ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka (+) -  -  
A.1.12. V˘sledok z predaja dlhodobého majetku, s v˘nimkou majetku, ktor˘ sa povaÏuje za peÀaÏn˘ ekvivalent (+/-) (83) -  
A.1.13. Ostatné poloÏky nepeÀaÏného charakteru, ktoré ovplyvÀujú v˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti, s v˘nimkou t˘ch, -  (123)

ktoré sa uvádzajú osobitne v in˘ch ãastiach prehºadu peÀaÏn˘ch tokov (+/-)
A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na v˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti (súãet A.2.1. aÏ A.2.4.) (1 542) (1 192)
A.2.1. Zmena stavu pohºadávok z prevádzkovej ãinnosti (-/+) (154) (925)
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej ãinnosti (+/-) (835) (992)
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -  725 
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finanãného majetku, s v˘nimkou majetku, ktor˘ je súãasÈou peÀaÏn˘ch prostriedkov (553) -  

a peÀaÏn˘ch ekvivalentov (-/+) 
PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti s v˘nimkou príjmov a v˘davkov, ktoré sa uvádzajú osobitne 6 889 16 246 
v in˘ch ãastiach prehºadu peÀaÏn˘ch tokov (+/-), (súãet Z/S+A.1.+A.2.)

A.3. Prijaté úroky (+) - 7 367 
A.4. V˘davky na zaplatené úroky (-) -  - 
A.5. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku (+) -  -  
A.6. V˘davky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) -  -  

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti (+/-), (súãet A.1. aÏ A.6.) (9 757) 10 438 
A.7. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky (-/+) (4 911) (4 968)
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na prevádzkovú ãinnosÈ (+) - -  
A.9. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na prevádzkovú ãinnosÈ (-) -  (759)
A. âisté peÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti (súãet A.1. aÏ A.9.) 1 978 17 886 

PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti
B.1. V˘davky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) (7 031) (150)
B.2. V˘davky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) - (6 521)
B.3. V˘davky na obstaranie dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov v in˘ch úãtovn˘ch jednotkách, s v˘nimkou cenn˘ch papierov, -  -

ktoré sa povaÏujú za peÀaÏné ekvivalenty a cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj alebo na obchodovanie (-)
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 83 -  
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) - -  
B.6. Príjmy z predaja dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov v in˘ch úãtovn˘ch jednotkách, s v˘nimkou cenn˘ch papierov, -  -

ktoré sa povaÏujú za peÀaÏné ekvivalenty a cenn˘ch papierov urãen˘ch na predaj alebo na obchodovanie (+)  
B.7. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou inej úãtovnej jednotke, ktorá je súãasÈou konsolidovaného celku (-) -  -  
B.8. Príjmy zo splácania dlhodob˘ch pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnou jednotkou inej úãtovnej jednotke, ktorá je súãasÈou konsolidovaného celku (+) -  -  
B.9. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou tretím osobám s v˘nimkou dlhodob˘ch pôÏiãiek -  -  

poskytnut˘ch úãtovnej jednotke, ktorá je súãasÈou konsolidovaného celku (-)
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B.10. Príjmy zo splácania pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnou jednotkou tretím osobám, s v˘nimkou pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnej jednotke, -  -  
ktorá je súãasÈou konsolidovaného celku (+)

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteºného a nehnuteºného majetku pouÏívaného a odpisovaného nájomcom (+) -  -  
B.12. Prijaté úroky (+) 4 044 - 
B.13. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku (+) -  -  
B.14. V˘davky súvisiace s derivátmi s v˘nimkou, ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s v˘nimkou, ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
B.16. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky (-) -  -  
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (+) -  -  
B.18. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (-) -  -  
B.19 Ostatné príjmy vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (+) -  -  
B.20. Ostatné v˘davky vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (-) -  -  
B. âisté peÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti (súãet B.1. aÏ B.20.) (2 904) (6 671)

PeÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti 
C.1. PeÀaÏné toky vo vlastnom imaní (súãet C.1.1. aÏ C.1.8.) -  -  
C.1.1. Príjmy z upísan˘ch akcií a obchodn˘ch podielov (+) -  -  
C.1.2. Príjmy z ìal‰ích vkladov do vlastného imania spoloãníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je úãtovnou jednotkou (+) -  -  
C.1.3. Prijaté peÀaÏné dary (+) -  -  
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoloãníkmi (+) -  -  
C.1.5. V˘davky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastn˘ch akcií a vlastn˘ch obchodn˘ch podielov (-) -  -  
C.1.6. V˘davky spojené so zníÏením fondov vytvoren˘ch úãtovnou jednotkou (-) -  -  
C.1.7. V˘davky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloãníkmi úãtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je úãtovnou jednotkou (-) -  -  
C.1.8. Ostatne nepeÀaÏné operácie ktoré súvisia so zmenou vlastného imania (-/+) - -  
C.2. PeÀaÏné toky vznikajúce z dlhodob˘ch záväzkov a krátkodob˘ch záväzkov z finanãnej ãinnosti (súãet C.2.1. aÏ C.2.10.) 898 -  
C.2.1. Príjmy z emisie dlhov˘ch cenn˘ch papierov (+) -  -  
C.2.2. V˘davky na úhradu záväzkov z dlhov˘ch cenn˘ch papierov (-) -  -  
C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré úãtovnej jednotke poskytla banka alebo poboãka zahraniãnej banky, s v˘nimkou úverov, -  -  

ktoré boli poskytnuté na zabezpeãenie predmetu ãinnosti (+)
C.2.4. V˘davky na splácanie úverov, ktoré úãtovnej jednotke poskytla banka alebo poboãka zahraniãnej banky, s v˘nimkou úverov, -  - 

ktoré boli poskytnuté na zabezpeãenie hlavného predmetu ãinnosti (-)  
C.2.5. Príjmy z prijat˘ch pôÏiãiek (+) -  -  
C.2.6. V˘davky na splácanie pôÏiãiek (-) -  -  
C.2.7. V˘davky na úhradu záväzkov z pouÏívania majetku, ktor˘ je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) -  -  
C.2.8. V˘davky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteºného majetku a nehnuteºného majetku pouÏívaného a odpisovaného nájomcom (-) -  -  
C.2.9. Príjmy z ostatn˘ch dlhodob˘ch záväzkov a krátkodob˘ch záväzkov vypl˘vajúcich z finanãnej ãinnosti úãtovnej jednotky (+) 898 -  
C.2.10. V˘davky na splácanie ostatn˘ch dlhodob˘ch záväzkov a krátkodob˘ch záväzkov vypl˘vajúcich z finanãnej ãinnosti úãtovnej jednotky (-) - -  
C.3. V˘davky na zaplatené úroky (-) -  -  
C.4. V˘davky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) (19 924) -  
C.5. V˘davky súvisiace s derivátmi, s v˘nimkou, ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
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C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s v˘nimkou, ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie (+) -  -  
C.7. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky (-) -  -  
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na finanãnú ãinnosÈ (+) - -  
C.9. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na finanãnú ãinnosÈ (-) -  -  
C. âisté peÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti (súãet C.1. aÏ C.9.) (19 026) -  
D. âisté zv˘‰enie alebo ãisté zníÏenie peÀaÏn˘ch prostriedkov (+/-) (súãet A+B+C) (19 952) 11 215 
E. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na zaãiatku úãtovného obdobia (+/-) 75 343 64 128 
F. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na konci úãtovného obdobia pred zohºadnením kurzov˘ch rozdielov -  -  

vyãíslen˘ch ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka (+/-) 
G. Kurzové rozdiely k peÀaÏn˘m prostriedkom a peÀaÏn˘m ekvivalentom  ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka (+/-) -  -  
H. Zostatok peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na konci úãtovného obdobia, upraven˘ o kurzové rozdiely 55 391 75 343 

vyãíslené ku dÀu, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka (+/-)

