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Vážení čitatelia,
Slovensko sa stalo v máji 2004 plnoprávnym členom

Európskej únie (EÚ). Je to významný medzník nielen pre pris-
tupujúce krajiny, ale i pre krajiny únie a je vyvrcholením
dlhoročného úsilia kandidátskych krajín začleniť sa do jednot-
ného európskeho priestoru. 

Pozitívny dopad vstupu Slovenska do EÚ sa prejavil aj 
vo vnímaní krajiny ako zaujímavého investičného priestoru.
Vstupom našej krajiny do EÚ Burza cenných papierov
v Bratislave, a. s. splnila poslednú z podmienok potrebnú 
pre udelenie riadneho členstva vo Federácii európskych búrz 
a od júna 2004 je jej plnoprávnym členom. 

V roku 2004 ovplyvnili činnosť burzy mnohé zmeny v legis-
latíve, ktoré sa premietli aj do Burzových pravidiel. Zákonom 
č. 635/2004 Z.z. bola schválená novela zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v rámci ktorej boli taktiež prijaté novely zákona č. 429/2002
Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Burzové pravidlá zosúladené s týmito novelami nadobudli 
účinnosť 1. 4. 2005.

Najvýznamnejšie zmeny nastali v Pravidlách pre členstvo,
ktoré rozšírili okruh osôb, ktoré môžu byť prijaté za člena BCPB
o zahraničného obchodníka s cennými papiermi, resp.
zahraničné správcovské spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť
na území SR na základe povolenia na poskytovanie
investičných služieb udeleného v štáte, v ktorom má spoločnosť
sídlo. Zmenila sa tiež definícia manipulácie kurzu cenného
papiera, ktorá je definovaná ako manipulácia s trhom a nie
s kurzom cenného papiera. Zmeny v Pravidlách pre prijímanie
cenných papierov na trhy burzy sa týkajú kótovacieho prospek-
tu. Okrem iného novela zákona stanovila, že v prípade prijíma-
nia zahraničných cenných papierov nemusí byť kótovací
prospekt preložený do slovenského jazyka, ako tomu bolo
doteraz, ale môže byť v jazyku bežne používanom na medziná-
rodných finančných trhoch. 

Objem uzatvorených obchodov v roku 2004 klesol o 60,6%
na 432,25 mld. Sk. Zároveň sa prehĺbili tendencie prevládajúce

na kapitálovom trhu, ktorými sú významná dominantnosť
obchodov s dlhopismi (95%) a pokles objemu kurzotvorných
transakcií, medziročne o 88,2%. Jeden z najúspešnejších rokov
má za sebou index SAX, ktorý oproti predchádzajúcemu roku
posilnil o 83,9%. Rast indexu bol ovplyvnený zhodnotením
všetkých titulov indexu, pričom najvýraznejšie rástli práve tituly,
ktoré majú v indexe najvyššie váhové zastúpenie.

Začiatkom septembra uviedla burza na trh novú skupinu
dlhopisových indexov SDXGroup, ktorá je moderným ukazo-
vateľom vývoja dlhopisového trhu, pričom berie do úvahy roz-
manitosť investičných portfólií. SDXGroup sleduje zmeny cien
a kapitálových výnosov oddelene a zohľadňuje aj sektorovú
klasifikáciu dlhopisov.

V roku 2004 zahájil svoju činnosť Centrálny depozitár cen-
ných papierov SR, a.s. (CDCP) v dôsledku čoho došlo k pre-
sunu kompetencií v oblasti zúčtovania a vyrovnania obchodov
z burzy na CDCP. 

BCPB aj v minulom roku pokračovala vo svojom úsilí 
zvyšovať transparentnosť riadenia spoločností. Po vytvorení
Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností v roku
2002 a jeho implementácii do burzových pravidiel v roku 2003
bola v októbri 2004 založená Stredoeurópska asociácia správy
a riadenia spoločností, ktorej cieľom je rozširovať najvhodnejšiu
prax v oblasti corporate governance. Slovenský kapitálový trh 
je síce malý, ale našim záujmom je, aby bol transparentný
a bezpečný pre emitentov aj investorov.

Napriek tomu, že minulý rok bol pre burzu náročný, 
dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 1 675 tis. Sk.
Kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý vďaka úsporám
na strane nákladov.

Očakávanou zmenou na kapitálovom trhu v roku 2005 
bude riešenie budúceho postavenia CDCP, ktoré by malo
prispieť ku skvalitneniu infraštruktúry kapitálového trhu. 

Impulzom pre rozvoj kapitálového trhu by mala byť aj priva-
tizácia 10% akcií Západoslovenskej energetiky, a. s. cez burzu
v priebehu 1. polroka 2005. Zvýšila by sa tak ponuka cenných
papierov na slovenskom kapitálovom trhu, čo sa javí v súvislosti
s dôchodkovou reformou ako mimoriadne žiadúce.
Dôchodkové správcovské spoločnosti budú každoročne
investovať miliardy slovenských korún na finančných trhoch 

na celom svete a BCPB by chcela časť týchto prostriedkov 
pritiahnuť rozširujúcou sa ponukou emisií cenných papierov.

Na záver nám dovoľte úprimne poďakovať všetkým 
subjektom a jednotlivcom, ktorí spolu s nami v minulom roku
bojovali o to, aby kapitálový trh posilnil svoje postavenie v rámci
finančného trhu. Vývoj, ktorý očakávame v roku 2005 nám 
dáva nádej, že na kapitálovom trhu dôjde k zmenám, ktoré 
nám pomôžu vytvoriť podmienky pre zatraktívnenie burzy 
pre investorov aj emitentov cenných papierov.

22

Ing. Mária Hurajová              

generálna riaditeľka BCPB

Ing. Marián Šedo                 

predseda predstavenstva BCPB
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Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. vznikla dňa 
15. 3. 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií
SR z roku 1990 a je právnickou osobou zapísanou 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
V súčasnosti burza vykonáva svoju činnosť na základe
povolenia Úradu pre finančný trh na činnosť organizáto-
ra verejného trhu s cennými papiermi vydaného dňa 
25. júna 2001. Základné imanie BCPB je 113,85 mil. Sk.
K 31. 12. 2004 mala burza 19 akcionárov. 

Ku koncu roka 2004 zamestnávala BCPB 34 zamest-
nancov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku
pokles o štyroch zamestnancov.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
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ORGÁNY BURZY, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BURZY

Generálna riaditeľka
Ing. Mária Hurajová

Predstavenstvo
Ing. Marián Šedo

predseda

Valné zhromaždenie

Oddelenie 
medzinárodných 

vzťahov a marketingu
Ing. Monika Zabadalová

vedúca

Oddelenie 
obchodovania a analýz

Mgr. Ing. Oľga
Dlugopolská

vedúca

Oddelenie kótovania
Ing. Róbert Vlkolinský

vedúci

Divízia ekonomiky
Ing. František Novosad

zástupca GR
riaditeľ

Divízia informatiky
Ing. Karol Gers

riaditeľ

Divízia burzových
obchodov

Mgr. Ing. Oľga
Dlugopolská

riaditeľka

Divízia vonkajších vzťahov
Ing. Barbora Lazárová

zástupkyňa GR
riaditeľka

Oddelenie zúčtovania 
a vyrovnania

Miroslava Balogová
vedúca

Právne oddelenie
Mgr. Svetlana
Kucmenová 

vedúca

Sekretariát 
generálnej 
riaditeľky

Oddelenie inšpekcie 
burzových obchodov
Ing. Júlia Ďurišová

vedúca

Dozorná rada 
Ing. Anna Bubeníková

predsedkyňa
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Štruktúra akcionárov BCPB k 31. 12. 2004

P.č. Akcionár – názov Podiel na ZI v Sk Počet akcií Podiel na ZI (%)
1 Fond národného majetku SR 25 200 000 2 520 22,13%
2 Všeobecná úverová banka, a. s. 23 000 000 2 300 20,20%
3 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 17 430 000 1 743 15,31%
4 OTP Banka Slovensko, a. s. 17 430 000 1 743 15,31%
5 Slovenská sporiteľňa, a. s. 12 500 000 1 250 10,98%
6 Capital Partners, o.c.p., a. s.* 3 000 000 300 2,64%
7 Oost-Europa Participaties, B. V. 3 000 000 300 2,64%
8 Poštová banka, a. s. 2 660 000 266 2,34%
9 KORUNA Invest, a. s. 2 000 000 200 1,76%

10 Devín banka a. s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%
11 ING Bank N. V. (Holandsko) prostredníctvom 

pobočky ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky 1 000 000 100 0,88%
12 Slovenská kreditná banka, a. s. (v konkurze) 1 000 000 100 0,88%
13 TatraCredittax s. r. o. 1 000 000 100 0,88%
14 Všeobecná investičná spoločnosť, a. s. 1 000 000 100 0,88%
15 Československá obchodní banka, a. s. 

(ČR) prostredníctvom pobočky
Československá obchodní banka, a. s., 
pobočka zahraničnej banky v SR 740 000 74 0,65%

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

SPOLU 113 850 000 11 385 100,00%

* Spoločnosť Capital Partners, o. c. p., a. s. nadobudla dňa 16. 7. 2004 100 ks akcií od spoločnosti AG banka, a. s. (v konkurze),
čím získala 0,88 % podiel na základnom imaní BCPB. Dňa 23. 11. 2004 spoločnosť Capital Partners, o. c. p., a. s. nadobudla 200
ks akcií od spoločnosti HARVARDSKÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a. s. (v likvidácii), čím zvýšila svoj podiel na základnom imaní
BCPB na 2,64 %.



PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva
Ing. Marián Šedo Istrobanka, a. s., člen predstavenstva 

Podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Huňor Fond národného majetku SR, podpredseda Výkonného výboru FNM SR 

Členovia
Ing. Ján Valko Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., riaditeľ odboru obchodovania
Ing. Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, riaditeľ
Ing. Ivan Gránsky CA IB Financial Advisors, o. c. p., a. s., predseda predstavenstva
Ing. Jozef Mihalik Fond národného majetku, člen Výkonného výboru FNM SR a riaditeľ sekcie kapitálového trhu a dlhopisov
Ing. Zita Zemková OTP Banka Slovensko, a. s., viceprezidentka
Ing. Peter Krutil Slovenská sporiteľňa, a. s., člen predstavenstva do 21. 5. 2004
Ing. Róbert Herbec Slovenská sporiteľňa, a. s., vedúci odboru New Issues and Corporate Finance od 21. 5. 2004
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., predseda predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Predsedkyňa
Ing. Anna Bubeníková Fond národného majetku SR, členka Výkonného výboru FNM SR 

a riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára
Členovia
JUDr. Juraj Wertlen Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., riaditeľ právneho odboru do 23. 9. 2004
Ing. Marek Jankovič Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., podpredseda predstavenstva a viceprezident pre ekonomiku od 23. 9. 2004 
Ing. Bohuslav Šolta Všeobecná úverová banka, a.s., člen predstavenstva do 21. 5. 2004
Ing. Roman Klaban Všeobecná úverová banka, a.s., člen predstavenstva a riaditeľ finančných a kapitálových trhov od 21. 5. 2004
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BURZOVÝ ROZHODCOVSKÝ SÚD

Predseda
JUDr. Ľudovít Šajgal

STÁLE VÝBORY

VÝBOR PRE KÓTOVANIE CENNÝCH PAPIEROV

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

Členovia
Ing. Peter Polák Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
RNDr. Miron Zelina, CSc. INVEST BROKERS, o.c.p., a.s. do 14. 4. 2004
Ing. Boris Gubrianský INVEST BROKERS, o.c.p., a.s. od 5. 5. 2004
Ing. Róbert Blaho ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.
Ing. Andrej Sinicyn Komerční banka, a.s.
Ing. Martin Vajkuny OTP Banka Slovensko, a.s. do 19. 4. 2004
Ing. František Kurucz OTP Banka Slovensko, a.s. od 5. 5. 2004 do 21. 9. 2004
Ing. Rastislav Matejsko OTP Banka Slovensko, a.s. od 29. 10. 2004
Ing. Agnesa Kovácsová Poštová banka, a.s. do 29. 1. 2004
PaedDr. Ingrid Kolembusová Poštová banka, a.s. od 30. 1. 2004
Ing. Rudolf Lachkovič Slovenská konsolidačná, a.s.
Ing. Róbert Herbec Slovenská sporiteľňa, a.s. do 23. 9. 2004
Ing. Ivana Čičátková Slovenská sporiteľňa, a.s. od 24. 9. 2004
Ing. Michal Kustra Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. do 28. 10. 2004
Ing. Dana Rudkovská Tatra banka, a.s. od 29. 10. 2004
Ing. Richard Belyus UniBanka, a.s.
Ing. Soňa Kundrátová Všeobecná úverová banka, a.s.
Ing. Barbora Lazárová Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Róbert Vlkolinský Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
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VÝBOR PRE ČLENSTVO

Predseda
Ing. Marián Šedo Istrobanka, a.s.

Členovia
Ing. Jozef Šnegoň Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Ing. Jaroslav Hora OTP Banka Slovensko, a.s.
Ing. Peter Šuba Poštová banka, a.s. 
JUDr. Peter Kováč Slovenská sporiteľňa, a.s. do 26. 4. 2005
Mgr. Stanislav Figlár Všeobecná úverová banka, a.s. 
Mgr. Svetlana Kucmenová Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Júlia Ďurišová Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

VÝBOR PRE OBCHODOVANIE

Predseda
Ing. Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

Členovia
Mgr. Miloš Labaj Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Ing. Roman Hedera Dexia banka Slovensko, a.s.
Ing. Ivan Hrušovský HVB Bank Slovakia a.s.
Ing. Marcela Mitošinková ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky do 30. 10. 2004
Mgr. Martin Koska ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky od 28. 10. 2004
Ing. Rastislav Paulíny Istrobanka, a.s. do 30. 9. 2004
Ing. Mojmír Hojer Istrobanka, a.s. od 28. 10. 2004
Ing. Michal Holík J & T SECURITIES (SLOVAKIA), o.c.p., a.s.
Ing. Peter Karcol Komerční banka Bratislava, a.s. do 28. 10. 2004
Ing. Igor Hornák OTP Banka Slovensko, a.s. do 28. 10. 2004
Ing. Bohuslav Ukropec Poštová banka, a.s. od 29. 1. 2004
Ing. Peter Lachkovič Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Milan Čavojec Tatra banka, a.s. 
Ing. Tomáš Perďoch UniBanka, a.s.
Ing. František Ravinger V BROKERS, o.c.p., a.s.
Ing. František Kurucz Všeobecná úverová banka, a.s. do 12. 2. 2004
Ing. Andrej Ungvarský Všeobecná úverová banka, a.s. od 26. 2. 2004
Mgr. Ing. Oľga Dlugopolská Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Peter Šály Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

07



V roku 2004 bolo na trhy BCPB prijatých celkovo
31 nových emisií domácich cenných papierov (113,0
mld. Sk), z toho jedna emisia predstavuje navýšenie
základného imania (1,0 mld. Sk). Okrem toho základné
imanie navýšili ešte štyri spoločnosti, avšak prostred-
níctvom navýšenia objemu na burzu už predtým
prijatých piatich emisií (0,7 mld. Sk). Úhrnná nominálna
hodnota novoprijatého kapitálu na kapitálový trh pred-
stavuje 113,6 mld. Sk, z toho 1,7 mld. Sk predstavuje
navyšovanie základného imania u akcií. 

V priebehu roka bolo prijatých k obchodovaniu 
13 nových emisií akcií a podielových listov (5 emitentov) 
v nominálnej hodnote 2,2 mld. Sk, z ktorých žiadna nes-
merovala na kótovaný trh burzy, všetky boli zaregistrova-
né na regulovanom voľnom trhu. Zo šiestich emisií akcií
registrovaných na regulovanom voľnom trhu emisie spo-
ločnosti Termstav a Rufin boli opätovne prijaté za účelom
vykonania povinnej ponuky na prevzatie. Po ukončení
povinných ponúk boli z trhu vyradené. Zvyšných sedem
emisií predstavovali podielové listy správcovskej
spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ v hodnote 16,0 mil. Sk.

Základné imanie bolo navýšené cez 6 emisií 5 emi-
tentov, jeho sumárna hodnota predstavovala 1,7 mld.

Sk. Z toho 1,02 mld. Sk pripadá na navýšenie základ-
ného imania prostredníctvom jednej novej emisie OTP
Banka Slovensko, ktorá túto emisiu následne umiestnila 
na kótovanom paralelnom trhu. Zvyšná časť 0,7 mld. Sk
pripadá na navýšenie piatich emisií už predtým 
registrovaných na regulovanom voľnom trhu.

V priebehu roka 2004 burza prijala k obchodovaniu
5 emisií štátnych dlhopisov v úhrnnej nominálnej 
hodnote 101,0 mld. Sk, 10 emisií hypotekárnych
záložných listov v hodnote 6,7 mld. Sk a 2 emisie 
podnikových dlhopisov v nominálnej hodnote 2,0 mld.
Sk. Regulovaný voľný trh sa nerozširoval o žiaden
dlhový cenný papier. Celkový kapitál emitovaný
prostredníctvom dlhových cenných papierov predsta-
vuje 109,7 mld. Sk.

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného 
zhromaždenia akcionárov spoločnosti Zentiva a.s. 
bolo v súlade s burzovými pravidlami od 21. 5. 2004
ukončené obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu
BCPB s emisiou akcií tejto spoločnosti. V priebehu roka
2004 ukončila BCPB obchodovanie so 79 emisiami
akcií a s 1 emisiou podielových listov na regulovanom

voľnom trhu, z ktorých bolo 76 emisií akcií akciových
spoločností a 3 emisie akcií investičných fondov. 
V 10 prípadoch boli emisie akcií zrušené v Centrálnom
depozitári cenných papierov SR, a.s., 5 emisií akcií bolo
nahradených novými ISIN-mi, s 1 emisiou akcií bolo
ukončené obchodovanie z dôvodu zrušenia emitenta
súdom, so 47 emisiami akcií bolo ukončené
obchodovanie na žiadosť emitentov a 17 emisií akcií 
16 emitentov bolo vylúčených z obchodovania z dôvo-
du neplnenia informačných povinností emitenta. Možno
konštatovať, že počet emitentov, ktorí si neplnia infor-
mačné povinnosti voči burze v priebehu rokov klesá.

Z dôvodu splatnosti dlhopisov ukončila BCPB 
v priebehu roka obchodovanie na trhu kótovaných
cenných papierov s 12 emisiami štátnych dlhopisov, 
s 1 emisiou bankových dlhopisov a s 2 emisiami pod-
nikových dlhopisov (z toho 1 emisia bola predčasne
splatená). Na regulovanom voľnom trhu bolo v súvislosti
so splatením dlhopisov ukončené obchodovanie 
s 2 emisiami podnikových dlhopisov, s 1 emisiou 
vládnych eurobondov a so 4 emisiami komunálnych
obligácií (z toho 3 emisie boli predčasne splatené).

CENNÉ PAPIERE NA TRHOCH BURZY
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ZOZNAM KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV K 31. 12. 2004 SO ZMENAMI K 21. 4. 2005

AKCIE – kótovaný hlavný trh

Názov emisie ISIN Dátum kótovania

1. Slovnaft, a.s. Bratislava CS0009004452 28. 01. 1993
2. Nafta a.s. Gbely CS0009005251 06. 12. 1993
3. Všeobecná úverová banka, a.s. SK1110001437 11. 05. 1995
4. Slovnaft, a.s. - 2. emisia SK1120001369 22. 09. 1995
5. SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.) SK1120008034 05. 08. 1998
6. Slovnaft, a.s. - 3. emisia SK1120005949 04. 10. 2002

AKCIE – kótovaný paralelný trh

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
8. OTP Banka Slovensko, a.s. – 2. emisia SK1110004613 27. 04. 2004

DLHOPISY – kótovaný hlavný trh

1. * Štátny dlhopis 131 SK4120002528 10. 04. 2000
2. VÚB a.s. Bratislava - 3. emisia HZL SK4120002536 21. 06. 2000
3. Štátny dlhopis 132 SK4120002577 17. 07. 2000
4. Štátny dlhopis 133 SK4120002601 22. 08. 2000
5. Štátny dlhopis 134 SK4120002627 25. 09. 2000
6. VÚB a.s. Bratislava - 4. emisia HZL SK4120002593 19. 10. 2000
7. Nafta a.s. Gbely SK4120002585 06. 12. 2000
8. Štátny dlhopis 142 SK4120002734 31. 01. 2001
9. Štátny dlhopis 143 SK4120002742 31. 01. 2001
10. Štátny dlhopis 144 SK4120002759 31. 01. 2001
11. Štátny dlhopis 151 SK4120002833 30. 03. 2001
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Názov emisie ISIN Dátum kótovania

