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Dodatok sprevy auditora o overeni sfladu
sprivy o vysledku hospoderenia Nirodnej banky Slovenska za rok 2013

s fdtovnou zavierkou

Bankovej rade Nerodnej banky Slovenska:

Overili sme UetovnU zavierku Narodnej banky Slovenska (,,banka") k 31. decembru 2013,
uvedenu v sprave pre Ndrodn0 radu Slovenskej republiky. K uvedenej (etovnej zavierke sme
dha 11. marca 2014 vydali sprevu auditora v nasleduj0com zneni:

,,5 pdva nezAv isl6ho a u diton

Bankovej rade N'rodnej banky Slovenska:

Uskutoinili sme audit pilozenej idtovnej zAvie*y Nerodnej banky Slovenska (,,banka"), ldore
obsahuk s,vahu k 31. decembru 2013, vikaz ziskov a str^t za rok kondiaci k uvedenemu
detumu a poznAmky, ktote obsahuji prehlad viznamny'ch tdtovnich zesad a 1itovnich met6d
a d'algie vysvetlujice informecie.

Zodpovednost Bankovej rady N^rodnej banky Slovenska za 06tovn0 zAvietuu

Bankov, nda N^rcdnej banky S/ovenska je zodpovedn^ za zostavenie a prezentAciu tejto
iitovnej zevietuy, ktord poskytuje pravdiv!, a vem| obraz v stlade s usmemenim Eufipskei
centrAlnej banky 211. novembra 2010 o prAvnom rAmci pre iitovnicfuo a vikaznicfuo
v Europskom systdme centehych benk i. ECB/201012.0 v zneni neskoniich predpisov (dalei
len ,,usmemenie ECB') a so zekonom o 1itovnicfue d. 431/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov (dalej len "zekon o ,itovnicfue") a za inteme kontroly, ktoft BankovA rada Nerodnei
banky Slovenska povazuje za potrcbnd na zostavenie iitovnej zAviefty, l<tora neobsahuie
viznamne nesprevnosti z divodu podvodu alebo chyby.

ZodDovednost auditora

Naiou zodpovednos(ou je vyjadif nezor na t'to 1dtovn1 zevietuu na zAklade ne'ho auditu.
Audit sme uskutoinili v stlade s MedzinArodnimi auditorskymi Standadmi. Podfa fichto
Standardov meme dodrziavaf eticke poziadavky, naphnovaf a vykona( audit tak, aby sme
ziskali pimeran' uistenie, ze (tdtovne zevietua neobsahuje viznamne nesprevnosti.

Stdasfou auditu ie uskutoinenie postupov na ziskanie auditorskich dOkazov o sum^ch
a ()dajoch vykAzanich v Aibvnej zeviefue. Zvolene postupy zAvisia od isudku auditom,
vrAtane posidenia izik viznamnej nesprevnostiv tidtovnei zevietue, ii uZ v ddsledku podvodu
alebo chyby. Pi posudzovani tohto izika auditor beie do ivahy intem' kontroly rclevantnd pre
zostavenie idtovnej zdviefuy banky, ktorA poskytuie pnvdivi a vemy obraz, aby mohol
navrhn(tf auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, nie v'ak za 0delom vyiadrenia
nezoru k 06innosti intem!'ch kontrol banky. Audit dalej zahiia vyhodnotenie vhodnosti
pouzitich iitovnich z^sad a ietovnich met6d a pimeranosti ,etovnich odhadov, ktote urobila
Bankove rada N'rodnej banky Slovenska, ako ai vyhodnotenie celkovei prezentecie hitovnei
zevie*y.

Sme presvedieni, Ze auditorske d^kazy, ktore sme ziskali, poskytui, dostatoin'i a pimerani
zeklad pre nei nezor.
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Nazor

Podla n^Eho n'zoru, Aitovne zevietua poskytuje pravdivi a vemi obraz finandnej situecie
banky k 31. decembru 2013 a visledku jej hospoderenia za rok kondiaci k uvedenqmu detumu
v s'lade s usmemenim ECB a z^konom o 1itovnictue.

11. marca 2014
Brati sl av a. Sloven sk6 reD u bl ika

Emst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SMU i. 257

lng. Dalimil Draganovski
Licencia SKAU e.893"

il. Overili sme tiez sulad sprevy o vysledku hospoderenia Narodnej banky Slovenska za rok
2013 (dalej len,,sprava o hospodareni") s vysiie uvedenou udtovnou zdvierkou. Za sprdvnost'
zostavenia spravy o hospodAreni je zodpovedna Bankovd rada Nerodnej banky Slovenska.
Nasou Ulohou je vydat' na zaklade nesho overenia nazor o sulade sprevy o hospodereni
s Udtovnou zevierkou.

Overenie sme vykonali v sflade s Medzinarodnymi auditorskimi Standardmi. Tieto Standardy
pozaduju, aby auditor naplanoval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeranu istotu, Ze
Uetovne informacie uvedene v spr6ve o hospodarenl, ktore sU ziskane z Uatovnej zevierky, sU
vo vsetkych vyznamnych sUvislostiach v srilade s touto ietovnou zevierkou. Informacie
uveden6 v spreve o hospodareni sme postidili s informaciami uvedenlmi v idtovnej zdvierke
k 31. decembru 2013. In6 0daje a inform6cie, ako uetovne informacie ziskane z uvedenej
tldtovnej zevierky a Udtovnlch knih banky sme neoverovali. Sme presvedeeni, Ze vykonane
overovanie poskytuje primerany podklad pre vyjadrenie nezoru auditora.