Poznámky k úãtovn˘m v˘kazom za rok 2003

Obchodné meno spoloãnosti: Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a.s.
Sídlo: Vysoká 17
IâO: 00604054

Poznámka:
V‰etky údaje a informácie uvedené v t˘chto poznámkach vychádzajú z úãtovníctva a nadväzujú na úãtovné v˘kazy. Hodnotové údaje sú uvedené v tisícoch Sk (pokiaº nie je uvedené inak). 
âísla uvedené za poloÏkou v zátvorkách alebo v stºpcoch sú odvolávky na riadok alebo stºpec príslu‰ného v˘kazu (súvaha alebo v˘kaz ziskov a strát).

I.  V·EOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoloãnosti
Obchodné meno a sídlo Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17,  811 06 Bratislava
Dátum zaloÏenia 8. januára 1991
Dátum vzniku (podºa obchodného registra) 15. marca 1991
Hospodárska ãinnosÈ Organizovanie obchodovania s cenn˘mi papiermi a vykonávanie s t˘m súvisiacich ãinností

Vydavateºská a publikaãná ãinnosÈ

2. Zamestnanci
Priemern˘ poãet zamestnancov k 31. 12. 2003 39
Z toho vedúci zamestnanci 5
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3. Právny dôvod na zostavenie úãtovnej závierky
Táto úãtovná závierka je riadna individuálna úãtovná závierka za BCPB, a. s. Bola zostavená za úãtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2003 podºa slovensk˘ch právnych predpisov, 
a to zákona o úãtovníctve a postupov úãtovania pre podnikateºov. 

4. Schválenie úãtovnej závierky za rok 2002
Úãtovnú závierku spoloãnosti BCPB, a. s., za rok 2002 schválilo riadne valné zhromaÏdenie, ktoré sa konalo dÀa 11. apríla 2003. 

5. âlenovia orgánov spoloãnosti

Orgán Funkcia Meno
Predstavenstvo predseda Ing. ·edo Marián

podpredseda Ing. HuÀor Peter
ãlen Ing. Gránsky Ivan
ãlen Ing. Kopál Róbert
ãlen Ing. Krutil Peter
ãlen RNDr., Ing. Matu‰oviã Marián, PhD.
ãlen Ing. Mihálik Jozef
ãlen Ing. Valko Ján

ãlenka Ing. Zemková Zita
Dozorná rada predsedkyÀa Ing. Bubeníková Anna

ãlen Ing. ·olta Bohuslav
ãlen JUDr. Wertlen Juraj

V˘konné vedenie generálna riaditeºka Ing. Hurajová Mária
riaditeºka divízie vonk. vzÈahov Ing. Lazárová Barbora

riaditeº divízie ekonomiky Ing. Novosad Franti‰ek
riaditeºka divízie burz. obchodov Mgr. Ing. Dlugopolská Oºga

riaditeº divízie informatiky Ing. Gers Karol

6. ·truktúra  akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Akcionári Podiel na základnom imaní Hlasovacie práva
v tis. Sk v % v %

Fond národného majetku Slovenskej republiky 25 200 22,13 15,00
V‰eobecná úverová banka, a.s. 23 000 20,20 15,00
OTP Banka Slovensko, a.s. 17,430 15,31 15,00
Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. 17,430 15,31 15,00
Slovenská sporiteºÀa, a.s. 12 500 10,98 10,98
Oost-Europa Participaties, B.V. 3 000 2,64 2,64
Po‰tová banka, a.s. 2 660 2,34 2,34
Harvardská burzová spoloãnosÈ, o.c.p., a.s. 2 000 1,76 1,76
Koruna Invest, o.c.p., a.s. 2 000 1,76 1,76
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AG Banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 0,00
Devín banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 0,00
ING Bank N.V., poboãka Bratislava 1 000 0,88 0,88
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 0,00
Tatra Credittax, spol. s r.o. 1 000 0,88 0,00
V‰eobecná investiãná spoloãnosÈ, a.s. 1 000 0,88 0,00
âSOB, a.s. poboãka zahraniãnej banky v SR 740 0,65 0,65
Kooperatíva, a.s. 720 0,63 0,63
UniBanka, a.s. 670 0,58 0,59
Tatra banka, a.s. 300 0,26 0,26
UNIQA poisÈovÀa, a.s. 200 0,17 0,18
SPOLU 113 850 100,00

7. Konsolidovaná úãtovná závierka
Konsolidovaná úãtovná závierka spoloãnosti V‰eobecná úverová banka, a.s. je sprístupnená v jej sídle Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

II.  POUÎITÉ ÚâTOVNÉ ZÁSADY A ÚâTOVNÉ METÓDY

1. SpoloãnosÈ uplatÀuje úãtovné princípy a postupy úãtovania v súlade so zákonom o úãtovníctve a s postupmi úãtovania pre podnikateºov, ktoré platia v Slovenskej republike. Úãtovníctvo sa 
vedie v peÀaÏn˘ch jednotkách slovenskej meny, t. j. v slovensk˘ch korunách. 

2. Úãtovná závierka za rok 2003 bola spracovaná za predpokladu nepretrÏitého pokraãovania ãinnosti. 

3. Úãtovníctvo sa vedie na základe dodrÏania ãasovej a vecnej súvislosti nákladov a v˘nosov. Za základ sa berú v‰etky náklady a v˘nosy, ktoré sa vzÈahujú na úãtovné obdobie bez ohºadu 
na dátum ich platenia. 

4. Pri oceÀovaní majetku a záväzkov sa uplatÀuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ v‰etky riziká, straty a zníÏenia hodnoty, ktoré sa t˘kajú majetku a záväzkov a sú známe ku dÀu, 
ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka.

5. Moment zaúãtovania v˘nosov. V˘nosy sa úãtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoºko v tomto okamihu prechádzajú na odberateºa v˘znamné riziká a vlastnícke práva.

