
1. Stav majetku
(v tis. Sk)

a) cenné papiere 9 264
aa) akcie 0
ab) dlhopisy 9 264
ac) iné cenné papiere

b) účty v bankách            14 197
ba) bežný účet 97
bb) termínované účty 14 100

c) iný majetok 7 573
d) záväzky             11 597
e) čistá hodnota majetku             19 437

2. Štruktúra skrátenej súvahy a výkazu ziskov a strát 
podľa stavu k 31. 12. 2001

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. bola založená 17. 4. 2000.

r. 2001 r. 2000

Stále aktíva                                                11 126 21 513
Obežné aktíva                                18 866 7 889
Ostatné aktíva                            1 042 2 081
Vlastný majetok                                 19 437 30 510
Cudzie zdroje                          10 201 242
Ostatné pasíva          1 396 731
Hospodársky výsledok za účt. obd.    −11 791 −19 511

3. Údaje o hodnote záväzkov z vlastnej činnosti 
správcovskej spoločnosti

záväzky z obchodného styku −
iné záväzky 9385
záväzky voči zamestnancom 368
záväzky zo soc. zabezpečenia 169
štát − daňové záväzky a dotácie 81
dohadné položky pasívne 1396

4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamest−
nancov v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných radách iných

obch. spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných
spoločností

Členovia predstavenstva a zamestnanci spoločnosti VÚBAM nie sú v štatu−
tárnych orgánoch a dozorných radách a ani  nemajú účasť na podnikaní v

iných obchodných spoločnostiach.
Členovia dozornej rady − Ing. Franišek Szikhart − 

člen dozornej rady FINECH, a.s.
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. − je členom predstavenstva ALFA INVEST,

a.s., dozornej rady VÚB Wustenrot, stavebná sporiteľňa, a.s., 
VÚB Leasingová, a.s.

RNDr. Ing. Marián Matušovič, CSc. − člen dozornej rady Univerzálna banko−
vá poisťovňa a.s., FINECH a.s.

5. Informácie o majiteľoch viac ako 5% podielu 
na majetku správ. spoločnosti

100 % majiteľom správcovskej spoločnosti je Všeobecná úverová banka, a.s.

P O N D E L O K 2 9 .  a p r í l a 2 0 0 2 i n z e r c i a 1 1

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
so sídlom v Bratislave

Poštová 1,  815 73 Bratislava
IČO: 35 786 727

zverejňuje 

podľa § 53 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní správu o hos−
podárení s valstným majetkom za rok 2001