Podl'a nesho ndzoru s[ fdtovne informacie uvedene v spreve o hospodareni vo vsetkych
vyznamnich srivislostiach v srilade s 0etovnou zevierkou banky k 31. decembru 2013.

11 . marca 2014
Bratislava. Slovenska reoublika

drzac'l h*l
Ernst & Young Slovakia, spot. s tl
Licencia SKAU e. 257

sDo oanost ro slut ny Ernn d Y.r nq c orrd L tri le.
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1.  Hospodársky výsledok NBS 1.  Hospodársky výsledok NBS 
  

1.1.  Celkové zhrnutie 1.1.  Celkové zhrnutie 
  
V roku 2013 vykázala NBS celkovýV roku 2013 vykázala NBS celkový 

zisk 489 846 tis. EUR, pričom celkové 
náklady dosiahli 651 890 tis. EUR a celkové 
výnosy 1 141 736 tis. EUR (pozri tab. č. 1 
a graf č. 1).  

 
Dosiahnutie kladného hospodár-

skeho výsledku zásadne ovplyvnil zisk 

z finančných činností 544 021 tis. EUR. 
Čisté prevádzkové náklady tvorili  
49 573 tis. EUR a čisté náklady na emisiu 
obeživa a zberateľských mincí 
4 602 tis. EUR. 

 

 
Tabuľka č. 1  Hospodársky výsledok NBS 
 

 

Finančné činnosti 1
Výsledok z výkonu menovej politiky (zisk +/strata -) 2 142 738 201 913 0,71 -59 175
Výsledok zo správy investičných rezerv (zisk+/strata -) 3 395 620 57 720 6,85 337 900
Výsledok z operácií s ECB (zisk+/strata -) 4 15 433 4 523 3,41 10 910
Výsledok z operácií s klientmi  (zisk +/strata -) 5 -9 770 -9 804 1,00 34

Výsledok z finančných činností (zisk +/strata -) 6 544 021 254 352 2,14 289 669
Emisia obeživa a zberateľských mincí 7

Výsledok z emisie obeživa a zberateľských mincí 
(zisk +/strata -) 8 -4 602 -1 483 3,10 -3 119

Oblasť prevádzková 9
Výsledok z prevádzkových činností (zisk +/strata -) 10 -49 573 -53 430 0,93 3 857

Náklady spolu za NBS 11 -651 890 -1 068 994 0,61 417 104
Výnosy spolu za NBS 12 1 141 736 1 268 433 0,90 -126 697
Hospodársky výsledok NBS spolu (zisk +, strata -) 13 489 846 199 439 2,46 290 407

Medziročná 
zmena

Index          
2013
2012

Skutočnosť  

2013

č.
r.

2012

 

Graf č. 1 

Vývoj nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku 
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Graf č. 2 dokumentuje vplyv 
jednotlivých činností na celkový 
hospodársky výsledok banky. Výsledok 
z finančných činností je rozhodujúci pre 
celkový hospodársky výsledok banky 
dosiahnutý v bežnom roku. Vplyv 
prevádzkovej a emisnej činnosti je relatívne 
nevýznamný. 

 
Graf č. 2 

 

Vývoj výsledkov podľa činností NBS 
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1.2.  Finančné činnosti 

 

NBS zabezpečuje vo finančných 
činnostiach aktivity súvisiace s výkonom 
menovej politiky v rámci eurozóny, 
so správou investičných rezerv, 
s operáciami s ECB, s obchodmi 
so Slovenskou republikou a ostatnými klien-
tmi.  

 
Za rok 2013 bol vykázaný 

z finančných činností zisk 544 021 tis. EUR 
(v roku 2012 zisk 254 352 tis. EUR), na 
ktorom sa podieľal najmä zisk zo správy 
investičných rezerv v objeme 
395 620 tis. EUR a zisk z výkonu menovej 
politiky v sume 142 738 tis. EUR. Výšku 
vykázaného zisku z finančných činností 
znížili nerealizované straty z ocenenia 
finančného majetku na trhovú cenu 
zúčtované v sume 6 802 tis. EUR 
(200 949 tis. EUR v roku 2012) a navýšenie 
všeobecnej rezervy na finančné riziká 
o 50 000 tis. EUR (250 000 tis. EUR v roku 
2012).  
 
 
 
 

Tabuľka č. 2  Výsledok z finančných činností  
 

Finančné činnosti 1
Výsledok z výkonu menovej politiky (zisk +/strata -) 2 142 738 201 913 0,71 -59 175
Výsledok zo správy investičných rezerv (zisk+/strata -) 3 395 620 57 720 6,85 337 900
Výsledok z operácií s ECB (zisk+/strata -) 4 15 433 4 523 3,41 10 910
Výsledok z operácií s klientmi (zisk +/strata -) 5 -9 770 -9 804 1,00 34

Náklady na finančné činnosti 6 -588 146 -1 004 550 0,59 416 404
Výnosy z finančných činností 7 1 132 167 1 258 902 0,90 -126 735
Výsledok z finančných činností (zisk +/strata -) 8 544 021 254 352 2,14 289 669

č.
r.

