Časť 1

Predkladacia správa

Návrh opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (ďalej len „opatrenie“), vypracovala Národná banka Slovenska na základe § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), ktorý splnomocnil Národnú banku Slovenska na vydanie uvedeného opatrenia.

Od 1.1.2006 budú banky povinné účtovať podľa medzinárodných účtovných štandardov. Konkrétny štandard č. 39 ustanovuje spôsob úpravy oceňovania finančných aktív. Súčasná úprava tejto problematiky v Slovenskej republike je v zmysle predmetného opatrenia NBS. Pôvodným zámerom novely tohto opatrenia bolo podrobnejšie upraviť príslušný medzinárodný štandard a ustanoviť spôsob úpravy oceňovania vzhľadom na národné pomery.
Stanovisko legislatívneho a právneho odboru, zaslaného listom OLP - 404 / 2005 - Va z 18.6.2005 však konštatuje, že nie je možné rozpracovávať, upresňovať či inak upravovať členským štátom Európskej únie nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ktorého súčasťou sú aj medzinárodné účtovné štandardy) vzhľadom na ich všeobecnú platnosť a záväznosť.
V nadväznosti na tieto skutočnosti je predmetom návrhu opatrenia ustanoviť vzor hlásenia o stave majetku a záväzkov, ktorý bude mať evidenčný charakter. V navrhovanom hlásení sa budú zbierať informácie o jednotlivých zložkách majetku banky a pobočky zahraničnej banky, v členení podľa omeškania so splácaním pohľadávok a podľa výšky vytvorenej opravnej položky k nim. Dohliadaciemu odboru bude uvedené hlásenie slúžiť ako podklad na prípadnú dohliadku, ak údaje budú naznačovať istú rozpornosť (napr. omeškanie so splácaním pohľadávok viac ako 360 dní a vytvorená opravná položka k nim vo výške iba 50 %).

Predkladaný návrh opatrenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Navrhované opatrenie nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov a taktiež nebude mať dopad na zamestnanosť, na tvorbu pracovných miest a na životné prostredie.

Predkladaný materiál bol prerokovaný s Asociáciou bánk a je výsledkom dohody po diskusii s dohliadacím odborom a s odborom štatistiky.

	Predkladaný materiál neobsahuje tabuľku zhody, nakoľko predmetnú problematiku smernice Európskeho parlamentu a Rady neupravujú.