12. Štátny dlhopis 152 SK4120002841 30. 03. 2001
13. VÚB a.s. Bratislava - 5. emisia HZL SK4120002668 12. 04. 2001
14. ** PALMA - TUMYS - 3. emisia SK4120002817 22. 06. 2001
15. Štátny dlhopis 161 SK4120002932 13. 07. 2001
16. Štátny dlhopis 163 SK4120002965 21. 09. 2001
17. Štátny dlhopis 166 SK4120003120 18. 01. 2002
18. Matador, a.s. 03 SK4120002981 24. 01. 2002
19. Matador, a.s. 04 SK4120002973 24. 01. 2002
20. Štátny dlhopis 170 SK4120003187 15. 02. 2002
21. Tatra banka, a.s. HZL I. SK4120003005 11. 03. 2002
22. Štátny dlhopis 174 SK4120003229 15. 03. 2002
23. VÚB a.s. Bratislava - 6. emisia HZL SK4120002999 09. 05. 2002
24. Štátny dlhopis 182 SK4120003286 31. 05. 2002
25. Štátny dlhopis 184 SK4120003336 14. 06. 2002
26. ISTROBANKA, a.s. – HZL I. SK4120003021 25. 10. 2002
27. Štátny dlhopis 188 SK4120003658 24. 01. 2003
28. Štátny dlhopis 189 SK4120003674 07. 02. 2003
29. * Štátny dlhopis 190 SK4120003690 14. 02. 2003
30. Štátny dlhopis 191 SK4120003740 07. 03. 2003
31. Štátny dlhopis 192 SK4120003799 28. 03. 2003
32. VÚB a.s. Bratislava - 7. emisia HZL SK4120003724 04. 06. 2003
33. Štátny dlhopis 199 SK4120003997 04. 07. 2003
34. Štátny dlhopis 200 SK4120004201 21. 01. 2004
35. Štátny dlhopis 201 SK4120004219 28. 01. 2004
36. Štátny dlhopis 202 SK4120004227 13. 02. 2004
37. Štátny dlhopis 203 SK4120004284 16. 04. 2004
38. Štátny dlhopis 204 SK4120004318 14. 05. 2004

DLHOPISY – kótovaný paralelný trh

1. * BANSKÉ STAVBY, a.s. – 2. emisia SK4120003161 15. 04. 2002
2. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 1. emisia HZL SK4120003294 04. 07. 2002
3. Železiarne Podbrezová, a.s. – 2. emisia SK4120003567 14. 02. 2003
4. Tatra banka, a.s. HZL II. SK4120003518 27. 06. 2003
5. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 2. emisia HZL SK4120003971 15. 10. 2003
6. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 3. emisia HZL SK4120004045 15. 10. 2003
7. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 4. emisia HZL SK4120004128 15. 10. 2003
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Názov emisie ISIN Dátum kótovania

8. B.O.F., a.s. – 5. emisia SK4120003955 04. 11. 2003
9. I.D.C. Holding, a.s. - 4. emisia SK4120004094 08. 12. 2003
10. ISTROBANKA, a.s. – HZL II. SK4120003757 12. 12. 2003
11. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL I. SK4120004060 20. 01. 2004
12. VÚB a.s. Bratislava - 8. emisia HZL SK4120003914 08. 03. 2004
13. VÚB a.s. Bratislava - 9. emisia HZL SK4120004011 08. 03. 2004
14. Unibanka, a.s. - 1. emisia HZL SK4120004169 25. 05. 2004
15. CAC Leasing Slovakia, a.s. - 2. emisia SK4120004177 26. 05. 2004
16. HVB Bank Slovakia a.s. – HZL 1 SK4120004078 28. 06. 2004
17. VÚB a.s. Bratislava - 12. emisia HZL SK4120004268 29. 06. 2004
18. OTP Banka Slovensko, a.s. HZL II. SK4120004243 02. 07. 2004
19. Československá obchodní banka, a.s. HZL I. SK4120004086 07. 07. 2004
20. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 5. emisia HZL SK4120004359 22. 12. 2004
21. Slovenská sporiteľňa, a.s. – 6. emisia HZL SK4120004375 22. 12. 2004
22. B.O.F., a.s. – 6. emisia SK4120004334 22. 12. 2004
23. *** ISTROBANKA, a.s. – HZL III. SK4120004110 14. 02. 2005
24. *** OTP Banka Slovensko, a.s. HZL IV. SK4120004425 14. 02. 2005
25. *** ĽUDOVÁ BANKA, a.s. HZL I. SK4120004417 17. 03. 2005
26. *** Československá obchodní banka, a.s. HZL II. SK4120004441 08. 04. 2005
27. *** OTP Banka Slovensko, a.s. HZL V. SK4120004433 15. 04. 2005

* V súvislosti so splatením dlhopisov bolo zrušené ich kótovanie a ukončené obchodovanie dňom 7. 2. 2005 
(ŠD 190), 20. 2. 2005 (dlhopisy BANSKÉ STAVBY, a.s. 02) a 30. 3. 2005 (ŠD 131).

** V súvislosti s predčasným splatením podnikových dlhopisov emitenta PALMA - TUMYS a.s. Bratislava 
k 2. 4. 2005 bolo zrušené ich kótovanie a ukončené obchodovanie dňom 4. 4. 2005. 

*** Po splnení podmienok kótovania boli na kótovaný paralelný trh zaradené dňom 14. 2. 2005 emisie 
ISTROBANKA, a.s. – HZL III. a OTP Banka Slovensko, a.s. HZL IV., dňom 17. 3. 2005 emisia ĽUDOVÁ 
BANKA, a.s. HZL I., dňom 8. 4. 2005 emisia Československá obchodní banka, a.s. HZL II., a dňom 
15. 4. 2005 emisia OTP Banka Slovensko, a.s. HZL V.
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Obchodovanie na BCPB v roku 2004 poznačila
zmena legislatívy v oblasti dani z príjmov, ktorá 
od januára 2004 zamedzila prevod cenných papierov
na zahraničné subjekty za účelom daňového zvýhodne-
nia, ako aj spustenie prevádzky Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a.s., sprevádzané mnohými tech-
nickými ťažkosťami. Problémy v oblasti zúčtovania a vy-
rovnania obchodov na strane členov a depozitára para-
lyzovali kapitálový trh a spôsobili, že počas niekoľkých
týždňov prestali členovia na burze obchodovať.

Objem obchodov uzatvorených na burze v roku
2004 predstavoval 432,25 mld. Sk, oproti roku 2003 
poklesol o 60,6%. Aj napriek tomuto výraznému pokle-
su ide o tretí najúspešnejší rok v histórii burzy 
z pohľadu dosiahnutého objemu obchodov. Počet
transakcií v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež
poklesol o viac ako 70% a dosiahol 17 644. Výrazný
prepad počtu transakcií bol spôsobený aj vývojom 
v realizácii vyhlásených povinných ponúk na prevzatie,
ktorých počet síce vzrástol zo 41 v roku 2003 na 56 
v hodnotenom období, tieto však výrazne zaostávali 
v ich plnení z pohľadu počtu obchodov. Kým v roku
2003 počet obchodov v rámci povinných ponúk 
na prevzatie dosiahol 44 517, v roku 2004 len 3 262,
čo predstavuje medziročný pokles o 92,7%.

Objem kurzotvorných transakcií dosiahol 22,56 mld.
Sk a na celkovom objeme obchodov sa podieľal 
5,2%-ami, čo je o 81,3% menej ako rok predtým. Tento
pokles bol spôsobený výpadkom kurzotvorných
transakcií predovšetkým s dlhopismi. Kým v roku 2003
objem cenotvorných transakcií s dlhopismi zaznamenal
119,3 mld. Sk, v roku 2004 len 14,0 mld. Sk.

Podiel objemu obchodov realizovaných nerezident-
mi na celkovom objeme obchodov v roku 2004 pred-
stavuje 49,6%, z toho 53,6% pripadá na stranu kúpy 
a 45,7% na stranu predaja. Podiel zahraničných 
fyzických osôb na celkovom objeme predstavuje 
1,0%, zostatok pripadá na právnické osoby.

OBCHODOVANIE S AKCIAMI 

K poslednému obchodnému dňu decembra 2004
bolo možné uzatvárať obchody s 389 emisiami akcií 
a podielových listov 302 emitentov, z toho so 6 emisia-
mi na kótovanom hlavnom trhu, s 8 emisiami na kóto-
vanom paralelnom trhu a s 375 emisiami na regulo-
vanom voľnom trhu. 

Trhová kapitalizácia všetkých obchodovateľných
emisií majetkových cenných papierov registrovaných 
na burzových trhoch medziročne vzrástla o 27,7% 
na 140,1 mld. Sk. Trhová kapitalizácia kótovaného trhu
predstavuje 68,6 mld. Sk so 62,4%-ným medziročným
posilnením, čo svedčí - i napriek odchodu významnej
kótovanej emisie spoločnosti Zentiva - o výraznom zhod-
notení jestvujúcich kótovaných titulov počas roka 2004. 

Majetkové cenné papiere sa nakupovali alebo
predávali v objeme 21,4 mld. Sk, čo zodpovedá 20,1 
miliónu prevedených akcií. Hoci medziročný pokles
predstavuje len 12,2%, napriek tomu konštatujeme
výrazné oslabenie akciového trhu vzhľadom na vysoký
až 38,9%-ný (v roku 2003 len 4,1%) podiel obchodov 
v rámci povinných ponúk. Podiel objemu akciových
transakcií na celkovom objeme obchodov predstavuje
necelých 5%, čo dokazuje jeho výrazné zaostávanie 
za trhom dlhopisovým. 

