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I.

Informácie o banke

Informácie uverejnené v tomto dokumente podľa opatrenia Národnej banky Slovenska 16/2014 obsahujú a dopĺňajú údaje
z priebežnej individuálnej účtovnej závierky Slovenskej sporiteľne, a.s. pripravenej v súlade s Medzinárodnými štandardami
pre finančné výkazníctvo, v znení prijatom Európskou úniou za polrok končiaci sa 30. júna 2015, ktorá bola schválená
predstavenstvom banky dňa 30. júla 2015. Individuálna účtovná závierka obsahuje výhradne zostatky účtov a výsledky banky.
Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v tisícoch Eur (tis. Eur). Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú záporné
hodnoty. Hodnoty v tabuľkách môžu obsahovať zaokrúhľovacie rozdiely.
Dátum zápisu do obchodného registra
Dátum udelenia bankového povolenia
Dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených NBS

31.03.1994
01.11.1994
31.03.1994

Bankové činnosti
K 30. júnu 2015 Slovenská sporiteľňa (ďalej “banka”) vykonávala bankové činnosti v zmysle povolenia Národnej banky
Slovenska (ďalej “NBS”). Banka vykonávala všetky z nasledovných povolených bankových činností:



















prijímanie vkladov
poskytovanie úverov
obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
finančný lízing
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
vydávanie a správa platobných prostriedkov
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
uloženie vecí
prenájom bezpečnostných schránok
poskytovanie bankových informácií
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
funkciu depozitára
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1
a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu:
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu
k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné
papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa
cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov
alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien
a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho
investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo
výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané
doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť
vyrovnané doručením alebo v hotovosti
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje
peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo
iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením
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alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané
doručením alebo v hotovosti
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d/ futures,
forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných
derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo
v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením
alebo v hotovosti
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného
trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d/ futures,
forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných
derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo
v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením
alebo v hotovosti
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné
cenné papiere
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy
peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho
investovania
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb
týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa
obchodov s týmito finančnými nástrojmi
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona
o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona
o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza
z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm.
h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona
o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa
môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo
inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie
na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových
nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie,
ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak
ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené
s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie
úverov a spotrebiteľských úverov
vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet
podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm.
c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona
o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti,
opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných
papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných
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papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti
na základe voľby jednej zo zmluvných strán
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných
papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných
papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia
vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy

NBS neodobrala povolenie na výkon žiadnej bankovej činnosti.
V priebehu vykazovaného obdobia nebolo vydané žiadne právoplatné rozhodnutie, ktorým by banke bolo uložené
opatrenie na nápravu alebo pokuta.

Organizačná štruktúra banky

Celkový počet zamestnancov poddľa evidenčného stavu
z toho počet vedúcich zamestnancov

3 860
6
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II.

Informácie o akcionároch banky

K 30. júnu 2015 bol jediným akcionárom banky Erste Group Bank AG so sídlom na adrese: Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúsko.
Podiel na základnom imaní banky a podiel na hlasovacích právach v banke bol 100%. Hlavným predmetom činnosti
materskej spoločnosti je poskytovanie bankových služieb.

III.

Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky

Uvedené dcérske spoločnosti sú plne konsolidované v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.

Obchodné meno
Leas ing
Slovens kej s poriteľne, a.s .
Realitná s poločnos ť
Slovens kej s poriteľne, a.s .
Ers te Group IT SK,
s pol. s r.o.
Derop B.V.

Sídlo spoločnosti
Tomáš ikova 48
Bratis lava 832 69
Slovens ká republika
Tomáš ikova 48
Bratis lava 832 10
Slovens ká republika
Tomáš ikova 48
Bratis lava 831 04
Slovens ká republika
Naritaweg 165
1043 BW Ams terdam
Holands ko

Podiel na
základnom imaní

Podiel na
hlasovacích právach

Finančný a
operatívny lízing

100%

100%

Realitná
s poločnos ť

100%

100%

IT s ervis a údržba

51%

51%

Finančná
s poločnos ť

85%

85%

Hlavná činnosť

Spoločnosť Derop B.V. vlastní so 100 % podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosť Laned, a.s.
so sídlom na adrese Tomášikova 48, Bratislava 832 71, Slovenská republika. Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti
je prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom.
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IV.