6. Dlhodobé a krátkodobé pohºadávky, záväzky, úvery a pôÏiãky. Pohºadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podºa zostatkovej doby splatnosti ku dÀu,
ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka. âasÈ dlhodobej pohºadávky a ãasÈ dlhodobého záväzku, ktor˘ch splatnosÈ nie je dlh‰ia ako jeden rok odo dÀa, ku ktorému sa zostavuje úãtovná 
závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohºadávka alebo krátkodob˘ záväzok.

7. PouÏitie odhadov. Zostavenie úãtovnej závierky si vyÏaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie moÏn˘ch 
budúcich aktív a pasív k dátumu úãtovnej závierky, ako aj na vykazovanú v˘‰ku v˘nosov a nákladov poãas roka. Skutoãné v˘sledky sa môÏu od tak˘chto odhadov lí‰iÈ.

8. Vykázané dane. Sumy vykázané v úãtovnej závierke sa môÏu neskôr zmeniÈ podºa koneãného stanoviska daÀov˘ch úradov.
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8. Spôsob ocenenia jednotliv˘ch zloÏiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatÀuje princíp obstarávacích cien (t. j. historick˘ch cien). Ocenenie jednotliv˘ch poloÏiek majetku a záväzkov je takéto:

a) dlhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetok obstaran˘ kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním 
(prepravné a clo),

b) pohºadávky:
● pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,

c) ãasové rozlí‰enie na strane aktív súvahy – oãakávanou menovitou hodnotou,

d) záväzky:
● pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

e) rezervy – v oãakávanej v˘‰ke záväzku,

f) ãasové rozlí‰enie na strane pasív súvahy – oãakávanou menovitou hodnotou,

g) daÀ z príjmov splatná – podºa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov urãujú z úãtovného zisku pri sadzbe 25 %, po úpravách o niektoré poloÏky na daÀové úãely,

h) daÀ z príjmov odloÏená – úãtuje sa pri doãasn˘ch rozdieloch medzi úãtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daÀovou základÀou, pri moÏnosti umorovaÈ daÀovú 
stratu v budúcnosti a pri moÏnosti previesÈ nevyuÏité daÀové odpoãty do budúcich období; pri urãení v˘‰ky odloÏenej dane z príjmov sa pouÏila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom
úãtovnom období, t. j. 19 %,

9. Spôsob ocenenia jednotliv˘ch zloÏiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníÏenia hodnoty, ktoré sa t˘kajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravn˘ch poloÏiek a odpisov. 

● Opravné poloÏky:
k pohºadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 100 %. SpoloãnosÈ tvorí opravné poloÏky na pohºadávky v konkurznom konaní vo v˘‰ke 100 %. 

● Odpisov˘ plán
Dlhodob˘ majetok sa odpisuje podºa odpisového plánu, ktor˘ bol stanoven˘ s ohºadom na odhad reálnej ekonomickej Ïivotnosti. Úãtovné odpisy sú rovnomerné. 
Majetok sa zaãína odpisovaÈ v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do pouÏívania. 

Priemerné Ïivotnosti podºa odpisového plánu sú:

Skupina dlhodobého majetku ÎivotnosÈ (rokov) Sadzba (%)
1. skupina - nehmotn˘ majetok (SW) 4 14,2 - 28,6
1. skupina - hmotn˘ majetok (kanc. a v˘poãtová technika) 4 14,2 - 28,6
2. skupina - hmotn˘ majetok (stroje a zariadenia, nábytok) 8 6,2 - 13,4
3. skupina - hmotn˘ majetok (klimatizaãné zariadenia) 15 3,4 - 6,9
5. skupina - hmotn˘ majetok (budova) 40 1,5 - 2,5
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Majetok zaraden˘ do 1. odpisovej skupiny sa odpisuje:
a) rovnomern˘m mesaãn˘m odpisom po dobu 48 mesiacov pri rovnomernom  vyuÏívaní majetku,
b) poloviãnou sadzbou poãas 12 mesiacov nasledujúcich po zaradení majetku do pouÏívania.

10. Prepoãet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepoãítavajú na slovenskú menu kurzom urãen˘m v kurzovom lístku NBS ku dÀu uskutoãnenia úãtovného prípadu a v úãtovnej závierke ku dÀu jej zostavenia.
Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa pouÏil kurz, za ktor˘ boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

III.  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetok (r. 004 a 013 súvahy)
1.1. Pohyby na úãtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravn˘ch poloÏiek a zostatkovej hodnoty 

Zriaìovacie náklady Aktivované náklady Softvér Obstarávan˘ dlhodob˘ Poskytnuté preddavky Celkom
na v˘voj nehmotn˘ majetok

Riadok súvahy 005 006 007 011 012 004
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2003 - - 19 879 - - 19 879
Prírastky - - 980 - - 980
Úbytky - - 3 023 - - 3 023
Presuny - - - - - -
K 31. decembru 2003 - - 17 836 - - 17 836
Oprávky
K 1. januáru 2003 - - 17 462 - - 17 462
Roãn˘ odpis - - - - - -
Prírastky - - 1 414 - - 1 414
Úbytky - - 3 023 - - 3 023
Presuny - - - - - -
K 31. decembru 2003 - - 15 853 - - 15 853
Opravná poloÏka
K 1. januáru 2003 - - - - - -
Prírastky - - - - - -
Úbytky - - - - - -
Presuny - - - - - -
K 31. decembru 2003 - - - - - -
Zostatková hodnota 
K 1. januáru 2003 - - 2 417 - - 2 417
K 31. decembru 2003 - - 1 983 - - 1 983

V roku 2003 bol vyraden˘  uÏ odpísan˘  dlhodob˘ nehmotn˘ majetok v obstarávacej hodnote 3 023 tis. Sk.
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1.2. Pohyby na úãtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravn˘ch poloÏiek a zostatkovej hodnoty
Pozemky Stavby Samostatné Pestovateºské Základné Ostatn˘ Obstarávan˘ Poskytnuté Celkom

hnuteºné veci celky stádo dlhodob˘ dlhodob˘ preddavky
a súbory trval˘ch a ÈaÏné hmotn˘ hmotn˘

hnuteºn˘ch vecí porastov zvieratá majetok majetok
Riadok súvahy 014 015 016 017 018 019 020 021 013
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2003 12 720 64 950 69 136 - - 330 3 062 - 150 198
Prírastky - 1 069 8 043 - - - - - 9 112
Úbytky - - 5 174 - - - 3 062 - 8 236
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2003 12 720 66 019 72 005 - - 330 - - 151 074
Oprávky
K 1. januáru 2003 - 12 592 54 471 - - - - - 67 063
Roãn˘ odpis - - - - - - - - -
Prírastky - 1 650 5 926 - - - - - 7 576
Úbytky - - 5 174 - - - - - 5 174
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2003 - 14 242 55 223 - - - - - 69 465
Opravná poloÏka
K 1. januáru 2003 - - - - - - - - -
Prírastky - - - - - - - - -
Úbytky - - - - - - - - -
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2003 - - - - - - - - -
Zostatková hodnota 
K 1. januáru 2003 12 720 52 358 14 665 - - 330 3 062 - 83 135
K 31. decembru 2003 12 720 51 777 16 782 - - 330 - - 81 609

Najv˘znamnej‰ie prírastky samostatn˘ch hnuteºn˘ch vecí zahŕÀajú zaradenie klimatizácie do uÏívania po ukonãenom kolaudaãnom konaní (3 062 tis. Sk) a obstaranie nového dlhodobého hmotného majetku
(4 980 tis. Sk). 