Najúspešnejšími akciovými emisiami z pohľadu
dosiahnutého finančného objemu obchodov v roku
2004, odhliadnuc od povinných ponúk na prevzatie,
boli akcie spoločností Nafta, Slovnaft a Zentiva. Na re-
gulovanom voľnom trhu objemovo vynikala emisia Inži-
nierske stavby Košice, ktorá je zároveň najúspešnejšou

OBCHODOVANIE
ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV
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ŠTATISTIKA OBJEMU OBCHODOV V ROKU 2004 

2004 2003 Zmena v %
POČET OBCHODNÝCH DNÍ 245 243 0,82
CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 432 252 198 815 1 096 728 696 449 -60,59
PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 1 764 294 689 4 513 286 817 -60,91

AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 21 390 398 594 24 364 645 057 -12,21
PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 87 307 749 100 266 029 -12,92
POČET EMISIÍ 389 448 -13,17

TRH KÓTOVANÝCH CP 14 14 0
TRH NEKÓTOVANÝCH CP 375 434 -13,59

DLHOPISY
CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV V SK 410 861 800 221 1 072 364 051 392 -61,69
PRIEMERNÝ DENNÝ OBJEM OBCHODOV V SK 1 676 986 940 4 413 020 788 -62,00
POČET EMISIÍ 65 70 -7,14

TRH KÓTOVANÝCH CP 60 58 3,45
TRH NEKÓTOVANÝCH CP 5 12 -58,33



emisiou spomedzi všetkých registrovaných akciových
emisií na BCPB v roku 2004. 
O najvyšší počet obchodov za hodnotené obdobie sa
postarali akcie OTP Banka Slovensko. Najaktívnejšou
kótovanou emisiou z pohľadu finančného objemu
obchodov v sekcii kurzotvorných obchodov sa stali
akcie emitenta Všeobecná úverová banka.

V roku 2004 expirovalo až 52 povinných ponúk na
prevzatie, z toho ponuka na emisie Slovnaftu a Geosu
bola vypísaná ešte v roku 2003. V sledovanom období
BCPB realizovala celkovo 56 nových povinných ponúk
na prevzatie. Finančný objem obchodov v rámci povin-
ných ponúk dosiahol historicky najvyššiu úroveň 8,3
mld. Sk v rámci 3262 transakcií a tvoril 38,9% celkové-
ho objemu a 21,7% počtu všetkých transakcií s akciami.

Slovenský akciový indikátor – index SAX má za
sebou jeden z najúspešnejších rokov svojej existencie.
Medziročne posilnil o 83,9%, čo zodpovedá prírastku
149,01 bodov. Naposledy index rástol rýchlejšie v roku
1994, keď medziročne posilnil o 95,5%. Posledný
obchodný deň roka – 23. december – bol súčasne aj
dňom ročného a vyše 10,5 ročného maxima. Uzatváral
rok na úrovni 326,63 boda s 83,9%-ným ziskom. 

V priebehu roka bola báza indexu navýšená o druhú
emisiu OTP Banky Slovensko a z bázy bola vyradená
emisia akcií spoločnosti Zentiva z dôvodu ukončenia
obchodovania na burze. Do bázy indexu bola zaradená
i spoločnosť Novitech avšak vzhľadom k tomu, že 
s akciami spoločnosti nebol uzatvorený v priebehu roka
žiadny kurzotvorný obchod, spoločnosť bola začiatkom
roka 2005 z bázy vyradená.

Medziročné zmeny bázických titulov v roku 2004 
sú nasledovné: Biotika (+45,9%, 321 Sk), OTP Banka
Slovensko (+46,3%, 300 Sk), Nafta (+18,1%, 1500 Sk),
Novitech (0,0%, 43 Sk), SES Tlmače (+33,3%, 180 Sk),
Slovnaft (+114,7%, 2899 Sk), VÚB (+98,6%, 2880 Sk). 

Akcie emitenta Slovnaft, ktorý je v súčasnosti
najvyššie kapitalizovanou spoločnosťou BCPB, sú
jediným reprezentantom slovenského akciového trhu 
v báze Stredoeurópskeho indexu CESI, ktorý vypočítava
Burza cenných papierov v Budapešti a jeho kompo-
nentmi sú najlikvidnejšie kótované spoločnosti
obchodované na burzách v Prahe, Budapešti, Varšave
Ľubľane a Bratislave. Váha titulu Slovnaft v indexe sa 
v roku 2004 mierne zvýšila z 1,3% na 1,36%, čo možno
pripísať posilneniu kurzu akcií spoločnosti. 

OBCHODOVANIE S DLHOPISMI

Ku koncu roka bolo na burzových trhoch možné obcho-
dovať so 65 emisiami dlhopisov, z toho s 38 na kótovanom
hlavnom trhu, s 22 emisiami na kótovanom paralelnom trhu
a s 5 emisiami na regulovanom voľnom trhu, z toho jedna
emisia na voľnom trhu je eurobond.

Hodnota trhovej kapitalizácie dlhových emisií k posled-
nému obchodnému dňu roka 2004 predstavovala 362,3 mld.
Sk a oproti roku 2003 vzrástla o 9,2%, z toho 340,1 mld. Sk
pripadlo na kótované emisie.

Objem obchodov s dlhopismi v hodnotenom období
dosiahol úroveň 410,9 mld. Sk, čo zodpovedá 2,3 miliónom
kusov dlhopisov zobchodovaných v 2 636 obchodoch.
Oproti roku 2003 došlo k ich dramatickému poklesu po tom,
čo Ministerstvo financií prijalo novelu zákona o dani z príj-
mov, ktorá zamedzuje prevod cenných papierov na zahra-
ničné subjekty za účelom daňového zvýhodnenia. Ich me-
dziročný pokles predstavuje až 61,7%, napriek tomu po ro-
koch 2003 a 2002 ide o najúspešnejší rok pre dlhové cen-
né papiere z pohľadu finančného objemu. Tradične najviac
sa preinvestovalo v bezrizikových štátnych dlhopisoch. Ich
celkový finančný objem zaznamenal 407,5 mld. Sk, čo pred-
stavuje 99,2%-ný podiel na celkovom objeme obchodov. 

Najväčšie finančné objemy vykázali nasledovné
dlhopisové emisie: reštrukturalizačný štátny dlhopis série
142, ŠD série 191 a série 200, v súkromnom sektore 
HZL ISTROBANKA II a Železiarne Podbrezová 02. Najviac
obchodov bolo uzatvorených so zero-kupón štátnymi
dlhopismi série 200, ktoré zároveň dosiahli najvyšší finančný
objem v kurzotvorných transakciách. 

Zložka indexu SDX pre podnikové a bankové dlhopisy
uzatvárala posledný obchodný deň roka s 8,6%-ným ročným
ziskom na hladine 259,536% nominálu, ponúkajúc priemerný
výnos do splatnosti 4,535%, hodnota durácie bola 1,77 roka.
Minimum 239,076% dosiahla 7. januára, maximum
259,536% 23. decembra.
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umožňujú investorom sledovať len časť portfólia 
a to podľa jeho splatnosti alebo len určitý sektor, 
resp. subsektor, čo predstavuje najvýraznejší prínos
oproti v súčasnosti publikovanému indexu SDX, 
ktorý toto neumožňuje. 

ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV

V súlade s legislatívnymi zmenami prešlo od 
19. 3. 2004 zúčtovanie a vyrovnanie burzových
obchodov z burzy na Centrálny depozitár cenných
papierov SR, a.s. (CDCP). Nakoľko však CDCP 
k uvedenému dátumu nebol po technickej stránke
pripravený zúčtovanie a vyrovnanie zabezpečovať, 
po takmer dvojtýždňovom výpadku obchodovania 
na burze a dohode medzi Ministerstvom financií SR
(jediný akcionár CDCP), CDCP Úradom pre finančný
trh, Asociáciou bánk SR a BCPB bolo nájdené dočasné
riešenie a 31. 3. 2004 začalo tzv. prechodné obdobie,
počas ktorého bolo zúčtovanie a vyrovnanie burzových
obchodov prevádzkované pôvodným spôsobom, 
t.j. prostredníctvom softvéru burzy. Prechodné obdobie
skončilo 30. 9. 2004 a od 1. 10. 2004 zabezpečuje 
zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov CDCP.

Priemerná cena portfólia štátnych dlhopisov v báze
indexu SDX ku koncu roka bola 238,401%, pričom hodnota
priemerného výnosu predstavovala 4,324% a durácie 3,87
roka. Minimum 217,410% dosiahla táto zložka 7. januára,
maximum 238,401% 22. decembra.

SDXGROUP INDEXY

Nakoľko slovenský kapitálový trh je možné v súčas-
nosti považovať za dlhopisový, keďže dlhodobo je viac
ako 90% celkového objemu obchodov uzatváraných 
s dlhovými cennými papiermi, BCPB sa rozhodla
vytvoriť moderný ukazovateľ vývoja dlhopisového trhu,
ktorý by zohľadňoval najnovšie metódy výpočtu 
a súčasne aj rozmanitosť investičných portfólií.

2. septembra 2004 začala burza publikovať novú
skupinu dlhopisových indexov SDXGroup. Indexy
SDXGroup vznikli ako odozva na čoraz náročnejší
finančný trh, charakteristický rôznorodosťou portfólií
investorov a investičných stratégií, ktorý kladie čoraz
väčšie nároky na indikátory kapitálového trhu.

SDXGroup patrí do skupiny podielových indexov.
Každý index zo skupiny je dvojzložkový, kde prvú
zložku tvorí cenový index a druhú vývojový index,
pričom každému indexu prislúcha sedem ukazovateľov:
priemerný výnos do splatnosti, priemerný kupónový
výnos, priemerná durácia, priemerná splatnosť,
priemerná modifikovaná durácia, priemerná konvexita 
a počet bázických titulov.

Indexy SDXGroup sa delia podľa sektorovej 
klasifikácie na SDXGroup pre štátne dlhopisy 
a na SDXGroup pre dlhopisy súkromného sektora.
Skupina SDXGroup pre súkromný sektor sa detailnejšie
člení na index pre podnikové dlhopisy, bankové dlho-
pisy a hypotekárne záložné listy. Okrem toho indexy
zohľadňujú i reziduálnu splatnosť dlhopisov v báze;
krátkodobú so splatnosťou do 5 rokov a dlhodobú 
so splatnosťou nad 5 rokov. Indexy SDXGroup preto
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Okrem priebežného monitorovania burzových
obchodov v burzovom obchodnom a zúčtovacom 
systéme uskutočnilo oddelenie inšpekcie burzových
obchodov v priebehu roka 2004 systematickú komplex-
nú kontrolu v sídle 9 členov BCPB a prešetrovalo 
3 podnety účastníkov finančného trhu k burzovým
obchodom. Pri systematických kontrolách neboli 
zistené závažné nedostatky v činnosti členov ako
obchodníkov s cennými papiermi, zatiaľ čo na základe
nedostatkov zistených pri priebežnej kontrole a kontrole
na podnet udelila BCPB sankciu dvom svojim členom. 