Informácie o finančných ukazovateľoch banky za polrok končiaci sa
30. júna 2015
A. Údaje zo súvahy
uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7

Aktíva
Eur tis.
Peni a ze a účty v centrá l nych ba nká ch
Fi na nčné a ktíva drža né na obchodova ni e
Deri vá ty
Fi na nčné a ktíva v reá l nej hodnote zúčtova né cez výka z zi s kov a s trá t
Cenné pa pi ere k di s pozíci i na preda j
Cenné pa pi ere drža né do s pl a tnos ti
Úvery a pohľa dá vky vo fi na nčných i nš titúci á ch
Úvery a pohľa dá vky voči kl i entom
Za bezpečova ci e deri vá ty
Dl hodobý hmotný ma jetok
Inves tíci e do nehnuteľnos tí
Dl hodobý nehmotný ma jetok
Inves tíci e v dcérs kych a pri družených s pol očnos tia ch
Pohľa dá vka zo s pl a tnej a odl oženej da ne z príjmov
Os tatné a ktíva
Celkové aktíva
Záväzky a vlastné imanie
Eur tis.
Fi na nčné zá vä zky drža né na obchodova ni e
Deri vá ty
Fi na nčné zá vä zky ocenené a mortizova nou obs tará va cou cenou
Zá vä zky voči ba nká m
Zá vä zky voči kl i entom
Vyda né dl hové cenné pa pi ere
Za bezpečova ci e deri vá ty
Rezervy
Zá vä zok zo s pl a tnej da ne z príjmov
Os tatné zá vä zky
Celkové záväzky
Vl a s tné i ma ni e
Celkové záväzky a vlastné imanie

31.3.2015
299 813
71 858
71 858
18 927
1 232 798
2 530 446
79 861
8 766 531
7 629
109 456
3 044
81 242
19 493
62 670
37 060
13 320 828
31.3.2015
71 631
71 631
11 777 550
353 780
10 398 564
1 025 206
36 876
33 459
28 567
149 052
12 097 135
1 223 693
13 320 828
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B. Údaje z výkazu ziskov a strát
uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7

Výkaz ziskov a strát
Eur tis.
Či s té úrokové výnos y
Či s té výnos y z popl a tkov a provízi í
Výnos y z di vi dend
Či s tý zi s k z fi na nčných operá ci í a fi na nčných ná s trojov oceňova ných v reá l nej hodnote cez výka z
zi s kov a s trá t
Výnos y z i nves tíci í do nehnuteľnos tí a z opera tívneho l ízi ngu
Pers oná l ne ná kl a dy
Os tatné a dmi ni s tra tívne ná kl a dy
Odpi s y a a mortizá ci a
Či s tý zi s k/s tra ta z fi na nčných a ktív a zá vä zkov, ktoré ni e s ú za účtova né cez výka z zi s kov a s trá t
Znehodnoteni e fi na nčných a ktív, ktoré ni e s ú účtova né v reá l nej hodnote cez výka z zi s kov a
s trá t
Os tatné prevá dzkové výs l edky
Zi s k pred da ňou z príjmov
Da ň z príjmov
Čistý zisk po zdanení
Čistý zisk pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti
Výkaz komplexných ziskov a strát
Eur tis.
Čistý zisk za rok
Pol ožky, ktoré nemožno prekl a s i fi kova ť na zi s k a l ebo s tra tu
Poi s tno-ma tema tické zi s ky
Odl ožené da ňové zá vä zky vzťa hujúce s a pol ožky, ktoré nemožno rekl a s i fi kova ť
Spol u
Pol ožky, ktoré možno prekl a s i fi kova ť na zi s k a l ebo s tra tu
Cenné pa pi ere určené na preda j
Výs l edok hos podá reni a za účtovné obdobi e
Úpra vy vypl ýva júce z rekl a s i fi kova ni a
Odl ožená da ň vzťa hujúca s a na pol ožky, ktoré možno prekl a s i fi kova ť
Výs l edok hos podá reni a za účtovné obdobi e
Úpra vy vypl ýva júce z prekl a s i fi kova ni a
Spol u
Celkové iné komplexné zisky
Celkový komplexný zisk