V roku 2003 bol vyraden˘ uÏ odpísan˘ dlhodob˘ hmotn˘ majetok v obstarávacej cene 5 174 tis. Sk.

1.3. Spôsob a v˘‰ka poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia Druh poistenia V˘‰ka poistenia Názov a sídlo poisÈovne
2003 2002

Osobné automobily proti odcudzeniu, havarijné 125 123 Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s., Bratislava
Budova poistenie proti Ïiveln˘m pohromám 326 323 Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s., Bratislava
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2. Pohºadávky (r. 041 a 048 súvahy)

2.1. âlenenie pohºadávok celkom, vrátane skupiny:

31. december 2003

Kategória pohºadávok Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti Celkom
< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé r. 041 - - - - - - -
Krátkodobé r. 049 8 075 7 35 246 - 457 8 820

31. december 2002

Kategória pohºadávok Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti Celkom
< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní

Dlhodobé r. 041 - - - - - - -
Krátkodobé r. 049 8 216 - - - - 457 8 673

BeÏná lehota splatnosti pohºadávok je 30 dní. 

Pohºadávky voãi spriaznen˘m osobám 

PoloÏka SpoloãnosÈ Suma k 31. 12. 2003
Dlhodobé pohºadávky
Pohºadávky z obchodného styku (r. 042) - -
Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 043) - -
Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 044) - -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (r. 045) - -
Iné pohºadávky (r. 046) - -

Krátkodobé pohºadávky
Pohºadávky z obchodného styku (r. 049) - 9

Fond národného majetku SR 804
V‰eobecná úverová banka, a.s. 74
OTP Banka Slovensko, a.s. -
Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. 1 545
Slovenská sporiteºÀa, a.s. -
Oost-Europa Participaties, B.V. 404
Po‰tová banka, a.s. -
Harvardská burzová spoloãnosÈ, o.c.p., a.s. -
Koruna Invest, o.c.p., a.s. -
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AG Banka, a.s. (v konkurze) 76
Devín banka, a.s. (v konkurze) 309
ING Bank N.V., poboãka Bratislava 22
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) -
Tatra Credittax, spol. s r.o. -
V‰eobecná investiãná spoloãnosÈ, a.s. 443
âeskoslovenská obchodní banka, a.s. poboãka zahraniãnej banky v SR -
Kooperatíva, a.s. -
UniBanka, a.s. 456
Tatra banka, a.s. 1 090
UNIQA poisÈovÀa, a.s. -

Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 050) - -
Pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 051) - -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (r. 052) - -
Iné pohºadávky (r. 055) - -
Celkom x 5 232

PoloÏka SpoloãnosÈ Suma k 31. 12. 2003
Dlhodobé pohºadávky
Pohºadávky z obchodného styku (r. 042) - -
Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 043) - -
Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 044) - -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (r. 045) - -
Iné pohºadávky (r. 046) - -

Krátkodobé pohºadávky -
Pohºadávky z obchodného styku (r. 049) Fond národného majetku SR 577

V‰eobecná úverová banka, a.s. 66
OTP Banka Slovensko, a.s. -
Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. 1 211
Slovenská sporiteºÀa, a.s. -
Oost-Europa Participaties, B.V. -
Po‰tová banka, a.s. -
Harvardská burzová spoloãnosÈ, o.c.p., a.s. -
Koruna Invest, o.c.p., a.s. -
AG Banka, a.s. (v konkurze) 76
Devín banka, a.s. (v konkurze) 648
ING Bank N.V., poboãka Bratislava 22
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) -
Tatra Credittax, spol. s r.o. -
V‰eobecná investiãná spoloãnosÈ, a.s. 332

29



âeskoslovenská obchodní banka, a.s. poboãka zahraniãnej banky v SR -
Kooperatíva, a.s. -
UniBanka, a.s. 16
Tatra banka, a.s. 622
UNIQA poisÈovÀa, a.s. -

Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 050) -
Pohºadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 051) -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu (r. 052) -
Iné pohºadávky (r. 055) -
Celkom x 3 550

2.2. Opravné poloÏky k pohºadávkam

PoloÏky súvahy, ku ktor˘m sú tvorené opravné poloÏky:
PoloÏka Riadok Stav k 1. 1. 2003 Tvorba ZníÏenie Zru‰enie Stav k 31. 12. 2003
Dlhodobé pohºadávky
Pohºadávky z obchodného styku 042 - - - - -
Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 043 - - - - -
Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku 044 - - - - -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu 045 - - - - -
Iné pohºadávky 046 - - - - -
OdloÏená daÀová pohºadávka 047 - - - - -

Krátkodobé pohºadávky
Pohºadávky z obchodného styku 049 457 - - - 457
Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 050 - - - - -
Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku 051 - - - - -
Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu 052 - - - - -
Sociálne zabezpeãenie 053 - - - - -
DaÀové pohºadávky 054 - - - - -
Iné pohºadávky 055 - - - - -
Spolu x 457 - - - 457

2.3. OdloÏená daÀová pohºadávka (r. 047 súvahy)

Popis 2003 2002
OdloÏená daÀová pohºadávka k 1. januáru - 89
OdloÏená daÀ z príjmov zúãtovaná v beÏnom roku do v˘kazu ziskov a strát (úãet 592, 594) – (náklad)/v˘nos - (20)
OdloÏená daÀ z príjmov zúãtovaná v beÏnom roku do vlastného imania (úãet 414) - -
OdloÏená daÀová pohºadávka k 31. decembru - 69

● SpoloãnosÈ mala odloÏenú daÀovú pohºadávku z odpoãítateºn˘ch doãasn˘ch rozdielov medzi úãtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a jeho daÀovou základÀou. 
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3. Finanãné úãty  (r. 056 súvahy) 

3.1. SpoloãnosÈ má finanãn˘ majetok v ‰truktúre

PoloÏka 2003 2002
PeÀaÏné prostriedky
PokladÀa 31 37
Bankové úãty beÏné 10 360 -
Z toho  V‰eobecná úverová banka, a.s. - -

ING Bank, N.V., poboãka zahraniãnej banky - -
ªudová banka, a.s. - -

Bankové úãty termínované V‰eobecná úverová banka, a.s. 45 000 60 000

PeÀaÏné ekvivalenty
Dlhopisy – ‰tátne - -
Vkladové listy - -

Krátkodob˘ finanãn˘ majetok
Majetkové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - -
Dlhové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné dlhopisy - -
Dlhové cenné papiere drÏané do splatnosti - -
Ostatné realizovateºné cenné papiere - -
Obstaranie krátkodobého finanãného majetku - -
Spolu 55 391 75 343

