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Predkladacia správa
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (ďalej len “opatrenie NBS č. 11/2004“) nadobudlo účinnosť 1. januára 2005 a vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
Dôvodom vypracovania novely opatrenia NBS č.11/2004 je  zosúladenie názvov jednotlivých položiek aktív, pasív, podsúvahových položiek, výnosov a nákladov  s terminológiou v opatrení  Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. 94, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícii, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení (ďalej len „opatrenie MF SR č. 94“) a ktoré  v čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86 nadobudlo účinnosť 1. januára 2005.  

Opatrením MF SR č. 94 sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:
	Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983, v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984, v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989, v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990, smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990, smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994, smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES   z 13. mája 2003 a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003.
	Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o spoločných účtoch v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989, v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990, v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003.

Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výročných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií  v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES     z 27. septembra 2001 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES
z 18. júna 2003.
Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi, v znení Smernice Komisie 93/84/EHS, ktorá mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi.

Podľa čl. 3 ods. 7 pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 62/2001 
o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 44/2004 návrh novely opatrenia NBS č. 11/2004 nevyžaduje konzultáciu s Európskou centrálnou bankou.
Návrh novely opatrenia NBS č. 11/2004  je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Predložený návrh novely opatrenia NBS č. 11/2004 nebude mať vplyv 
na štátny rozpočet, iné verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť.











