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Časť 2

Návrh

O P A T R E N I E
Národnej banky Slovenska
z ... 2005 č. ... 



ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 9 a 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:



Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk  a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 131/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.	V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 49 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „§ 38 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

	V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky a pobočky zahraničnej banky 2a) sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, v rozsahu informácií súvahy a výkazu ziskov a strát, podľa medzinárodného účtovného štandardu č. 30 3) a v rozsahu a podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) a 3) znejú:
„2a) § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243 z 11.9.2002) v platnom znení.“.

	V prílohe č. 1 sa vypúšťajú riadky č. 24, 27 až 36 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu č. 7.


4.	V prílohe č. 1 vo vysvetlivkách na vypĺňanie prílohy č. 1 sa vypúšťa v bode 5 číslica „24“.



Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.



Ivan Šramko
Guvernér
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