4. âasové rozlí‰enie (r. 062 súvahy)

PoloÏka Riadok K zúãtovaniu do 12 mesiacov K zúãtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2003
Náklady budúcich období: 063 1 767 171 1 938

z toho:
predplatené ãasopisy - 29 - 29
predplatené nájomné - 68 - 68

Príjmy budúcich období 064 213 - 213
Spolu 062 1 980 171 2 151

PoloÏka Riadok K zúãtovaniu do 12 mesiacov K zúãtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2003
Náklady budúcich období: 063 1 327 - 1 327

z toho:
predplatené ãasopisy - 30 - 30
predplatené nájomné - 65 - 65

Príjmy budúcich období 064 271 - 271
Spolu 062 1 598 - 1 598
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IV.  ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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.
Zákonn˘ rezervn˘ fond vo v˘‰ke 6 660 tis. Sk dosahuje v˘‰ku povinnej minimálnej tvorby podºa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie úãtovného zisku  alebo vyrovnanie straty za rok 2002

Druh prídelu Schválené rozdelenie zisku roku 2002
Prídel do zákonného rezervného fondu 889
Prídel na zv˘‰enie základného imania -
Prídel do ‰tatutárnych fondov -
Prídel do ostatn˘ch fondov -
PouÏitie na vyrovnanie straty z minul˘ch rokov -
Dividendy 7 400
Nerozdelen˘ zisk minul˘ch rokov 199
Prídel do sociálneho fondu 400
Iné rozdelenie zisku -
Zisk na rozdelenie spolu 8 888

2. Rezervy (r. 087 súvahy)

2.1. Zákonná rezerva (r. 088 súvahy) 

Charakteristika rezervy Stav k 1. 1. 2003 Tvorba PouÏitie Zru‰enie Stav k 31. 12. 2003
Rezerva na opravu budovy 12 910 - 11 226 - 1 684
Spolu 12 910 - 11 226 - 1 684

V roku 2003 bola rezerva pouÏitá v súvislosti s opravou budovy. Zostatok rezervy bude pouÏit˘ v roku 2004 podºa schváleného plánu opráv. 
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3. Záväzky (r. 091 a 102 súvahy)

3.1. V˘‰ka záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:
31. december 2003

PoloÏka SplatnosÈ
do lehoty do 360 dní po lehote nad 360 dní po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 103) 3 506 - -
Nevyfakturované dodávky (r. 104) - - -
Záväzky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 105) - - -
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106) - - -
Záväzky voãi spoloãníkom a zdruÏeniu (r. 107) - - -
Záväzky voãi zamestnancom (r. 108) 2 713 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpeãenia (r. 109) 671 - -
DaÀové záväzky a dotácie (r. 110) 2 566 - -
Ostatné záväzky (r. 111) - - -
Spolu k 31. decembru 2003 9 456 - -

31. december 2002

PoloÏka SplatnosÈ
do lehoty do 360 dní po lehote nad 360 dní po lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 103) 2 926 - -
Nevyfakturované dodávky (r. 104) - - -
Záväzky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 105) - - -
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106) - - -
Záväzky voãi spoloãníkom a zdruÏeniu (r. 107) - - -
Záväzky voãi zamestnancom (r. 108) 2 802 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpeãenia (r. 109) 730 - -
DaÀové záväzky a dotácie (r. 110) 2 030 - -
Ostatné záväzky (r. 111) - - -
Spolu k 31. decembru 2002 8 488 - -

3.2. OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok (r. 101 súvahy)

Popis 2003 2002
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok k 1. januáru 554 -
OdloÏená daÀ z príjmov zúãtovaná v beÏnom roku do v˘kazu ziskov a strát (úãet 592, 594) – náklad/(v˘nos) 394 -
OdloÏená daÀ z príjmov zúãtovaná v beÏnom roku do vlastného imania (úãet 414) - -
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok k 31. decembru 948 -

SpoloãnosÈ má odloÏen˘ daÀov˘ záväzok zo zdaniteºn˘ch doãasn˘ch rozdielov medzi úãtovnou hodnotou majetku a  daÀovou základÀou úãtovan˘ podºa novej metodiky platnej k 1. 1. 2003. 
Rozdiel vo v˘‰ke 623 tis. Sk je zaúãtovan˘ na úãet 428 - nerozdelen˘ zisk.
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3.3. Záväzky zo sociálneho fondu  (r. 099 súvahy)
Suma

Poãiatoãn˘ stav k 1. januáru 2003 240
Tvorba celkom: 508
z nákladov 108
zo zisku 400
iná tvorba -

âerpanie celkom: 558
príspevok na závodné stravovanie 208
príspevok na dopravu do zamestnania 43
príspevok na regeneráciu pracovnej sily 307

Koneãn˘ stav k 31. decembru 2003 190

4. âasové rozlí‰enie (r. 116 súvahy)

PoloÏka Riadok K zúãtovaniu do 12 mesiacov K zúãtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2003
V˘davky budúcich období 117 40 - 40
V˘nosy budúcich období 118 1 726 - 1 726
Spolu 116 1 766 - 1 766

PoloÏka Riadok K zúãtovaniu do 12 mesiacov K zúãtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2003
V˘davky budúcich období 117 - - -

z toho:
nájomné za prenájom skladu - - - -
úroky z pôÏiãiek - - - -

V˘nosy budúcich období 118 1 450 - 1 450
Spolu 116 1 450 - 1 450

V.  V¯NOSY

1. V˘nosy z hospodárskej ãinnosti

1.1. TrÏby za predaj tovaru, vlastn˘ch v˘robkov a sluÏieb (r. 01, 05 v˘kazu ziskov a strát)

TrÏby za vlastné v˘kony podºa hlavn˘ch oblastí odbytu:
OblasÈ odbytu 2003 2002

v tis. Sk % v tis. Sk %
Tuzemsko       67 371 100,0 64 057 100,0
TrÏby za vlastné v˘kony 67 371 100,0 64 057 100,0
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TrÏby za vlastné v˘kony podºa druhov sluÏieb:
SluÏba 2003 2002

v tis. Sk % v tis. Sk %
Vstupné ãlenské poplatky 1 400 2,1 1 742 2,7
Roãné ãlenské poplatky 6 380 9,5 6 921 10,8
Kótovacie poplatky 13 300 19,7 12 900 20,2
Informaãné sluÏby 3 918 5,8 4 932 7,7
Poplatky za obchodovanie 42 373 62,9 37 562 58,6
TrÏby za vlastné v˘kony 67 371 100,0 64 057 100,0