31.3.2015
231 749
62 481
2 702
2 773
202
(55 588)
(54 707)
(20 797)
9
(31 319)
(18 776)
118 729
(28 835)
89 894
89 894
31.3.2015
89 894
-

4 740
4 740
(1 043)
(1 043)
3 698
3 698
93 591
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C. Rozdiel súčtu hodnôt súvahových účtov aktív a súčtu hodnôt súvahových
účtov pasív
podľa odhadovanej doby splatnosti

Eur tis.
do 7 dní vrátane
od 8 - do 30 dní
od 31 - do 90 dní
od 91 - do 180 dní
od 181 - do 270 dní
od 271 - do 360 dní
od 361 - do 720 dní
od 721 - do 1800 dní
od 1801 dní
neš pecifikované
Celkom

Súčet
súvahových účtov
aktív
325 888
349 695
133 504
257 248
436 110
663 018
1 452 182
2 185 875
6 901 956
615 352
13 320 828

Súčet
súvahových účtov
pasív
609 933
868 138
1 499 503
1 394 759
866 874
779 905
1 357 296
1 927 072
2 651 688
1 365 660
13 320 828

Čistá súvahová
pozícia likvidity
(284 045)
(518 443)
(1 365 999)
(1 137 511)
(430 764)
(116 887)
94 886
258 803
4 250 268
(750 308)
-

Kumulatívna
čistá súvahová
pozícia likvidity
(284 045)
(802 488)
(2 168 487)
(3 305 998)
(3 736 762)
(3 853 649)
(3 758 763)
(3 499 960)
750 308
-
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D. Súhrnná výška expozícií bez identifikovaného znehodnotenia a s identifikovaným znehodnotením
v členení podľa tried expozícií
Hrubá hodnota expozície
Eur tis.
Štáty a centrá l ne ba nky
Inš titúci e
Prá vni cké os oby podni ka tel i a
Retai l
Prístup interných ratingov celkom

Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

18 191
2 008 142
6 757 457
8 783 790

35 770
840 577
360 968
1 237 315

Hrubá hodnota expozície bez
Hrubá hodnota expozície s
identifikovaného znehodnotenia identifikovaným znehodnotením
Súva hové
Pods úva hové
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
expozíci e
expozíci e
18 191
35 770
1 827 901
796 090
180 241
44 487
6 516 858
360 854
240 599
114
8 362 950
1 192 714
420 840
44 601

Opravné položky/Rezervy
Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

20
116 256
227 448
343 724

24
16 877
1 560
18 461

Štandardizovaný prístup
Hrubá hodnota expozície bez
Hrubá hodnota expozície s
identifikovaného znehodnotenia identifikovaným znehodnotením
Súva hové
Pods úva hové
Súva hové
Pods úva hové
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
expozíci e
expozíci e
expozíci e
expozíci e
203 714
4 279
203 714
4 279
Hrubá hodnota expozície

Eur tis.
Štáty a centrá l ne ba nky
Vyš š i e územné cel ky a obce
Iné orgá ny verejnej moci a prá vni cké os oby okrem
podni ka teľov
Inš titúci e
Prá vni cké os oby podni ka tel i a
Retai l
Za bezpečené nehnuteľnos ťou
Po termíne s pl a tnos ti
Krá tkodobé expozíci e voči i nš titúci á m a prá vni ckým
os obá m podni ka teľom
Štandardizovaný prístup celkom
Výška expozícií celkom

