
1. HOSPODÁRENIE NBS

Národná banka Slovenska v prvom roku svojej existencie zabezpečovala
hospodárenie na základe bankového rozpočtu schváleného Bankovou radou NBS.

Vypracovanie rozpočtu, ale najmä jeho realizácia prebiehate v zložitých
a náročných podmienkach novovzniknutej Slovenskej republiky. Stanovenie výšky
jednotlivých nákladových a výnosových položiek bolo obtiažne a zložité, bez
možnosti použitia časových radov a porovnaní s minulým obdobím. Napriek tomu
dosiahnuté výsledky v hospodárení NBS za rok 1993 možno hodnotiť pozitívne.

NBS za hodnotené obdobie vytvorila zisk vo výške 6,5 mld. Sk, pričom náklady
dosiahli 15,1 mld. Sk a výnosy 21,6 mld. Sk.

Výkaz zisku a strát k 31.12.1993

Náklady v tis. Sk

Náklady na bankovú činnosť 13 466 391

z toho: náklady na pokladničné a medzibankové operácie 2 395 598

náklady na operácie s klientmi 4 255

náklady na prijaté pôžičky 135 148

náklady na devízové operácie 10 555 542

náklady na ostatné operácie 375 848

Osobné a všeobecné prevádzkové náklady na hlavnú činnosť

Osobné a všeobecné prevádzkové náklady na vedľajšiu činnosť

Tvorba rezerv a opravných položiek

Ostatné náklady

Odvod do ŠR SR

Ostatné použitie hospodárskeho výsledku

Prídely fondom

Náklady spolu

656 828

537

1 029 110

67

4 000 000

16 695

2 463 153

21 632 781

Výnosy

Výnosy z bankovej činnosti

Ostatné výnosy z vedľajšej činnosti

Ostatné výnosy

Použitie opravných položiek a rezerv

Výnosy spolu

v tis. Sk

20 541 830

13 353

56 156

1 021 442

21 632 781

Poznámka: Výkaz o hospodárení NBS k 31. 12. 1993 je zostavený podta vnútornej metodiky
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V štruktúre nákladových položiek najvýraznejší podiel - až 89 % - mali náklady
na bankovú činnosť. V rámci týchto nákladov najvyšší objem 10,6 mld. Sk dosiahli
náklady na devízové operácie, čo v rozhodujúcej miere ovplyvnilo celkovú úroveň
nákladov NBS.

V štruktúre výnosových položiek najvýraznejší podiel 94 % pripadol na výnosy
z bankovej činnosti. V rámci týchto výnosov najvyšší objem 11,3 mld. Sk dosiahli
výnosy z pokladničných a medzibankových operácií, z ktorých 6,6 mld. Sk
predstavovali úroky prijaté od štátnej pokladne (vrátane štátnych pokladničných
poukážok) a 4,7 mld. Sk úroky prijaté od ostatných bánk.

Na tvorbe výnosov sa výrazne podieľali taktiež výnosy z devízových operácií,
ktoré dosiahli úroveň 7,4 mld. Sk.

Vytvorený zisk v objeme 6,5 mld. Sk bol rozdelený v súlade s platnými Zásadami
finančného hospodárenia NBS na rok 1993. Na prídely, resp. dotácie vlastným
fondom, vrátane ostatného použitia zisku bolo vynaložených 2,5 mld. Sk,
zostávajúca časť zisku v sume 4,0 mld. Sk bola odvedená do štátneho rozpočtu SR.
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