1.2. Ostatné v˘nosy z hospodárskej ãinnosti

PoloÏka Riadok 2003 2002
TrÏby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 83 -

dlhodob˘ nehmotn˘ majetok - - -
dlhodob˘ hmotn˘ majetok - 83 -
materiál - - -

Ostatné v˘nosy z hospodárskej ãinnosti 25 717 671

2. V˘nosy z finanãnej ãinnosti

PoloÏka Riadok 2003 2002
TrÏby z predaja cenn˘ch papierov a podielov 30 - -
V˘nosy z dlhodobého finanãného majetku 32 - -
V˘nosy z krátkodobého finanãného majetku 36 - -
V˘nosy z precenenia cenn˘ch papierov a v˘nosy z derivátov˘ch operácií 38 - -
V˘nosové úroky 40 4 054 7 367
Kurzové zisky 42 - -

realizované - 25 2
nerealizované - - -

Ostatné v˘nosy z finanãnej ãinnosti 44 - -

3. Mimoriadne v˘nosy (r. 57 v˘kazu ziskov a strát)

PoloÏka 2003 2002
t˘kajúce sa beÏného obdobia: - 318
t˘kajúce sa predchádzajúcich období: - -
Spolu - 318
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VI.  NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej ãinnosti

1.1. V˘robná spotreba (r. 09 a 10 v˘kazu ziskov a strát)

PoloÏka Riadok 2003 2002
Náklady na predan˘ tovar 02 - -
Spotreba materiálu 09 1 265 1 532
Spotreba energie 09 573 532
Spotreba ostatn˘ch neskladovateºn˘ch dodávok 09 - -
SluÏby: 10 24 122 14 592

z toho:
Opravy a údrÏba 12 890 2 754
z toho oprava budovy (ãerpanie rezervy) 11 226 -
Cestovné 990 989
Náklady na reprezentáciu 987 1 136

SpoloãnosÈ ãerpala v roku 2003 zákonnú rezervu na opravu administratívnej budovy vo v˘‰ke 11 226 tis. Sk. 

1.2. Ostatné náklady z hospodárskej ãinnosti

PoloÏka Riadok 2003 2002
Osobné náklady 12 26 630 28 916
Dane a poplatky 17 187 141
Odpisy 18 8 991 8 961

dlhodobého nehmotného majetku - 1 414 1 998
dlhodobého hmotného majetku - 7 577 6 963

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 - -
dlhodob˘ nehmotn˘ majetok - - -
dlhodob˘ hmotn˘ majetok - - -
materiál - - -

Ostatné náklady na hospodársku ãinnosÈ 26 822 479
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2. Finanãné náklady 

PoloÏka Riadok 2003 2002
Predané cenné papiere a podiely 31 - -
Náklady na krátkodob˘ finanãn˘ majetok 37 - -
Náklady na precenenie cenn˘ch papierov a náklady na derivátové operácie 39 - -
Nákladové úroky 41 - 6
Kurzové straty 43 95 125
realizované - 95 125
nerealizované - - -
Ostatné náklady na finanãnú ãinnosÈ 45 3 414 2 797

VII. DA≈ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2003 je 25 %. SpoloãnosÈ nemala Ïiadne úºavy  z daní. 
Na v˘poãet odloÏenej dane bola pouÏitá sadzba dane z príjmov právnick˘ch osôb 19 %, ktorá je v platnosti od 1. 1. 2004.

VzÈah splatnej a odloÏenej dane z príjmov a v˘sledku hospodárenia

PoloÏka 2003 2002
Splatná daÀ z príjmov 5 432 4 584

z beÏnej ãinnosti 5 432 4 505
z mimoriadnej ãinnosti - 79

OdloÏená daÀ z príjmov - -
z beÏnej ãinnosti - -
z mimoriadnej ãinnosti - -

DaÀ z príjmov celkom 5 432 4 584

PoloÏka 2003 2002
Zisk pred zdanením 16 646 13 493
DaÀ z príjmov pri sadzbe 25% 5 432 4 584
Vplyv upravujúcich poloÏiek:

odpoãítateºné poloÏky 107 81
pripoãítateºné poloÏky 5 186 5 030

Vplyv zmeny sadzby dane - -
DaÀ z príjmov celkom 5 432 4 584
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VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Budúce moÏné záväzky

Podºa súãasn˘ch slovensk˘ch zákonov má spoloãnosÈ povinnosÈ vyplatiÈ zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo v˘‰ke priemerného mesaãného zárobku. SpoloãnosÈ odhadla, Ïe
v˘‰ka takéhoto záväzku nie je v˘znamná. Úãtovné v˘kazy neobsahujú Ïiadnu úpravu z tohto titulu. 

SpoloãnosÈ je Ïalovaná spoloãnosÈou Drukos, a. s., (v konkurze) o náhradu ‰kody vo v˘‰ke 6,3 mld. Sk za po‰kodenie dobrej povesti právnickej osoby. SpoloãnosÈ na základe ‰etrenia dospela k názoru, Ïe
nedo‰lo k po‰kodeniu dobrého mena navrhovateºa a preto sa v t˘chto úãtovn˘ch v˘kazoch nevytvorila Ïiadna rezerva na prípadnú náhradu ‰kody.

IX. PRÍJMY A V¯HODY âLENOV ·TATUTÁRNYCH, DOZORN¯CH A IN¯CH ORGÁNOV SPOLOâNOSTI

Mzdy a odmeny (tantiémy) orgánov spoloãnosti:

Orgán Poãet 2003 2002
Predstavenstvo 9 2 632 2 764
Dozorná rada 3 780 585
V˘konné vedenie 5 4 755 4 744
B˘valí ãlenovia t˘chto orgánov - - -
Spolu - 8 167 8 093

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, ãlenovia predstavenstva, zamestnanci a spoloãnosti, v ktor˘ch podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoloãnosti a spoloãnosti s podstatn˘m
vplyvom).

Spriaznené osoby V˘nosy 2003
Fond národného majetku SR DrieÀova 27, 821 01 Bratislava 258
V‰eobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 4 842
OTP Banka Slovensko, a.s. ·túrova 5, 813 54 Bratislava 777
Allianz - Slovenská poisÈovÀa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava -
Slovenská sporiteºÀa, a.s. Suché m˘to 4, 816 07 Bratislava 5 043
Oost-Europa Participaties, B.V. Zwiepseweg 27, 72 41 Lochem, Holandsko -
Po‰tová banka, a.s. Gorkého 3, 814 99 Bratislava 1 496
Harvardská burzová spoloãnosÈ, o.c.p., a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava -
Koruna Invest, o.c.p., a.s. Holíãska 12, 851 05 Bratislava -
AG Banka, a.s. (v konkurze) Coboriho 2, 949 77 Nitra -
Devín banka, a.s. (v konkurze) Franti‰kánske námestie 8, 813 10 Bratislava -
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ING Bank N.V., poboãka Bratislava Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 5 588
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) Námestie SNP 13, 814 99 Bratislava Pribinove sady 19, -
Tatra Credittax, spol. s r.o. 018 51 Nová Dubnica SreÏnevského 4, 831 03 -
V‰eobecná investiãná spoloãnosÈ, a.s. Bratislava -
âeskoslovenská obchodní banka, a.s. poboãka zahraniãnej banky v SR Michalská 18, 815 63 Bratislava 4 141
Kooperatíva, a.s. ·tefanoviãova 4, 816 23 Bratislava -
UniBanka, a.s. Vajnorská 21, 832 65 Bratislava 1 148
Tatra banka, a.s. HodÏovo námestie 3, 811 06 Bratislava 5 015
UNIQA poisÈovÀa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava -
Celkom x 28 308

SpoloãnosÈ neeviduje náklady voãi spriaznen˘m osobám. SpoloãnosÈ sa nepodieºa na Ïiadnych transakciách s riaditeºmi a vedením spoloãnosti.