Skutočnosť  

2013 2012

Medziročná 
zmena

Index          
2013
2012
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1.2.1. Výkon menovej politiky 1.2.1. Výkon menovej politiky 
  

NBS vykázala za rok 2013 zisk 
z výkonu menovej politiky 142 738 tis. EUR 
(v roku 2012 zisk 201 913 tis. EUR). 
Priaznivý vplyv na vykázaný zisk mali 

najmä čisté výnosy zo  štrukturálných 
operácií a podiel NBS na menovom príjme 
Eurosystému. 

NBS vykázala za rok 2013 zisk 
z výkonu menovej politiky 142 738 tis. EUR 
(v roku 2012 zisk 201 913 tis. EUR). 
Priaznivý vplyv na vykázaný zisk mali 

najmä čisté výnosy zo  štrukturálných 
operácií a podiel NBS na menovom príjme 
Eurosystému. 

  
  

Tabuľka č. 3  Výsledok z výkonu menovej politiky Tabuľka č. 3  Výsledok z výkonu menovej politiky 
  

Výkon menovej politiky 1

Operácie na voľnom trhu spolu (r. 3, 6, 8, 11): 2 94 490 121 315 0,78 -26 825

Hlavné operácie (r. 4, 5): 3 101 304 0,33 -203
     - prijaté úroky 4 101 304 0,33 -203
     - platené úroky 5 0 0 x 0

Dlhodobejšie refinančné operácie (r. 7): 6 4 657 16 421 0,28 -11 764
     - prijaté úroky 7 4 657 16 421 0,28 -11 764

Dolaďovacie operácie (r. 9, 10): 8 -108 -42 2,57 -66
     - prijaté úroky 9 0 1 0,00 -1
     - platené úroky 10 -108 -43 2,51 -65

Štrukturálne operácie (r. 12 až 14): 11 89 840 104 632 0,86 -14 792
     - prijaté úroky 12 89 527 104 632 0,86 -15 105
     - platené úroky 13 0 0 x 0
     - výnos 14 313 0 x 313

Automatické operácie (r. 16, 17): 15 0 -998 0,00 998
     - prijaté úroky 16 0 14 0,00 -14
     - platené úroky 17 0 -1 012 0,00 1 012

Povinné minimálne rezervy (r. 19, 20): 18 -2 057 -3 348 0,61 1 291
     - prijaté úroky 19 0 0 x 0
     - platené úroky 20 -2 057 -3 348 0,61 1 291

MPO v USD (r. 22, 23): 21 0 0 x 0
     - prijaté úroky 22 0 30 0,00 -30
     - platené úroky 23 0 -30 0,00 30

Podiel na menovom príjme Eurosystému (r. 25, 26): 24 50 434 85 088 0,59 -34 654
     - výnos 25 50 435 85 088 0,59 -34 653
     - náklad 26 -1 0 x -1

Poplatky, zmluvné pokuty (r. 28, 29): 27 -129 -144 0,90 15
     - prijaté poplatky 28 62 49 1,27 13
     - platené poplatky 29 -191 -193 0,99 2

Náklady na výkon menovej politiky 30 -2 357 -4 626 0,51 2 269
Výnosy z výkonu menovej politiky 31 145 095 206 539 0,70 -61 444
Výsledok z výkonu menovej politiky 
(zisk +/strata -) (r. 30 a 31)

32 142 738 201 913 0,71 -59 175

Medziročná 
zmena

č.
r.

2012

Skutočnosť  

2013

Index          
2013
2012

 
 
 

 
 
 

Čistý zisk zo štrukturálnych operácií 
predstavoval 89 840 tis. EUR (v roku 2012 
zisk 104 632 tis. EUR). Štrukturálne 
operácie zahŕňajú Covered Bond Purchase 
Programme (ďalej len „program CBPP“) 
a Securities Markets Programme (ďalej len 
„program SMP“).  

Čistý zisk zo štrukturálnych operácií 
predstavoval 89 840 tis. EUR (v roku 2012 
zisk 104 632 tis. EUR). Štrukturálne 
operácie zahŕňajú Covered Bond Purchase 
Programme (ďalej len „program CBPP“) 
a Securities Markets Programme (ďalej len 
„program SMP“).  

K 31. 12. 2013 mala NBS nakúpené 
v rámci programu CBPP kryté dlhopisy 
v amortizovanej hodnote celkovo 

387,3 mil. EUR, z ktorých vykázala čisté 
prijaté úroky 14 921 tis. EUR, a v rámci 
programu SMP cenné papiere 
v amortizovanej hodnote 1 282,8 mil. EUR, 
z ktorých vykázala čisté prijaté úroky 
74 606 tis. EUR. Účasť NBS na 
programoch CBPP a SMP vyplynula zo 
spoločného výkonu jednotnej menovej 
politiky Eurosystému. Nákup cenných 
papierov v rámci programu CBPP bol 

K 31. 12. 2013 mala NBS nakúpené 
v rámci programu CBPP kryté dlhopisy 
v amortizovanej hodnote celkovo 

387,3 mil. EUR, z ktorých vykázala čisté 
prijaté úroky 14 921 tis. EUR, a v rámci 
programu SMP cenné papiere 
v amortizovanej hodnote 1 282,8 mil. EUR, 
z ktorých vykázala čisté prijaté úroky 
74 606 tis. EUR. Účasť NBS na 
programoch CBPP a SMP vyplynula zo 
spoločného výkonu jednotnej menovej 
politiky Eurosystému. Nákup cenných 
papierov v rámci programu CBPP bol 
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ukončený v roku 2010 a v rámci programu 
SMP v roku 2012. 