Súčasťou inšpekčnej činnosti bolo aj vypracová-
vanie informácií pre Úrad pre finančný trh, zložky polica-
jného zboru SR, súdy SR, daňové, colné a exekútorské
úrady SR, komerčno-právnické kancelárie, ako aj pre
účastníkov kapitálového trhu. V súlade so zákonom 
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov predkla-
dalo oddelenie po skončení každého kalendárneho
štvrťroka správu o svojej činnosti Úradu pre finančný trh.

ZOZNAM ČLENOV BCPB

K 31. 12. 2004 mala BCPB 29 riadnych členov. 
Zo zákona je osobou oprávnenou obchodovať 
na burze Národná banka Slovenska. V priebehu 
roka 2004 nenastali žiadne zmeny v počte a zložení
členov BCPB.

ZOZNAM ČLENOV A OSÔB OPRÁVNENÝCH OBCHODOVAŤ NA BCPB K 31. 12. 2004

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

prostredníctvom pobočky Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
5 Dexia banka Slovensko a.s.
6 DLHOPIS, o.c.p., a.s.
7 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 pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
11 INVEST BROKERS, o.c.p., a.s.
12 ISTROBANKA, a.s.
13 J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o.c.p., a.s.
14 Komerční banka Bratislava, a.s.
15 ĽUDOVÁ BANKA, a.s.
16 Národná banka Slovenska*
17 OTP Banka Slovensko, a.s.
18 PALČO BROKERS o.c.p., a.s.
19 Poštová 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 cennými papiermi
24 Slovenská sporiteľňa, 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 Všeobecná úverová banka, a.s.
* osoba oprávnená obchodovať na BCPB

INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
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V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ bola
burza prijatá za riadneho člena Európskej federácie
búrz (FESE). Rozhodlo o tom valné zhromaždenie 
FESE na svojom zasadnutí dňa 1. 6. 2004 vo Frankfurte 
nad Mohanom. Rozhodnutie valného zhromaždenia 
vnímame ako ocenenie práce burzy a ďalších subjektov
snažiacich sa o budovanie kapitálového trhu na
Slovensku, spĺňajúceho kritériá vyspelých kapitálových
trhov v Európe. Spolu s BCPB sa riadnymi členmi FESE
stali všetky burzy ďalších deviatich nových členských
krajín EÚ. Cieľom federácie je podporovať vzájomný
dialóg medzi členmi, rozvoj európskeho trhu s cennými
papiermi a spoluprácu v oblasti vzájomného približova-
nia legislatívy. Prostredníctvom FESE zaznieva hlas búrz
aj pri rokovaniach s inštitúciami EÚ o budúcnosti
európskeho kapitálového trhu.

V súčasnosti, v čase konsolidácie kapitálových
trhov v Európe vyvstáva otázka ďalšej existencie burzy
ako samostatného subjektu. Sme presvedčení, že
BCPB ako regionálna burza má v rámci Európskej únie
svoj význam, nakoľko menšie spoločnosti si budú 
len ťažko hľadať investorov na veľkých európskych, 
prípadne mimoeurópskych burzách. Zároveň je však
zrejmé, že burza ako samostatný subjekt nebude môcť
poskytovať investorom a emitentom zaujímavé služby 
za primerané ceny. Rozhovory o možnej spolupráci 
boli vedené s Burzou cenných papierov v Prahe, avšak

vzhľadom na absentujúce funkčné a vzájomne komuni-
kujúce depozitáre cenných papierov v oboch krajinách,
boli pozastavené. Vhodným dlhodobejším riešením pre
stredoeurópsky región sa javí vytvorenie vzájomných
užších väzieb medzi burzami. Iniciatívnou je v tomto
smere viedenská burza cenných papierov, ktorá má
záujem vytvoriť alianciu stredoeurópskych búrz.

BCPB sa už viac ako dva roky snaží o zvyšovanie
transparentnosti riadenia spoločností. Prvým význam-
ným krokom v tejto oblasti bolo vytvorenie Zjednoteného
kódexu správy a riadenia spoločností (kódexu) a jeho
následná implementácia do burzových pravidiel. 
Za účasti medzinárodných expertov usporiadala burza
pre kótované spoločnosti seminár, na ktorom sa disku-
tovalo o význame corporate governance a spôsobe 
ako sa spoločnosti môžu prihlásiť k zásadám kódexu.
Následne sa uskutočnilo niekoľko ďalších seminárov 
na pôde profesijných asociácií. Avšak najvýznamnejšou
udalosťou v tejto oblasti bolo založenie občianskeho
združenia, Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia
spoločností (CECGA), ktorej hlavným poslaním je zvýšiť
úroveň vnímania a pochopenia úlohy členov predsta-
venstiev a dozorných rád na Slovensku, podporovať 
a rozširovať normy najvhodnejšej praxe v oblasti
Corporate Governance smerom ku všetkým členom
predstavenstiev a dozorných rád spoločností, 
bez ohľadu na ich veľkosť. 

Úsporné opatrenia v spoločnosti sa dotkli i časopi-
su BURZA, ktorého periodicita sa znížila v minulom
roku na dve čísla za rok. Pre rok 2005 bolo vydávanie
časopisu pozastavené úplne. Informácie o činnostiach
burzy, aktuality, profily spoločností kótovaných na burze
a mnoho ďalších informácií je od februára 2005 
možné nájsť raz mesačne v dvojtýždenníku PROFIT. 
Od júna 2004 sú denné kurzové lístky a oznamy 
burzy uverejňované okrem Hospodárskych novín 
aj v denníku PRAVDA.

BCPB neustále rozširuje množstvo a kvalitu posky-
tovaných informácií. Na internetovej stránke burzy 
sú publikované skrátené finančné výkazy kótovaných
spoločností za 4 účtovné obdobia doplnené o výkazy 
k aktuálnemu štvrťroku, resp. polroku. Profesionálni
užívatelia burzových dát a informácií majú možnosť
vybrať si z troch základných balíkov informácií – dáta 
o obchodovaní v reálnom čase, po skončení obchodo-
vania a o emitentoch. Servis o emitentoch bol rozšírený
o finančné výkazy nielen kótovaných spoločností, ale 
aj o tie spoločnosti z voľného trhu, ktoré využívajú nový
informačný systém IRIS na zber, spracovanie a distribú-
ciu informácií od emitentov. Objem finančných informá-
cií sa tak rozšíril o viac ako 100 spoločností. 

16

VONKAJŠIE VZŤAHY



HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2004
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ZHODNOTENIA VÝVOJA V ROKU 2004, PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V ROKU 2005

V roku 2004 došlo k významnému zníženiu výnosov burzy v porovnaní s rokom 2003. Na poklese výnosov sa významnou mierou podieľali nižšie poplatky 
za obchodovanie, ktoré korešpondovali s poklesom objemu obchodov. Prepad výnosov bol zmiernený úsporou v nákladoch. Napriek nepriaznivej situácii burza ukončila
hospodárenie za rok 2004 so ziskom 1 675 tis. Sk. 

V roku 2005 sú plánované výnosy BCPB vo výške 47,42 mil. Sk, náklady vo výške 45,63 mil. Sk. Plánovaný výsledok hospodárenia pred zdanením sa predpokladá 
vo výške 1,79 mil. Sk. Predpokladáme pokračovanie činnosti burzy v podmienkach, za akých pôsobila v roku 2004.

ÚČTOVNÉ VÝKAZY ZA ROK 2004
Súvaha v plnom rozsahu k 31. decembru 2004

Ozna- STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
čenie predchádzajúce

účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto

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

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 218 721 81 617 137 104 149 500 
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  
B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 157 041 80 879 76 162 83 592 
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012) 004 15 071 13 260 1 811 1 983 
B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  
B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  
B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 15 071 13 260 1 811 1 983 
B.I.4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -  
B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  
B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010
B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 -  -  -  -  
B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012 -  -  -  -  
B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022) 013 141 970 67 619 74 351 81 609 
B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 12 720 -  12 720 12 720 
B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 65 364 15 732 49 632 51 777 
B.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 016 63 556 51 887 11 669 16 782 
B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  
B.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  
B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 330 -  330 330 
B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 -  -  -  -  



Ozna- STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
čenie predchádzajúce

účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto

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

B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 021 -  -  -  -  
B.II.9. Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  -  -  -  
B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 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 spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 025 -  -  -  -  
B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  -  -  -  
B.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  -  -  -  
B.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  -  -  -  
B.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 029 -  -  -  -  
B.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030 -  -  -  -  
B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031 -  -  -  -  
C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 60 635 738 59 897 63 757 
C.I. Zásoby súčet ( r. 034 až 040) 033 -  -  -  -  
C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 -  -  -  -  
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  
C.I.3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 036 -  -  -  -  
C.I.4. Výrobky (123) - 194 037 -  -  -  -  
C.I.5. Zvieratá (124) - 195 038 -  -  -  -  
C.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 -  -  -  -  
C.I.7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 -  -  -  -  
C.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047) 041 -  -  -  -  
C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 042 -  -  -  -  
C.II.2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 043 -  -  -  -  
C.II.3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  
C.II.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 045 -  -  -  -  
C.II.5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 046 -  -  -  -  
C.II.6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 -  -  -  -  
C.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 8 049 738 7 311 8 366 
C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 4 529 738 3 791 8 363 
C.III.2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 050 -  -  -  -  
C.III.3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  
C.III.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052 -  -  -  -  
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Ozna- STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
čenie predchádzajúce

účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto

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

C.III.5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  
C.III.6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 3 517 -  3 517 -  
C.III.7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 055 3 -  3 3 
C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 52 586 -  52 586 55 391 
C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 24 -  24 31 
C.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 52 562 -  52 562 55 360 
C.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  
C.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  
C.IV.3. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  
D.I. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 1 045 -  1 045 2 151 
D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 953 -  953 1 938 
D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 92 -  92 213 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 873 839 326 468 547 371 595 849 

Ozna- STRANA PASÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 5 6

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

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 137 104 149 500 
A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 127 831 134 725 
A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 113 850 113 850 
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 113 850 113 850 
A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -  -  
A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 070 -  -  
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 3 320 3 320 
A.II.1. Emisné ážio (412) 072 3 320 3 320 
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 -  -  
A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 -  -  
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -  -  
A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -  -  
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Ozna- STRANA PASÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 5 6