XI.  SKUTOâNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚâTOVNÁ ZÁVIERKA A DO D≈A ZOSTAVENIA ÚâTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2003 a do dÀa zostavenia úãtovnej závierky nenastali Ïiadne také udalosti, ktoré by v˘znamn˘m spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoloãnosti, okrem t˘ch, ktoré sú uvedené vy‰‰ie a ktoré
sú v˘sledkom beÏnej ãinnosti.

XII.  PREHªAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Základné imanie Emisné áÏio Fondy zo zisku V˘sledok Hospodársky
hospodárenia v˘sledok 

minul˘ch rokov za rok
Stav k 1. 1. 2003 113 850 3 320 5 808 12 985 8 889
Rozdelenie zisku - - 889 7 600 (8 889)
ZníÏenie: - - - (19 924) -
OdloÏená daÀ k 1.1.2003 - - - (623) -
Hospodársky v˘sledok - - - - 10 820
Stav k 31. 12. 2003 113 850 3 320 6 697 38 10 820

SpoloãnosÈ vyplatila z nerozdeleného zisku minul˘ch rokov dividendy vo v˘‰ke 19 924 tis. Sk. K úprave nerozdeleného zisku do‰lo v dôsledku zaúãtovania odloÏenej dane na úãet nerozdeleného zisku. Zo
zisku roku 2002 spoloãnosÈ vykonala prídel do sociálneho fondu vo v˘‰ke 400 tis. Sk.
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XIII.  PREHªAD PE≈AÎN¯CH TOKOV

PeÀaÏné prostriedky sú peÀaÏné hotovosti, a peÀaÏné prostriedky na beÏn˘ch úãtoch v bankách. 

·truktúra peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov:
PoloÏka Úãet 2003 2002
Peniaze 211 17 24
Ceniny 213 14 13
Úãty v bankách 221.1 55 360 75 306
Kontokorentn˘ úãet 221.2 - -
Krátkodob˘ finanãn˘ majetok – akcie 251.2 - -
Krátkodob˘ finanãn˘ majetok – dlhopisy 252.2 - -
Spolu x 55 391 75 343

SpoloãnosÈ pouÏila pre vykazovanie peÀaÏn˘ch tokov z prevádzkovej ãinnosti nepriamu metódu.
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Podpisov˘ záznam ãlena ‰tatutárneho orgánu 
úãtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, 
ktorá je úãtovnou jednotkou:

Podpisov˘ záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
úãtovnej závierky:

Podpisov˘ záznam osoby 
zodpovednej za vedenie úãtovníctva: 

Schválené dÀa: 23. 1. 2004



V˘voj hospodárenia BCPB za 3 obdobia

Súvaha (v tis. Sk) 2003 2002 2001
Spolu majetok 149 500 170 773 160 269
Pohºadávky za upísané vlastné imanie - - - 
NeobeÏn˘ majetok 83 592 85 552 87 562
Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 1 983 2 417 4 265
Dlhodob˘ hmotn˘ majetok 81 609 83 135 83 297
Dlhodob˘ finanãn˘ majetok - - -
ObeÏn˘ majetok 63 757 83 623 71 243
Zásoby - - 725
Dlhodobé pohºadávky - 69 89
Krátkodobé pohºadávky 8 366 8 211 6 301
Finanãné úãty 55 391 75 343 64 128
âasové rozlí‰enie 2 151 1 598 1 464
Spolu vlastné imanie a záväzky 149 500 170 773 160 269
Vlastné imanie 134 725 144 852 137 273
Základné imanie 113 850 113 850 113 850
Kapitálové fondy 3 320 3 320 3 320
Fondy zo zisku 6 697 5 808 5 409
V˘sledok hospodárenia minul˘ch rokov 38 12 985 10 705
V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie 10 820 8 889 3 989
Záväzky 13 009 24 471 21 624
Rezervy 2 415 15 743 12 882
Dlhodobé záväzky 1 138 240 173
Krátkodobé záväzky 9 456 8 428 8 569
Bankové úvery a v˘pomoci - - -
âasové rozlí‰enie 1 766 1 450 1372

V˘kaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2003 2002 2001
TrÏby z predaja tovaru - - 11
Náklady vynaloÏené na obstaranie predaného tovaru - - 17
TrÏby z predaja vlastn˘ch v˘robkov a sluÏieb 67 371 64 057 55 645
Aktivácia - - -
V˘robná spotreba 25 960 16 656 17 004
Osobné náklady 26 630 28 916 25 551
Dane a poplatky 187 141 147
Odpisy dlhodobého nehm. a dlhodobého hm. majetku 8 991 8 961 9 196
TrÏby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83 - 6
Zostat. cena pred. dlhodob. majetku a pred. materiálu - - 22
PouÏitie a zru‰enie rezerv do v˘nosov z hosp. ãinnosti 11 226 - - 
Tvorba rezerv na hospodársku ãinnosÈ 731 780 880
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Zúãt. a zru‰enie opr. pol. do v˘nosov z hosp. ãinnosti - - 90
Tvorba opr. pol.do nákl. na hosp. ãinnosÈ 61 61 76
Ostatné v˘nosy z hospodárskej ãinnosti 717 671 614
Ostatné náklady na hospodársku ãinnosÈ 822 479 474
V˘sledok hospodárenia z hospodárskej ãinnosti 16 076 8 734 2 999
V˘nosové úroky 4 054 7 367 6 731
Nákladové úroky - 6 - 
Kurzové zisky 25 2 34
Kurzové straty 95 125 107
Ostatné náklady na finanãnú ãinnosÈ 3 414 2 797 2 117
V˘sledok hospodárenia z finanãnej ãinnosti 570 4 441 4 541
DaÀ z príjmov z beÏnej ãinnosti splatná 5 432 4 505 3 509
DaÀ z príjmov z beÏnej ãinnosti odloÏená 394 20 -89
V˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti 10 820 8 650 4 120
Mimoriadne v˘nosy - 318 320
Mimoriadne náklady - - 358
DaÀ z príjmov z mimoriadnej ãinnosti splatná - 79 93
V˘sledok hospodárenia z mimoriadnej ãinnosti - 239 -131
V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie 10 820 8 889 3 989

Prehºad peÀaÏn˘ch tokov 2003 2002 2001
PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti

Z/S V˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti pred zdanením daÀou z príjmov 16 646 13 175 7 540
A.1. NepeÀaÏné operácie ovplyvÀujúce v˘sl. hospodárenia z beÏnej ãinnosti pred zdanením -8 215 4 263 - 
A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na v˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti -1 542 -1 192 - 