 
 Podiel na menovom príjme 
Eurosystému dosiahol 50 434 tis. EUR, 
z toho 50 382 tis. EUR bol menový príjem 
za rok 2013,  53 tis. EUR prijatý úrok 
a 1 tis. EUR náklad z revízie menového 
príjmu za rok 2012 (v roku 2012 v sume 
85 088 tis. EUR, z toho 84 748 tis. EUR bol 
menový príjem za rok 2012, 327 tis. EUR 
výnos z revízie menového príjmu za roky 
2011, 2010, 2009 a 13 tis. EUR prijatý 
úrok). 
 

Z dlhodobejších refinančných operá-
cií banka prijala úroky vo výške 
4 657 tis. EUR, pričom operácie boli úroče-
né úrokovou sadzbou, ktorá sa odvíja od 
hlavnej refinančnej sadzby.  

NBS v roku 2013 vyplatila bankám 
úroky z povinných minimálnych rezerv (ďa-
lej len „PMR“) 2 057 tis. EUR 
(3 348 tis. EUR v roku 2012). Platené úroky 
z PMR poklesli indexom 0,61 v súvislosti 
so zníženim úrokovej sadzby pre hlavné 
refinančné operácie v roku 2013. 

 
 

 
Graf č. 3 
 
 

Vývoj úrokových sadzieb - hlavné refinančné operácie, jednodňové refinančné operácie, 
jednodňové sterilizačné operácie
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Prijaté úroky z hlavných refinanč- 
ných operácií vo výške 101 tis. EUR, pri 
úrokovej sadzbe od 0,25 % do 0,75 % p.a. 
(pozri graf č. 3) zaznamenali pokles inde-
xom 0,33 z dôvodu zníženia  objemu reali-
zovaných obchodov a zníženia úrokovej 
sadzby (v roku 2012 bola úroková sadzba 
od 0,75 % do 1,00 % p.a). 

 
Z  dolaďovacích operácií vyplatila 

NBS úroky v hodnote 108 tis. EUR 
z dôvodu ich vyššieho objemu v porovnaní 
s minulým rokom (43 tis. EUR v roku 2012).  
 

 

 
 

1.2.2. Správa investičných rezerv 
 
Správou investičných rezerv sa 

rozumie riadenie investičných portfólií 
na obchodovanie tvorených najmä cennými 
papiermi, menovými swapmi, úrokovými 

swapmi, repo obchodmi, zlatými repo 
obchodmi a operáciami na nostro účtoch.  

Zo správy investičných rezerv 
vykázala NBS v roku 2013 zisk 
395 620 tis. EUR (pozri tab. č. 4), výšku 
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ktorého priaznivo ovplyvnil najmä čistý zisk 
z operácií s cennými papiermi 
420 989 tis. EUR. Banka má v investičnom 
portfóliu 99,6 % dlhopisov denominovaných 
v EUR a emitovaných peňažnými 
finančnými inštitúciami, verejnou správou 
a inými inštitúciami. 

 
NBS prijala úroky z Target2 v sume 

30 205 tis. EUR. Úroková sadzba, ktorou sa 
úročia zostatky v Target2, sa odvíja od 

hlavnej refinančnej sadzby a v priebehu 
roka klesla z 0,75 % na 0,25 %. 

 
Vyplatené dividendy BIS za finančný 

rok 2012/2013 sa na výnosoch z operácií 
s cennými papiermi podieľali čiastkou 
1 040 tis. EUR (1 057 tis. EUR v roku 2012, 
pozri tab. č. 4, súčasť r. 5). 

 
 

 
Tabuľka č. 4  Výsledok zo správy investičných rezerv 

Správa investičných rezerv 1

Cenné papiere (r. 3 až 6): 2 420 989 604 502 0,70 -183 513

     - výnosy z úrokov 3 402 966 558 834 0,72 -155 868
     - náklady na úroky 4 0 0 x 0
     - výnosy z operácií s cennými papiermi 5 22 173 51 611 0,43 -29 438
     - náklady na operácie s cennými papiermi a nerealiz. straty z ocenenia 6 -4 150 -5 943 0,70 1 793

Obchody so zlatom (r. 8, 9): 7 -361 -2 418 0,15 2 057

     - prijaté úroky 8 2 499 2 134 1,17 365
     - platené úroky 9 -2 860 -4 552 0,63 1 692

Obchody s derivátmi (r. 11 až 14): 10 6 115 -230 462 x 236 577

     - prijaté úroky 11 46 387 162 100 0,29 -115 713
     - platené úroky 12 -236 252 -319 696 0,74 83 444
     - výnosy z derivátových operácií 13 216 600 156 636 1,38 59 964
     - náklady na derivátové operácie a nerealizované straty z ocenenia 14 -20 620 -229 502 0,09 208 882