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

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077 -  -  
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 7 779 6 697 
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 7 742 6 660 
A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 080 -  -  
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 37 37 
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082 1 722 38 
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 1 722 38 
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 -  -  
A.V. Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078                                                     

+ r. 082 + r. 086 + r. 116) 085 1 160 10 820 
B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 5 641 13 009 
B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 1 093 2 415 
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 -  1 684 
B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 -  -  
B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 1 093 731 
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 1 133 1 138 
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 -  -  
B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -  -  
B.II.3. Dlhodobé záväzky voči 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) 099 230 190 
B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 -  -  
B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 903 948 
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 3 415 9 456 
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 103 810 3 506 
B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 -  -  
B.III.3. Záväzky voči 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 voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 -  -  
B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 1 699 2 713 
B.III.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 548 671 
B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 358 2 566 
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Ozna- STRANA PASÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 5 6

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

B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 -  -  
B.IV. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 -  -  
B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 -  -  
B.IV.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 -  -  
B.IV.3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 -  -  
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 3 632 1 766 
C.I.1. Výdavky budúcich období (383) 117 1 813 40 
C.I.2. Výnosy budúcich období (384) 118 1 819 1 726 

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 543 624 585 414 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu za rok končiaci 31. decembra 2004

Ozna- TEXT č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 1 2

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

I. Tržby za predaj tovaru (604) 01 -  -  
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 47 236 67 371 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 46 303 67 371 
II.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  
II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 933 -  
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 10 795 25 960 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 1 454 1 838 
B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 9 341 24 122 
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 36 441 41 411 
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 26 456 26 630 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 17 565 17 954 
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 3 682 3 566 
C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 4 464 4 324 
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Ozna- TEXT č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 1 2

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

C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 745 786 
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 139 187 
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 8 761 8 991 
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 11 83 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 -  -  
IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku 

komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 731 11 226 
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov 

budúcich období (552, 554, 555) 22 638 731 
V. Zrušenie a zúčtovanie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659) 23 -  -  
H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559) 24 281 -  
VI. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 815 717 
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 895 822 
VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 -  -  
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 -  -  
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28) 29 828 16 076 
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -  -  
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -  
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti 

s podstatným vplyvom (665A) 33 -  -  
IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34 -  -  
IX.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 -  -  
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 -  -  
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 -  -  
XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38 -  -  
M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  
XII. Výnosové úroky (662) 40 2 942 4 054 
N. Nákladové úroky (562) 41 -  -  
XIII. Kurzové zisky (663) 42 2 25 
O. Kurzové straty (563) 43 58 95 
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 -  -  
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 2 039 3 414 
XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 -  -  
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Ozna- TEXT č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
čenie účtovné obdobie
a b c 1 2

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

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 -  -  
XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48 -  -  
R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 -  -  
XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 -  -  
S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 -  -  
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + 

r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (-r. 50) - (-r. 51) 52 847 570 
T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 515 5 826 
T.1. - splatná (591, 595) 54 561 5 432 
T.2. - odložená (+/- 592) 55 (46) 394 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 1 160 10 820 
XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 -  -  
U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 -  -  
V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 -  -  
T.1. - splatná (593) 60 -  -  
T.2. - odložená (+/- 594) 61 -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  -  
Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63 -  -  
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 1 160 10 820 

Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 227 752 361 616 

Prehľad peňažných tokov

Ozna- NÁZOV POLOŽKY Skutočnosť v tis. Sk 
čenie Bežné účtovné obdobie Minulé účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 1 675 16 646 
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-) 6 633 (9 833)
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 8 761 8 991 
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Ozna- NÁZOV POLOŽKY Skutočnosť v tis. Sk 
čenie Bežné účtovné obdobie Minulé účtovné obdobie

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná 
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) -  -  

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) -  -  
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) (1 322) (15 012)
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 281 -  
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 1 866 316 
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) -  -  
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) -  -  
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) (2 942) (4 045)
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) -  -  
A.1.11. Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) -  -  
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) (11) (83)
A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, 

s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) -  -  
A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.) 549 (1 542)
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 3 729 (154)
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) (4 286) (835)
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -  -  
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, 

ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) 1 106 (553)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne 
v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 8 857 5 271 

A.3. Prijaté úroky (+) -  -  
A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-) -  -  
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) -  -  
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) -  -  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.) 7 182 (11 375)
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) (5 624) (4 911)
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) -  -  
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) -  -  
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.) 3 233 360 
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Ozna- NÁZOV POLOŽKY Skutočnosť v tis. Sk 
čenie Bežné účtovné obdobie Minulé účtovné obdobie

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -  (7 031)
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) (1 331) -  
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, 

s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 
na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 11 83 
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) -  -  
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, 

s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 
na predaj alebo na obchodovanie (+) -  -  

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) -  -  

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) -  -  

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek 
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) -  -  

B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek 
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) -  -  

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) -  -  
B.12. Prijaté úroky (+) 2 942 4 044 
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) -  -  
B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) -  -  
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) -  -  
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -  -  
B.19 Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) -  -  
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -  -  
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 1 622 (2 904)

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) 1 684 1 618 
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) -  -  
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) -  -  
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Ozna- NÁZOV POLOŽKY Skutočnosť v tis. Sk 
čenie Bežné účtovné obdobie Minulé účtovné obdobie

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) -  -  
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) -  -  
C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) -  -  
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) -  -  
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) -  -  
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 1 684 1 618 
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) (5) 898 
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) -  -  
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) -  -  
C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 

ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie predmetu činnosti (+) -  -  
C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 

s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) -  -  
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) -  -  
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -  -  
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) -  -  
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného 

a odpisovaného nájomcom (-) -  -  
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+) -  898 
C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich 

z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) (5) -  
C.3. Výdavky na zaplatené úroky (-) -  -  
C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) (9 339) (19 924)
C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) -  -  
C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+) -  -  
C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) -  -  
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) -  -  
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) -  -  
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) (7 660) (17 408)
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C) (2 805) (19 952)
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 55 391 75 343 
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením 

kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) -  -  
G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom  ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) -  -  
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, 

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 52 586 55 391 
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OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI: BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.
SÍDLO: VYSOKÁ 17
IČO: 00604054

Poznámka:

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

POZNÁMKY K ÚČTOVNÝM VÝKAZOM ZA ROK 2004
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, 811 06 Bratislava
Dátum založenia 8. januára 1991
Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 15. marca 1991
Hospodárska činnosť – Organizovanie obchodovania s cennými papiermi a vykonávanie s tým súvisiacich činností

– Vydavateľská a publikačná činnosť

2. ZAMESTNANCI

Priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2004 34
z toho vedúci zamestnanci 5

3. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za BCPB, a. s. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004 podľa slovenských
právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. 

4. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2003

Účtovnú závierku spoločnosti BCPB, a. s., za rok 2003 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 21. mája 2004. 

5. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Orgán Funkcia Meno
Predstavenstvo predseda Ing. Šedo Marián

podpredseda Ing. Huňor Peter
člen Ing. Gránsky Ivan
člen Ing. Herbec Róbert
člen Ing. Kopál Róbert
člen RNDr. Ing. Matušovič Marián, PhD.
člen Ing. Mihálik Jozef
člen Ing. Valko Ján
členka Ing. Zemková Zita

Dozorná rada predsedkyňa Ing. Bubeníková Anna
člen Ing. Klaban Roman
člen Ing. Jankovič Marek

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Výkonné vedenie generálna riaditeľka Ing. Hurajová Mária
riaditeľka divízie vonk. vzťahov Ing. Lazárová Barbora
riaditeľ divízie ekonomiky Ing. Novosad František
riaditeľka divízie burz. obchodov Mgr. Ing. Dlugopolská Oľga
riaditeľ divízie informatiky Ing. Gers Karol

6. ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV A ICH PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

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

Fond národného majetku Slovenskej republiky 25 200 22,13 15,00
Všeobecná úverová banka, a.s. 23 000 20,20 15,00
OTP Banka Slovensko, a.s. 17 430 15,31 15,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17 430 15,31 15,00
Slovenská sporiteľňa, a.s. 12 500 10,98 10,98
Capital Partners, o.c.p., a.s. 3 000 2,64 2,64
Oost-Europa Participaties, B.V. 3 000 2,64 2,64
Poštová banka, a.s. 2 660 2,34 2,34
Koruna Invest, o.c.p., a.s. 2 000 1,76 0,00
Devín banka, a.s. (v konkurze) 1 000 0,88 0,00
ING Bank N.V., pobočka 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
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. 1 000 0,88 0,00
ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR 740 0,65 0,65
Kooperatíva, a.s. 720 0,63 0,63
UniBanka, a.s. 670 0,59 0,59
Tatra banka, a.s. 300 0,26 0,29
UNIQA poisťovňa, a.s. 200 0,18 0,18
Spolu 113 850 100,00

Aj po novele zák. č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov účinnej od 1. decembra 2004 zostáva ustanovenie týkajúce sa obmedzenia hlasovacích práv akcionárov BCPB
na základe § 180, ods. 1 Obchodného zákonníka a Čl. X, ods. 7 schválených Stanov BCPB v platnosti.

7. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. je sprístupnená v jej sídle Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

29



1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej 
republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v slovenských korunách. 

2. Účtovná závierka za rok 2004 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 

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

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

5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

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

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

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

9. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH ZLOžIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV – PRVÉ OCENENIE

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

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

b) pohľadávky:
• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,

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

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

e) rezervy – v očakávanej výške záväzku,

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
A ÚČTOVNÉ METÓDY
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f) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

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

h) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti
umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba
dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 19 %.

10. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV – NASLEDUJÚCE OCENENIE

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

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

• Odpisový plán

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

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

SSkkuuppiinnaa  ddllhhooddoobbééhhoo  mmaajjeettkkuu ŽŽiivvoottnnoossťť  ((rrookkoovv)) SSaaddzzbbaa  ((%%))
1. skupina - nehmotný majetok (SW) 4 14,2 - 28,6
1. skupina - hmotný majetok (kanc. a výpočtová technika) 4 14,2 - 28,6
2. skupina - hmotný majetok (stroje a zariadenia, nábytok) 8 6,2 - 13,4
3. skupina - hmotný majetok (klimatizačné zariadenia) 15 3,4 - 6,9
5. skupina - hmotný majetok (budova) 40 1,5 - 2,5

Majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny sa odpisuje:
a) rovnomerným mesačným odpisom po dobu 48 mesiacov pri rovnomernom  využívaní majetku,
b) polovičnou sadzbou počas 12 mesiacov nasledujúcich po zaradení majetku do používania.

11. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej
závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
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1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (R. 004 A 013 SÚVAHY)

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

Zriaďovacie Aktivované Softvér Obstarávaný Poskytnuté Celkom
náklady náklady dlhodobý preddavky

na vývoj nehmotný 
majetok

Riadok súvahy 005 006 007 011 012 004
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2004 - - 17 836 - - 17 836
Prírastky - - 933 - - 933
Úbytky - - 3 698 - - 3 698
Presuny - - - - - -
K 31. decembru 2004 - - 15 071 - - 15 071

Oprávky
K 1. januáru 2004 - - 15 853 - - 15 853
Prírastky - - 1 105 - - 1 105
Úbytky - - 3 698 - - 3 698
Presuny - - - - - -
K 31. decembru 2004 - - 13 260 - - 13 260

Zostatková hodnota 
K 1. januáru 2004 - - 1 983 - - 1 983
K 31. decembru 2004 - - 1 811 - - 1 811

V roku 2004 bol vyradený  už odpísaný  dlhodobý nehmotný majetok  v obstarávacej hodnote 3 698 tis. Sk.

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Pozemky Stavby Samostatné Pestovateľské Základné Ostatný Obstarávaný Poskytnuté Celkom
hnuteľné veci celky trvalých stádo dlhodobý dlhodobý preddavky

a súbory porastov a ťažné hmotný hmotný
hnuteľných vecí zvieratá majetok   majetok

Riadok súvahy 014 015 016 017 018 019 020 021 013
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2004 12 720 66 019 72 005 - - 330 - - 151 074
Prírastky - 172 227 - - - - - 399

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
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Úbytky - 827 8 676 - - - - - 9 503
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2004 12 720 66 364 63 556 - - 330 - - 141 970

Oprávky
K 1. januáru 2004 - 14 242 55 223 - - - - - 69 465
Prírastky - 2 317 5 340 - - - - - 7 657
Úbytky - 827 8 676 - - - - - 9 503
Presuny - - - - - - - - -
K 31. decembru 2004 - 15 732 51 887 - - - - - 67 619

Zostatková hodnota 
K 1. januáru 2004 12 720 51 777 16 782 - - 330 - - 81 609
K 31. decembru 2004 12 720 49 632 11 669 - - 330 - - 74 351

Prírastky dlhodobého hmotného majetku obstaraného v roku 2004 predstavujú technické zhodnotenie administratívnej budovy (172 tis. Sk) a technické zhodnotenie prostried-
kov výpočtovej techniky (227 tis. Sk).  

V roku 2004 bol vyradený dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 9 503 tis. Sk.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia Druh poistenia Výška poistenia Názov a sídlo poisťovne
2004 2003

Osobné automobily proti odcudzeniu, havarijné 119 125 Allianz - SP Bratislava
Budova poistenie proti živelným pohromám 307 326 Allianz - SP Bratislava

2. POHĽADÁVKY (R. 041 A 048 SÚVAHY)

2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny

31. december 2004

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

Dlhodobé r. 041 - - - - - - -
Krátkodobé r. 049 2 978 - 19 795 56 681 4 529
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31. december 2003

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

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

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní. 

2.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám 

Položka Spoločnosť Suma k 31. 12. 2004
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 049) Fond národného majetku SR -

Všeobecná úverová banka, a.s. 256
OTP Banka Slovensko, a.s. 322
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. -
Slovenská sporiteľňa, a.s. 445
Capital Partners, o.c.p., a.s. 73
Oost-Europa Participaties, B.V. -
Poštová banka, a.s. 49
Koruna Invest, o.c.p., a.s. -
AG Banka, a.s. (v konkurze) -
Devín banka, a.s. (v konkurze) 76
ING Bank N.V., pobočka Bratislava 245
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 22
Tatra Credittax, spol. s r.o. -
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. -
ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR 247
Kooperatíva, a.s. -
UniBanka, a.s. 95
Tatra banka, a.s. 625
UNIQA poisťovňa, a.s. -
Celkom 2 455
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Položka Spoločnosť Suma k 31. 12. 2003
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 049) Fond národného majetku SR 9

Všeobecná úverová banka, a.s. 804
OTP Banka Slovensko, a.s. 74
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. -
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 545
Oost-Europa Participaties, B.V. -
Poštová banka, a.s. 404
Harvardská burzová spoločnosť, o.c.p., a.s. -
Koruna Invest, o.c.p., a.s. -
AG Banka, a.s. (v konkurze) -
Devín banka, a.s. (v konkurze) 76
ING Bank N.V., pobočka Bratislava 309
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) 22
Tatra Credittax, spol. s r.o. -
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. -
ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR 443
Kooperatíva, a.s. -
UniBanka, a.s. 456
Tatra banka, a.s. 1 090
UNIQA poisťovňa, a.s. -
Celkom 5 232

2.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka Riadok Stav Tvorba Zníženie Zrušenie Stav  
k 1. 1. 2004 k 31. 12. 2004

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 042 - - - - -
Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 043 - - - - -
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 044 - - - - -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 045 - - - - -
Iné pohľadávky 046 - - - - -
Odložená daňová pohľadávka 047 - - - - -
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Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 049 457 281 - - 738
Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 050 - - - - -
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051 - - - - -
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 052 - - - - -
Sociálne zabezpečenie 053 - - - - -
Daňové pohľadávky 054 - - - - -
Iné pohľadávky 055 - - - - -
Spolu x 457 281 - - 738

2.4. Odložená daňová pohľadávka (r. 047 súvahy)

Popis 2004 2003
Odložená daňová pohľadávka k 1. januáru - -
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát (účet 592, 594) – (náklad)/výnos - -
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do vlastného imania (účet 414) - -
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru - -

Spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku z odpočítateľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe 
a jeho daňovou základňou. 

3. FINANČNÉ ÚČTY (R. 056 SÚVAHY) 

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka 2004 2003
Peňažné prostriedky
Pokladňa 24 31
Bankové účty bežné 7 562 10 360

z toho VÚB, a.s. 5 289 8 207
ING bank N.V., pobočka zahraničnej banky 2 185 1 504
Ľudová banka, a.s. 88 649

Bankové účty termínované (VÚB, a.s.) 45 000 45 000

Peňažné ekvivalenty
Dlhopisy – štátne - -
Vkladové listy - -
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Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely - -
Dlhové cenné papiere na obchodovanie - -
Vlastné dlhopisy - -
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti - -
Ostatné realizovateľné cenné papiere - -
Obstaranie krátkodobého finančného majetku - -
Spolu 52 586 55 391

4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (R. 062 SÚVAHY)

Položka Riadok K zúčtovaniu K zúčtovaniu Spolu 
do 12 mesiacov nad 12 mesiacov k 31. 12. 2004

Náklady budúcich období: 063 953 - 953
z toho:

predplatené poistné 208 - 208
predplatený SW servis 553 - 553

Príjmy budúcich období 064 92 - 92
z toho: výnosové úroky 92 - 92

Spolu 062 1 045 - 1 045

Položka Riadok K zúčtovaniu K zúčtovaniu Spolu 
do 12 mesiacov nad 12 mesiacov k 31. 12. 2003

Náklady budúcich období: 063 1 767 171 1 938
z toho:

predplatené poistné 1 267 - 1 267
predplatený SW servis 447 - 447

Príjmy budúcich období 064 213 - 213
z toho: výnosové úroky 213 - 213

Spolu 062 1 980 171 2 151
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1. VLASTNÉ IMANIE (R. 066 SÚVAHY) 

1.1. Informácie o vlastnom imaní

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

Zákonný rezervný fond vo výške 7 742 tis. Sk dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku  alebo vyrovnanie straty za rok 2003

Druh prídelu Schválené rozdelenie zisku roku 2003
Prídel do zákonného rezervného fondu 1 082
Prídel na zvýšenie základného imania -
Prídel do štatutárnych fondov -
Prídel do ostatných fondov -
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov -
Dividendy 9 339
Nerozdelený zisk minulých rokov -
Prídel do sociálneho fondu 399
Iné rozdelenie zisku -
Zisk na rozdelenie spolu 10 820

2. REZERVY (R. 087 SÚVAHY)

2.1. Zákonná rezerva (r. 088 súvahy) 

Charakteristika rezervy Stav k 1. 1. 2004 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31. 12. 2004
Rezerva na opravu budovy 1 684 - - 1 684 -
Spolu 1 684 - - 1 684 -

Nevyčerpaný zostatok rezervy sa v súlade s Postupmi účtovania a rámcovou účtovnou osnovou stanovenými Opatrením MF SR č. 23 054/2002 - 92 preúčtoval k 1. januáru
2004 v prospech účtu 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov. 

Spoločnosť tvorila v roku 2004 krátkodobé rezervy na náklady splatné v r. 2005 (vodné, stočné a hmotnú zainteresovanosť generálnej riaditeľky). 