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti s v˘nimkou príjmov a v˘davkov, ktoré sa uvádzajú osobitne 6 889 16 246 -
A.3. Prijaté úroky - 7 367 - 
A.4. V˘davky na zaplatené úroky - - -
A.5. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku - - -
A.6. V˘davky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku - - - 

PeÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti  -9 757 10 438 -
A.7. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky -4 911 -4 968 - 
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na prevádzkovú ãinnosÈ - - - 
A.9. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na prevádzkovú ãinnosÈ - -759 - 
A. âisté peÀaÏné toky z prevádzkovej ãinnosti 1 978 17 886 17 155

PeÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti - - -
B.1. V˘davky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -7 031 -150 - 
B.2. V˘davky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku - -6 521 - 
B.3. V˘davky na obstaranie dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov v in˘ch úãt. jedn. - - - 
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku 83 - - 
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku - - - 
B.6. Príjmy z predaja dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov v in˘ch úãt. jednotkách - - - 
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B.7. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou inej úãtovnej jednotke - - - 
B.8. Príjmy zo splácania dlhodob˘ch pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnou jednotkou - - - 
B.9. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou tretím osobám - - - 
B.10. Príjmy zo splácania pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnou jednotkou tretím osobám - - - 
B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteºného a nehnuteºného majetku - - - 
B.12. Prijaté úroky 4 044 - - 
B.13. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku - - -
B.14. V˘davky súvisiace s derivátmi ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie - - - 
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie - - - 
B.16. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky - - -
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ - - - 
B.18. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ - - - 
B.19. Ostatné príjmy vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ - - - 
B.20. Ostatné v˘davky vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ - - - 
B. âisté peÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti -2 904 -6 671 -7 597

PeÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti - - -
C.1. PeÀaÏné toky vo vlastnom imaní - - -
C.2. PeÀaÏné toky vznikajúce z dlhodob˘ch a krátkodob˘ch záväzkov z finanãnej ãinnosti 898 - - 
C.3. V˘davky na zaplatené úroky - - -
C.4. V˘davky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku -19 924 - - 
C.5. V˘davky súvisiace s derivátmi ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie - - - 
C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi ak sú urãené na predaj alebo na obchodovanie - - - 
C.7. V˘davky na daÀ z príjmov úãtovnej jednotky - - -
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na finanãnú ãinnosÈ - - - 
C.9. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa na finanãnú ãinnosÈ - - - 
C. âisté peÀaÏné toky z finanãnej ãinnosti -19 026 - -34 597
D. âisté zv˘‰enie alebo ãisté zníÏenie peÀaÏn˘ch prostriedkov -19 952 11 215 -25 112
E. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na zaãiatku úãt. obdobia 75 343 64 128 - 
F. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na konci úãt. obdobia pred - - - 

zohºadnením kurzov˘ch rozdielov ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky - - - 
G. Kurzové rozdiely k peÀaÏn˘m prostriedkom a peÀaÏn˘m ekvivalentom ku dÀu zostavenia - - - 

úãtovnej závierky
H. Zostatok peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov na konci úãt. obd. 55 391 75 343 64 128
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Predpokladan˘ v˘voj v roku 2004

Plánované v˘nosy BCPB sú vo v˘‰ke 47,29 mil. Sk, náklady vo v˘‰ke 46,99 mil. Sk.
Plánovan˘ v˘sledok hospodárenia pred zdanením sa predpokladá vo v˘‰ke 0,3 mil. Sk.
Rizikom v roku 2004 je moÏn˘ v˘razn˘ pokles objemu obchodov a z toho vypl˘vajúci
pokles v˘nosov z obchodovania v dôsledku uvoºnenia mimoburzového obchodovania.

Audítorská správa
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Stanovisko

dozornej rady Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave, a.s. k úãtovnej závierke za rok 2003 
a k návrhu na rozdelenie zisku rok 2003

Dozorná rada:

1. Preskúmala riadnu úãtovnú závierku za rok 2003 a kon‰tatuje, Ïe bola spracovaná 
v súlade so zákonom ã. 563/1991 Zb. o úãtovníctve v znení neskor‰ích predpisov 
a s predpismi vydan˘mi Ministerstvom financií SR pre postup uzávierkov˘ch a závierkov˘ch 
prác v úãtovn˘ch jednotkách. Úãtovné v˘kazy a ostatné podklady v rámci riadnej úãtovnej 
závierky sú úplné, vykazované údaje k 31.12.2003 pravdivo zobrazujú v˘sledky hospodárenia.

2. Kon‰tatuje, Ïe spoloãnosÈ vykázala hospodársky v˘sledok pred zdanením vo v˘‰ke 
16 646 tis. Sk, z ãoho hospodársky v˘sledok po zdanení t.j. disponibiln˘ zisk predstavuje 
ãiastku 10 821 629,- Sk. 

3. Kon‰tatuje, Ïe riadna úãtovná závierka bola overená audítorskou spoloãnosÈou 
Deloitte  & Touche spol. s r. o. ãíslo licencie SKAU ã. 014, ktorá v audítorskej správe 
zo dÀa 16.1.2004 uvádza, Ïe úãtovná závierka spoloãnosti vyjadruje vo v‰etk˘ch 
v˘znamn˘ch súvislostiach pravdivo a verne v˘‰ku aktív, pasív a vlastného imania 
spoloãnosti Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a.s. k 31. 12. 2003 ako aj v˘sledky 
jej hospodárenia za rok 2003 v súlade s platn˘mi právnymi predpismi.

Na základe uvedeného dozorná rada Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s. 
odporúãa valnému zhromaÏdeniu

a.) schváliÈ riadnu úãtovnú závierku za rok 2003
b.) schváliÈ návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2003 v nasledovnom ãlenení:

dotácia do rezervného fondu (10 % zo zisku po zdanení) 1 082 163,- Sk 
dividendy (738,- Sk/akcia) 8 402 130,- Sk
tantiémy ãlenom predstavenstva a dozornej rady 937 336,- Sk
dotácia do sociálneho fondu 400 000,- Sk
Rozdelenie spolu 10 821 629,- Sk  

Bratislava, 16. 4. 2004 

Ing. Anna Bubeníková
predsedkyÀa dozornej rady BCPB, a.s.

Kontaktné údaje

V˘roãná správa BCPB za rok 2003 bola vydaná v elektronickej podobe a nachádza sa
na internetovej stránke burzy www.bsse.sk. 

V prípade záujmu vám môÏeme zaslaÈ aktuálnu v˘roãnú správu i v˘roãné správy za
predchádzajúce roky priamo do va‰ej e-mailovej schránky. 
Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, faxom, prípadne po‰tou:

Burza cenn˘ch papierov v Bratislave, a. s.
Vysoká 17, P.O.Box 151
814 99  Bratislava 

Tel.: +421 2 49 236 193, 198
Fax: +421 2 49 236 128
E-mail: info@bsse.sk
Internet: www.bsse.sk
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