Úverové obchody (r. 16, 17): 15 -5 390 -14 607 0,37 9 217

     - prijaté úroky 16 171 230 0,74 -59
     - platené úroky 17 -5 561 -14 837 0,37 9 276

Bežné účty a vklady (r. 19, 20): 18 -3 455 742 x -4 197

     - prijaté úroky 19 969 1 435 0,68 -466
     - platené úroky 20 -4 424 -693 6,38 -3 731

Kurzové rozdiely (r. 22 až 24): 21 -1 740 -148 11,76 -1 592
     - realizované kurzové zisky 22 244 389 107 337 x 137 052
     - realizované kurzové straty 23 -243 025 -106 969 x -136 056
     - nerealizované kurz. straty z ocenenia 24 -3 104 -516 6,02 -2 588

Pohľadávky/záväzky voči Target2 (r. 26, 27): 25 30 205 -49 481 x 79 686
     - prijaté úroky 26 30 205 1 320 22,88 28 885
     - platené úroky 27 0 -50 801 0,00 50 801

Poplatky (r. 29, 30): 28 -743 -408 1,82 -335
     - prijaté poplatky 29 106 628 0,17 -522
     - platené poplatky 30 -849 -1 036 0,82 187

Všeobecná rezerva na finančné riziká 31 -50 000 -250 000 0,20 200 000

Náklady na správu investičných rezerv 32 -570 845 -984 545 0,58 413 700
Výnosy zo správy investičných rezerv 33 966 465 1 042 265 0,93 -75 800
Výsledok zo správy investičných rezerv (zisk+/strata -)(r. 32 a 33) 34 395 620 57 720 6,85 337 900

Skutočnosť  

2013 2012

Medziročná 
zmena

č.
r.

Index       
2013
2012

 
Stratu z úverových obchodov 

5 390 tis. EUR tvorili hlavne platené úroky 
z repo obchodov 5 559 tis. EUR a prijaté 
úroky 168 tis. EUR z redistribučného úveru 
od Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky, a.s. poskytnutého na bytovú 

výstavbu v roku 1990 (pozri tab. č. 4, sú-
časť r. 16, 17). 

Na čistej strate z poplatkov zo správy 
investičných rezerv 743 tis. EUR sa 
podieľali najmä platené poplatky za správu 
a výkon operácií na účtoch NBS v bankách. 
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1.2.3. Operácie s ECB 
 

Operácie s ECB sú realizované 
v zmysle Protokolu o štatúte Európskeho 
systému centrálnych bánk a Európskej 
centrálnej banky a rozhodnutí ECB. 
Z týchto operácií vykázala banka čistý zisk 
15 433 tis. EUR (pozri tab. č. 5). 

 
Podiel NBS na zisku ECB 

predstavoval 18 184 tis. EUR 
(6 449 tis. EUR v roku 2012), z toho podiel 
na zisku ECB za rok 2013 bol 13 550 tis. 
EUR, za rok 2012 bol 4 196 tis. EUR 
a podiel z vlastného imania ECB bol 438 tis. 
EUR.  

 
Prijaté úroky z pohľadávky z prevodu 

devízových rezerv do ECB poklesli  
indexom 0,63 na sumu 1 904 tis. EUR 

(3 042 tis. EUR v roku 2012), čo bolo 
spôsobené znížením úrokovej sadzby pre 
hlavné refinančné operácie (pohľadávka je 
úročená 85 % tejto sadzby). 

 

Platené úroky vo vzťahu k emisii 
bankoviek predstavovali 4 655 tis. EUR 
(4 968 tis. EUR v roku 2012). Nákladové 
úroky pri emisii vznikajú úročením 
kompenzačnej čiastky stanovenej ECB 
(kompenzačná čiastka znižuje objem emisie 
obeživa podľa Banknote Allocation Key pre 
novopristúpenú členskú krajinu do EMU 
na prechodné obdobie 5 rokov). 

 

 
 

Tabuľka č. 5   Výsledok z operácií s ECB 
 

Operácie s ECB 1

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv do ECB (r. 3): 2 1 904 3 042 0,63 -1 138
     - prijaté úroky 3 1 904 3 042 0,63 -1 138

Pohľadávky/záväzky z emisie bankoviek (r. 5): 4 -4 655 -4 968 0,94 313
     - platené úroky 5 -4 655 -4 968 0,94 313

Podiel na zisku ECB 6 18 184 6 449 2,82 11 735

Náklady z operácií s ECB 7 -4 655 -4 968 0,94 313
Výnosy z operácií s ECB 8 20 088 9 491 2,12 10 597
Výsledok z operácií s ECB
(zisk +/strata -) (r. 7 a 8)

9 15 433 4 523 3,41 10 910

č.
r.