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
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3. ZÁVÄZKY (R. 091 A 102 SÚVAHY)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:

31. december 2004

Položka Splatnosť
do lehoty do 360 dní nad 360 dní

po lehote po lehote
Záväzky z obchodného styku (r. 103) 810 - -
Nevyfakturované dodávky (r. 104) - - -
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 105) - - -
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106) - - -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 107) - - -
Záväzky voči zamestnancom (r. 108) 1 699 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (r. 109) 548 - -
Daňové záväzky a dotácie (r. 110) 358 - -
Ostatné záväzky (r. 111) - - -
Spolu k 31. decembru 2004 3 415 - -

31. december 2003

Položka Splatnosť
do lehoty do 360 dní nad 360 dní

po lehote po lehote
Záväzky z obchodného styku (r. 103) 3 506 - -
Nevyfakturované dodávky (r. 104) - - -
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (r. 105) - - -
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106) - - -
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (r. 107) - - -
Záväzky voči zamestnancom (r. 108) 2 713 - -
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (r. 109) 671 - -
Daňové záväzky a dotácie (r. 110) 2 566 - -
Ostatné záväzky (r. 111) - - -
Spolu k 31. decembru 2003 9 456 - -
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3.2. Odložený daňový záväzok (r. 101 súvahy)

Popis 2004 2003
Odložený daňový záväzok k 1. januáru 948 554
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát (účet 592, 594) – náklad/(výnos) 46 394
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do vlastného imania (účet 414) - -
Odložený daňový záväzok k 31. decembru 902 948

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

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 099 súvahy)

Suma
Počiatočný stav k 1. januáru 2004 190
Tvorba celkom: 484

z nákladov 84
zo zisku 400
iná tvorba -

Čerpanie celkom: 444
príspevok na závodné stravovanie 185
príspevok na dopravu do zamestnania -
príspevok na regeneráciu pracovnej sily 259

Konečný stav k 31. decembru 2004 230

4. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (R. 116 SÚVAHY)

Položka Riadok K zúčtovaniu do 12 mesiacov K zúčtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2004 
Výdavky budúcich období 117 1 813 - 1 813
Výnosy budúcich období 118 1 819 - 1 819
Spolu 116 3 632 - 3 632

Položka Riadok K zúčtovaniu do 12 mesiacov K zúčtovaniu nad 12 mesiacov Spolu k 31. 12. 2003 
Výdavky budúcich období 117 1 813 - 1 813

z toho:
odmeny zamestnancom vrátane odvodov 1 789 - 1 789
úroky z pôžičiek - - -

Výnosy budúcich období 118 1 726 - 1 726
Spolu 116 1 766 - 1 766
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1. VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

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

Tržby za vlastné výkony podľa hlavných oblastí odbytu:
Oblasť odbytu 2004 2003

v tis. Sk % v tis. Sk %
Tuzemsko       46 303 100,0 67 371 100,0
Tržby za vlastné výkony 46 303 100,0 67 371 100,0

Tržby za vlastné výkony podľa druhov služieb:
Služba 2004 2003

v tis. Sk % v tis. Sk %
Vstupné členské poplatky - - 1 400 2,1
Ročné členské poplatky 5 800 12,5 6 380 9,5
Kótovacie poplatky 12 597 27,2 13 300 19,7
Informačné služby 3 155 6,8 3 918 5,8
Poplatky za obchodovanie 24 751 53,5 42 373 62,9
Tržby za vlastné výkony 46 303 100,0 64 057 100,0

1.2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Položka Riadok 2004 2003
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 11 83

dlhodobý nehmotný majetok - -
dlhodobý hmotný majetok 11 83
materiál - -

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 815 717

2. VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

Položka Riadok 2004 2003
Výnosové úroky 40 2 942 4 054
Kurzové zisky 42 2 25

realizované 2 25
nerealizované - -

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44 - -

V. VÝNOSY
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1. NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

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

Položka Riadok 2004 2003
Náklady na predaný tovar 02 - -
Spotreba materiálu 09 494 1 265
Spotreba energie 09 960 573
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 09 - -
Služby, 10 9 341 24 122

z toho:
opravy a údržba 1 785 12 890

z toho oprava budovy (čerpanie rezervy) - 11 226
cestovné 496 990
náklady na reprezentáciu 208 987
upratovanie 757 697
výkony spojov 992 1 275
ochrana budovy 1 264 1 243
časopis BURZA 557 1 586
nájomné 468 757
školenia, poradenstvo, audit 993 1 149
internet 664 669
ostatné externé výkony 592 623

Spoločnosť čerpala v roku 2003 zákonnú rezervu na opravu administratívnej budovy vo výške 11 226 tis. Sk. 

1.2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Položka Riadok 2004 2003
Osobné náklady 12 26 456 26 630
Dane a poplatky 17 139 187
Odpisy 18 8 761 8 991

dlhodobého nehmotného majetku 1 105 1 414
dlhodobého hmotného majetku 7 656 7 577

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 
a predaného materiálu 20 - -

dlhodobý nehmotný majetok - -
dlhodobý hmotný majetok - -
materiál - -

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 895 822

VI. NÁKLADY
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2. FINANČNÉ NÁKLADY 

Položka Riadok 2004 2003
Kurzové straty 43 58 95

realizované 58 95
nerealizované - -

Ostatné náklady na finančnú činnosť 45 2 039 3 414

VII. DAŇ Z PRÍJMOV
Sadzba dane z príjmov pre rok 2004 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy  z daní. 

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

Vzťah splatnej a odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia

Položka 2004 2003
Splatná daň z príjmov 561 5 432

z bežnej činnosti 561 5 432
z mimoriadnej činnosti - -

Odložená daň z príjmov - -
z bežnej činnosti (46) -
z mimoriadnej činnosti - -

Daň z príjmov celkom 515 5 432

Položka 2004 2003
Zisk pred zdanením 1 675 16 646
Daň z príjmov pri sadzbe 19 %, resp. 25 % v roku 2003 318 5 432
Vplyv upravujúcich položiek: -

dočasné rozdiely (46) 107
trvalé rozdiely 243 5 186

Vplyv zmeny sadzby dane - -
Daň z príjmov celkom 515 5 432
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1. BUDÚCE MOŽNÉ ZÁVÄZKY

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

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

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH,
DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Mzdy a odmeny (tantiémy) orgánov spoločnosti

Orgán Počet 2004 2003
Predstavenstvo 9 2 757 2 632
Dozorná rada 3 780 780
Výkonné vedenie 5 4 877 4 755
Bývalí členovia týchto orgánov - -
Spolu 8 414 8 167

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
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Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti 
a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznené osoby Výnosy 2004
Fond národného majetku SR Drieňova 27, 821 01 Bratislava 200
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 2 645
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 324
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava -
Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 4 486
Capital Partners, o.c.p., a.s. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 289
Oost-Europa Participaties, B.V. Zwiepseweg 27, 72 41 Lochem, Holandsko -
Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava 492
Koruna Invest, o.c.p., a.s. Holíčska 12, 851 05 Bratislava -
AG Banka, a.s. (v konkurze) Coboriho 2, 949 77 Nitra -
Devín banka, a.s. (v konkurze) Františkánske námestie 8, 813 10 Bratislava -
ING Bank N.V., pobočka Bratislava Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 2 308
Slovenská kreditná banka, a.s. (v konkurze) Námestie SNP 13, 814 99 Bratislava -
Tatra Credittax, spol. s r.o. Pribinove sady 19, 018 51 Nová Dubnica -
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. Srežnevského 4, 831 03 Bratislava -
ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR Michalská 18, 815 63 Bratislava 3 359
Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava -
UniBanka, a.s. Vajnorská 21, 832 65 Bratislava 653
Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 3 988
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava -
Celkom x 18 744

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

X. SPRIAZNENÉ OSOBY
45



Po 31. decembri 2004 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých,
ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Základné imanie Emisné ážio Fondy zo zisku Výsledok  Výsledok  

hospodárenia hospodárenia
minulých rokov za účtovné obdobie

Stav k 1. 1. 2004 113 850 3 320 6 697 38 10 820
Rozdelenie zisku - - 1 082 - (10 820)
Prevod podľa osobit. predpisu 1 684
Hospodársky výsledok 1 160
Stav k 31. 12. 2004 113 850 3 320 7 779 1 722 1 160

Spoločnosť v roku 2004 vyplatila zo zisku roku 2003 dividendy v sume 9 339 tisíc Sk a vykonala prídel do sociálneho fondu vo výške 399 tisíc Sk.

Spoločnosť preúčtovala nevyčerpaný zostatok rezervy vo výške 1 684 tis. Sk v súlade s Postupmi účtovania a rámcovou účtovnou osnovou stanovenými Opatrením MF SR 
č. 23 054/2002 - 92 k 1. januáru 2004 v prospech účtu 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov. 

Zo zisku roku 2003 spoločnosť vykonala prídel do sociálneho fondu vo výške 399 tis. Sk.

Spoločnosť nemá ku dňu vydania správy audítora pripravený návrh na rozdelenie zisku za rok 2004.

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
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Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách. 

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Položka Účet 2004 2003
Peniaze 211 1 17
Ceniny 213 23 14
Účty v bankách 221.1 52 562 55 360
Kontokorentný účet 221.2 - -
Krátkodobý finančný majetok – akcie 251.2 - -
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy 252.2 - -
Spolu x 52 586 55 391

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

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA 
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STANOVISKO 
DOZORNEJ RADY

Stanovisko Dozornej rady Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. k riadnej účtovnej závierke

BCPB za rok 2004 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2004

Dozorná rada:

1. Preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2004 a konštatuje, že bola spracovaná v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a s predpismi vydanými
Ministerstvom financií SR pre postup uzávierkových a závierkových prác v účtovných jednot-
kách. Účtovné výkazy a ostatné podklady v rámci riadnej účtovnej závierky sú úplné, vyka-
zované údaje k 31. 12. 2004 pravdivo zobrazujú výsledky hospodárenia.

2. Konštatuje, že spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 1 675
tis. Sk, z čoho výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, t. j. zisk po zdanení predstavuje
čiastku 1 160 tis. Sk. 

3. Konštatuje, že riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou Deloitte & 
Touche spol. s r. o. číslo licencie SKAU č. 014, ktorá v audítorskej správe zo dňa 14. 1. 2005
uvádza, že účtovná závierka spoločnosti vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivo a verne výšku aktív, pasív a vlastného imania spoločnosti Burza cenných papierov 
v Bratislave, a. s. k 31. 12. 2004 ako aj výsledky jej hospodárenia za rok 2004 v súlade 
s platnými právnymi predpismi.

Na základe uvedeného Dozorná rada Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. odporúča 

valnému zhromaždeniu

a.) schváliť výročnú správu za rok 2004

b.) schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2004

c.) schváliť návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2004 v nasledovnom členení:

dotácia do rezervného fondu (10 % zo zisku po zdanení) 116 238,- Sk 

dotácia do sociálneho fondu 250 000,- Sk

výplata dividend 796 145,- Sk

Rozdelenie spolu 1 162 383,- Sk  

Bratislava, 9. 5. 2005 

Ing. Anna Bubeníková

predsedkyňa Dozornej rady BCPB, a. s.



Výročná správa BCPB za rok 2004 bola vydaná 
v elektronickej podobe a nachádza sa na internetovej
stránke burzy www.bsse.sk. 

V prípade záujmu vám môžeme zaslať aktuálnu výročnú
správu i výročné správy za predchádzajúce roky priamo
do vašej e-mailovej schránky. 
Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, faxom, prípadne
poštou:

Burza cenných 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

KONTAKTNÉ ÚDAJE
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