BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky
v SR

Informácie o činnosti - § 1 ods. 1 a Ostatné finančné ukazovatele - § 1 ods. 2
k 30.06.2011
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Popis
celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu
počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu,
dátum zápisu do obchodného registra,
dátum udelenia bankového povolenia,
dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností,
zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia,

zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú,

Ukazovateľ
12
6
1.11.2010
13.9.2010
8.3.2011
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
poskytovanie úverov
finančný lízing
platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z
13. novembra 2007 o platobných službách na
vnútornom trhu
vydávanie a správa iných platobných prostriedkov
(napr. cestovných šekov a bankových zmeniek),
pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4, Prílohy 1,
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z
14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností
úverových inštitúcií
záruky (garancie) a prísľuby
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a)
nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové
listy atď.); b) devízami; c) finančnými termínovými
obchodmi (futures) a opciami; d) kurzovými a
úrokovými nástrojmi
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej
štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a
poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a
kúpy podnikov
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe
custody)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane
súvisiaceho poradenstva,

vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
finančné sprostredkovanie,4a
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a
pamätných mincí.
zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené V sledovanom štvrťroku neboli pobočke obmedzené
alebo zrušené,
žiadne činnosti.
citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu1) v V sledovanom štvrťroku neboli pobočke uložené
priebehu kalendárneho štvrťroka,
žiadne opatrenia
citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta2) v priebehu
V sledovanom štvrťroku neboli pobočke uložené
kalendárneho štvrťroka.
žiadne pokuty

2

Organizačná štruktúra BKS Bank AG pobočka zahraničnej banky v SR
Vedúci
pobočky (2)

Oddelenie
interného auditu
(1)

Právne oddelenie+
Asistentka +
vedenie projektov
(3)

Oddelenie
controlling a
účtovníctvo (2)

Oddelenie
manažmentu rizika
a back office (3)

Oddelenie firemná
klientela (1)

() - počet pracovníkov
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Informácie o finančných ukazovateľoch
BKS Bank AG pobočka zahraničnej banky v SR podľa § 1 ods. 2 písm d) až g)
Opatrenia NBS č. 15/2010 ku dňu: 30.06.2011

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Pohľadávky voči klientom
Ostatné aktíva
Medzisúčet súvahových úverových rizík
Podsúvahové záväzky

tis.€ Neznehodnotené Znehodnotené Celkom z toho zlyhané
8.138
0
8.138
9.598
0
9.598
8
0
11
17.744
0 17.747
1.330
0
0

0
0
0
0
0

tis.€
rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa
odhadovanej splatnosti

4.704
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