Medziročná 
zmena

Index          
2013
2012

Skutočnosť  

2013 2012

 
 
 

1.2.4. Operácie s klientmi 
 

V tejto oblasti sú evidované náklady 
a výnosy vznikajúce banke pri operáciách 
s klientmi a z ostatných operácií 
s tuzemskými bankami, ktoré nie sú 
spojené s výkonom menovej politiky. NBS 
vykázala z operácií s klientmi a z ostatných 
bankových operácií stratu na rovnakej 
úrovni ako v roku 2012. Podieľali sa na nej 
najmä úroky vyplatené Slovenskej republike 
za úložky na vkladových účtoch v sume 

6 907 tis. EUR a bežných účtoch v sume 
1 467 tis. EUR (v roku 2012 na  vkladových 
účtoch v sume 7 806 tis. EUR a bežných 
účtoch v sume 24 tis. EUR) a platené úroky 
z bežných účtov a vkladov ostatných 
klientov v sume 1 909 tis. EUR. 
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Tabuľka č. 6   Výsledok z operácií s klientmi Tabuľka č. 6   Výsledok z operácií s klientmi 
  

Operácie s klientmi 1

Bežné účty a vklady klientov (r. 3 až 5): 2 -10 173 -10 286 0,99 113
     - prijaté úroky 3 110 118 0,93 -8
     - platené úroky Slovenskej republike 4 -8 374 -7 830 1,07 -544
     - platené úroky ostatné 5 -1 909 -2 574 0,74 665

Ostatné bankové operácie  (r. 7): 6 -2 -1 2,00
     - zníženie (-) / zvýšenie (+) hodnoty pohľadávok voči klientom 7 -2 -1 2,00

Poplatky (r. 9, 10): 8 405 483 0,84 -78
     - prijaté poplatky 9 409 489 0,84 -80
     - platené poplatky 10 -4 -6 0,67 2

Náklady na operácie s klientmi 11 -10 289 -10 411 0,99 122
Výnosy z operácií s klientmi 12 519 607 0,86 -88

Výsledok z operácií s klientmi (zisk +/strata -) (r. 11 a 12) 13 -9 770 -9 804 1,00 34

Skutočnosť  

2013 2012

Medziročná 
zmena

č.
r.

Index          
2013

-1
-1

2012

  

  
  
  
1.3. Emisia bankoviek a mincí 1.3. Emisia bankoviek a mincí 

  
Tabuľka č. 7  Výsledok z emisie bankoviek a mincí Tabuľka č. 7  Výsledok z emisie bankoviek a mincí 
  

  
  

V roku 2013 celkové náklady 
na emisnú činnosť dosiahli 6 351 tis. EUR.  

V roku 2013 celkové náklady 
na emisnú činnosť dosiahli 6 351 tis. EUR.  

Ovplyvnili ich najmä náklady na 
výrobu 116,13 mil. ks bankoviek 
v nominálnej hodnote 20 EUR v sume 
3 585 tis. EUR. 

Ovplyvnili ich najmä náklady na 
výrobu 116,13 mil. ks bankoviek 
v nominálnej hodnote 20 EUR v sume 
3 585 tis. EUR. 

Náklady na razbu zberateľských a 
obehových euromincí v objeme 
2 708 tis. EUR boli vynaložené na výrobu 
obehových euromincí v počte 27,2 mil. ks 

(z toho bolo 26 mil. ks jednocentových 
euromincí,  1 mil. ks obehovej pamätnej 
mince a 200 tis. ks euromincí do 
ročníkových súborov) a na razbu 4 druhov 
zberateľských mincí v počte 32 tis. ks (pozri 
tab. č. 8). 

Náklady na razbu zberateľských a 
obehových euromincí v objeme 
2 708 tis. EUR boli vynaložené na výrobu 
obehových euromincí v počte 27,2 mil. ks 

(z toho bolo 26 mil. ks jednocentových 
euromincí,  1 mil. ks obehovej pamätnej 
mince a 200 tis. ks euromincí do 
ročníkových súborov) a na razbu 4 druhov 
zberateľských mincí v počte 32 tis. ks (pozri 
tab. č. 8). 

  
Výnosy z emisie tvorili najmä tržby 

z predaja zberateľských mincí. 
Výnosy z emisie tvorili najmä tržby 

z predaja zberateľských mincí. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Emisia obeživa a zberateľských mincí 1
Náklady na tlač bankoviek a razenie mincí 2 -6 351 -3 891 1,63 -2 460
Výnosy z emisie bankoviek a mincí 3 1 749 2 408 0,73 -659

4 -4 602 -1 483 3,10 -3 119

Medziročná 
zmena

2012

Skutočnosť  

2013

Index          
2013

Výsledok z emisie obeživa a zberateľských mincí 
(zisk +/strata -)

2012

č.
r.
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Tabuľka č. 8   Zberateľské mince a pamätná obehová minca razené v roku 2013  
 

Názov pamätnej obehovej mince, zberateľskej mince 
Počet mincí 

v ks 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur 
Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku 
- emitovaná 11. januára 2013 1)  

bežné vyhotovenie 4 100

proof 9 150

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur 
Pamiatková rezervácia Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 
- emitovaná 25. februára 2013  

bežné vyhotovenie 3 350

proof 6 350

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur 
Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia 
- emitovaná 24. mája 2013  

bežné vyhotovenie 3 100

proof 5 750

Pamätná dvojeurová minca 
Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie 
- emitovaná 5. júla 2013  

bežné vyhotovenie 989 700

proof 10 300

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur 
Matica slovenská - 150. výročie založenia 
- emitovaná 2. augusta 2013  

bežné vyhotovenie 3 150

proof 5 950

Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur 
Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána 
- emitovaná 18. november 2013  

bežné vyhotovenie -

proof 4 300

Spolu 1 045 200
1) Pozn.: Strieborná zberateľská minca Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku 
bola razená v roku 2012  

 
 
 
1.4.  Prevádzková oblasť 

 
 

 V prevádzkovej oblasti NBS dlhodobo 
udržuje stabilnú úroveň prevádzkových ná-
kladov.  
Čisté náklady (t.j. náklady znížené 

o výnosy) na zabezpečenie prevádzky 
a správy v roku 2013 boli čerpané v objeme 
49 573 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 
2012 absolútne o 3 857 tis. EUR (pozri graf 
č. 2). Medziročné 7%-né zníženie prevádz-
kových nákladov ovplyvnilo uplatnenie 

úsporných opatrení v organizácii práce 
(prepočítaný stav zamestnancov znížený 
medziročne o 15), sprísnených postupov pri 
dodávkach materiálu a služieb a ustúpenie 
od realizácie niektorých plánovaných aktivít. 
Ďalej významne pôsobilo rozpustenie časti 
prevádzkovej rezervy na záväzky 
z predchádzajúcich období vzhľadom 
na pominutie dôvodov pre jej tvorbu. 
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Tabuľka č. 9  Výsledok z prevádzkovej oblasti Tabuľka č. 9  Výsledok z prevádzkovej oblasti 
  

Oblasť prevádzková 1
Náklady na zamestnancov 2 22 346 21 879 1,02 467
Sociálne náklady 3 11 424 10 708 1,07 716
Náklady na prevádzku a správu 4 14 616 18 467 0,79 -3 851
Odpisy hmotného majetku 5 6 630 6 866 0,97 -236
Odpisy nehmotného majetku 6 2 377 2 633 0,90 -256
Prijaté poplatky a príspevky od subjektov finančného trhu 7 -4 027 -3 875 1,04 -152
Ostatné prevádzkové výnosy 8 -3 793 -3 248 1,17 -545
Náklady na prevádzkové činnosti 9 57 393 60 553 0,95 -3 160

Výnosy z prevádzkových činností 10 -7 820 -7 123 1,10 -697

Výsledok z prevádzkových činností (strata) 11 49 573 53 430 0,93 -3 857

Medziročná 
zmena

Index          
2013
2012

č.
r.

2012

Skutočnosť  

2013

  
  

1.4.1. Náklady na zamestnancov a sociálne náklady 1.4.1. Náklady na zamestnancov a sociálne náklady 
  

  
Náklady na zamestnancov tvoria 

mzdové náklady a ostatné osobné náklady. 
V roku 2013 boli čerpané vo výške 
22 346 tis. EUR, čo je v porovnaní s rokom 
2012 nárast indexom 1,02.  

Náklady na zamestnancov tvoria 
mzdové náklady a ostatné osobné náklady. 
V roku 2013 boli čerpané vo výške 
22 346 tis. EUR, čo je v porovnaní s rokom 
2012 nárast indexom 1,02.  

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2013 bol 1 005, čo je 
oproti predchádzajúcemu roku pokles 
v priemere o 15 zamestnancov. 
V evidenčnom stave bolo v NBS 
k 31. 12. 2013 celkovo 1 011 
zamestnancov, čo je oproti 31. 12. 2012 
nárast o 4 zamestnancov, t.j. o 0,4 % (pozri 
graf.č. 4). 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2013 bol 1 005, čo je 
oproti predchádzajúcemu roku pokles 
v priemere o 15 zamestnancov. 
V evidenčnom stave bolo v NBS 
k 31. 12. 2013 celkovo 1 011 
zamestnancov, čo je oproti 31. 12. 2012 
nárast o 4 zamestnancov, t.j. o 0,4 % (pozri 
graf.č. 4). 

  
Sociálne náklady v roku 2013 

predstavovali 11 424 tis. EUR s medzi-
ročným nárastom o 7 %. Úroveň 
uplatňovanej sociálnej politiky vo vzťahu 
k zamestnancom sa v porovnaní s uply-
nulým obdobím nezmenila. Najväčšiu 
položku (71 %) tvorili náklady na zákonné 
sociálne poistenie hradené Sociálnej 
poisťovni a zdravotným poisťovniam 
(8 153 tis. EUR). Náklady na sociálnu 
politiku pre zamestnancov boli 
3 271 tis. EUR. 

Sociálne náklady v roku 2013 
predstavovali 11 424 tis. EUR s medzi-
ročným nárastom o 7 %. Úroveň 
uplatňovanej sociálnej politiky vo vzťahu 
k zamestnancom sa v porovnaní s uply-
nulým obdobím nezmenila. Najväčšiu 
položku (71 %) tvorili náklady na zákonné 
sociálne poistenie hradené Sociálnej 
poisťovni a zdravotným poisťovniam 
(8 153 tis. EUR). Náklady na sociálnu 
politiku pre zamestnancov boli 
3 271 tis. EUR. 

  
Graf č. 4 Graf č. 4 
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1.4.2. Správne a prevádzkové náklady a výnosy  
 
Správne a prevádzkové náklady 

a výnosy súvisia s činnosťou jednotlivých 
organizačných útvarov NBS pri zabezpečo-
vaní hlavného cieľa a úloh NBS vyplývajú-
cich zo zákona o NBS. 

 
Správne a prevádzkové náklady 

v roku 2013 boli čerpané súhrnne v objeme 
23 623 tis. EUR. Zahŕňajú náklady na pre-
vádzku a správu budov a zariadení 
14 616 tis. EUR a odpisy hmotného 
a nehmotného majetku 9 007 tis. EUR. 

 
 Náklady na prevádzku a správu (po-

zri tab. č. 10) medziročne poklesli indexom 
0,79 z dôvodu hospodárneho čerpania pre-
vádzkových nákladov, vysúťaženia priazni-
vejších cien dodávok a ustúpenia od reali-

zácie niektorých plánovaných aktivít. Výz-
namný vplyv malo rozpustenie rezervy 
na záväzky z predchádzajúcich období 
v objeme 2 852 tis. EUR vytvorenej v roku 
2011. 

 
NBS organizovala v máji 2013 výjaz-

dové rokovanie Rady guvernérov ECB, 
s čím boli spojené vyššie výdavky 
v niektorých položkách oproti minulému 
roku (nájomné, náklady na reprezentáciu). 

 
Prevádzkové výnosy boli tvorené 

najmä príspevkami a poplatkami dohliada-
ných subjektov finančného trhu 
(4 027 tis. EUR) a  prijatými poplatkami za 
využívanie tuzemského medzibankového 
platobného systému SIPS (2 336 tis. EUR). 

 
Tabuľka č. 10  Náklady na prevádzku a správu 

   Nákl.na technickú podporu a údržbu informačných systémov 1 3 675 3 880 0,95 -205
   Opravy a udržovanie 2 2 626 2 652 0,99 -26
   Spotreba energie 3 1 658 1 760 0,94 -102
   Telekomunikačné náklady (vrátane penosov dát) 4 1 628 1 561 1,04 67
   Spotreba materiálu 5 879 1 578 0,56 -699
   Komplexné vzdelávanie 6 829 1 022 0,81 -193
   Cestovné 7 788 874 0,90 -86
   Príspev.práv.osobám a členské príspevky 8 770 1 064 0,72 -294
   Náklady na reprezentáciu 9 615 422 1,46 193
   Náklady na propagáciu, period., neperiod. tlač a informačné materiály 10 498 489 1,02 9
   Nájomné 11 453 210 2,16 243
   Finančné dary 12 421 388 1,09 33
   Upratovacie a čistiace služby 13 415 415 1,00 0
   Náklady na rating a na audit 14 333 236 1,41 97
   Dane a poplatky 15 306 274 1,12 32
   Platené poistné 16 168 179 0,94 -11
   Nák.na ochr.objek. a ochr. prepr.obeživa 17 150 169 0,89 -19
   Náklady na preklady, tlmočenie a poradenské služby 18 37 38 0,97 -1
   Ostatné správne a prev. náklady 19 -1 633 1 256 x -2 889
Nakupované výkony a ostatné náklady 
na prevádzku a správu (r. 1 až 19)

20 14 616 18 467 0,79 -3 851

Medziročná 
zmena

Index         
2013
2012

Skutočnosť 

2013 2012
Položka

č.
r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cast 2
NARODM BANKA SLOVENSKA

Sprava o Wsledku hospodafenia za rok 20'13
(v tislcoch EUR)

2. RozdeleniehospodSrskehovisledku

V zmysle ustanovenia $ 39 ods. 4
zakona o NBS je visledkom hospoderenia
NBS za 0dtovn6 obdobie vytvorenli zisk
alebo strata. NBS pouiiva vytvorenf zisk
na pridely do rezervn6ho fondu a d'alSich
fondov vytvdranfch zo zisku, pripadne
na fhradu straty z minulych rokov. Stratu
vytvorenu v (6tovnom obdobi m62e NBS
uhradif z rezervn6ho fondu alebo z inlch
fondov. Strata, o ktorej Bankov6 rada NBS
rozhodne, Ze zostane neuhraden6,

Tabufka i. 11 Vyspoiadanie hospod4rskeho vlsledku

sa prevedie do nasledujfceho 6tovn6ho
obdobia.

NBS dosiahla za rok 2013 zisk
vo WSke 489 846 tis. EUR. V zmysle rozhod-
nutia Bankovej rady NBS zo di|a 11.3.2014
bol zisk za rok 2013 v plnej qi5ke z0dtovan!
vodi neuhradenfm strat6m z minulich rokov
(pozri tab. 6. 1 1).

PoloZka
c.
f.

Vysporiadanie
hospoderskeho Wsledku
2013 2012

Zisk (+) / Strata C) bezneho roka
Prevody vo fondoch (pridely C), prevody z (+)) :
Statutarny fond
Rezervny fond
Kapitelove fondv

1

2

4

489 846

0
0
0

199 439

0
0

Zisk (+) / Strata G) be2n6ho roka po plevodoch
vo fondoch F. 1 aZ r. 4l 5 489 846 199 439
Prevod voei stratdm minul'ich roko, 6 489 846 -199 439
zrsr( (+l / straE (-l bezneho roKa po rozdereni
( r . 5 + r . 6 ) 0 0

doc. Ing. Jozef M

guvern6r

A r /
i l  A . /
(vv  v
roslav Uhrin

4 - l
,^,^!*(2!.,""^Ing. Mi

vfkonn! riaditel'
isek ore finandn6 riadenie.
informa6n6 technol6gie
a hospod5rske sluZby

riaditetka
odbor finan6n6ho riadenia
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