Opravné položky/Rezervy
Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

405

9

5 777

934

5 777

934

-

-

22

2

104 195
13 351
119
3 911

69
84 397
3 299
-

104 025
13 351
119
213

69
84 397
3 299
-

170
3 697

-

558
20
1
3 596

7
1 210
22
-

-

-

-

-

-

-

-

-

331 067

92 978

327 200

92 978

3 867

0

4 602

1 250

9 114 857

1 330 293

8 690 150

1 285 692

424 707

44 601

348 326

19 711
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E. Súhrnná výška zlyhaných pohľadávok
v členení podľa tried expozícií
Hrubá hodnota expozície z iných
ako zlyhaných pohľadávok
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
18 191
35 770
1 820 500
782 080
6 444 976
359 706
8 283 666
1 177 556

Hrubá hodnota expozície zo
zlyhaných pohľadávok
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
187 642
58 496
312 481
1 263
500 124
59 759

Hrubá hodnota expozície z iných
ako zlyhaných pohľadávok
Súva hové
Pods úva hové
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
expozíci e
expozíci e
203 714
4 279
203 714
4 279

Hrubá hodnota expozície zo
zlyhaných pohľadávok
Súva hové
Pods úva hové
expozíci e
expozíci e
-

Hrubá hodnota expozície
Eur tis.
Štáty a centrá l ne ba nky
Inš titúci e
Prá vni cké os oby podni ka tel i a
Retai l
Prístup interných ratingov celkom

Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

18 191
2 008 142
6 757 457
8 783 790

35 770
840 577
360 968
1 237 315

Opravné položky/Rezervy
Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

20
116 256
227 448
343 724

24
16 877
1 560
18 461

Štandardizovaný prístup
Hrubá hodnota expozície

Eur tis.
Štáty a centrá l ne ba nky
Vyš š i e územné cel ky a obce
Iné orgá ny verejnej moci a prá vni cké os oby okrem
podni ka teľov
Inš titúci e
Prá vni cké os oby podni ka tel i a
Retai l
Za bezpečené nehnuteľnos ťou
Po termíne s pl a tnos ti
Krá tkodobé expozíci e voči i nš titúci á m a prá vni ckým
os obá m podni ka teľom
Štandardizovaný prístup celkom
Výška expozícií celkom

Opravné položky/Rezervy
Súva hové
expozíci e

Pods úva hové
expozíci e

405

9

5 777

934

5 777

934

-

-

22

2

104 195
13 351
119
3 911

69
84 397
3 299
-

103 484
13 351
120
2

69
84 397
3 299
-

711
3 909

-

558
20
1
3 596

7
1 210
22
-

-

-

-

-

-

-

-

-

331 067

92 978

326 447

92 978

4 620

0

4 602

1 250

9 114 857

1 330 293

8 610 114

1 270 534

504 743

59 759

348 326

19 711
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F.

Vlastné zdroje

informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013, článok 437, písm. d) a e)

Eur tis.
VLASTNÉ ZDROJE
KAPITÁL TIER 1
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1
Spl a tené ka pi tá l ové ná s troje
Dopl ňujúca pol ožka : neprípus tné ka pi tá l ové ná s troje
Emi s né á ži o
(-) Vl a s tné ná s troje CET1
(-) Pri a me podi el y na ná s trojoch CET1
(-) Nepri a me podi el y na ná s trojoch CET1
(-) Synteti cké podi el y na ná s trojoch CET1
(-) Skutočné a l ebo podmi enené zá vä zky kúpi ť vl a s tné ná s troje CET1
Nerozdelené zisky
Nerozdel ené zi s ky z predchá dza júci ch rokov
Prípus tný zi s k a l ebo s tra ta
Zi s k a l ebo s tra ta , ktoré možno pri pís a ť vl a s tníkom ma ters kej s pol očnos ti
(-) Neprípus tná ča s ť predbežného a l ebo koncoročného zi s ku
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok
Ostatné rezervy
Fondy pre všeobecné bankové riziká
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1
Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov
(-) Zvýš eni e vl a s tného ka pi tá l u vypl ýva júce zo s ekuri ti zova ných a ktív
Rezerva na hedži ng peňa žných tokov
Kumul a tívne zi s ky a s tra ty s pôs obené zmena mi vl a s tného kredi tného ri zi ka reá l nou
hodnotou ocenených pa s ív
Reá l nou hodnotou ocenené zi s ky a s tra ty vypl ýva júce z vl a s tného kredi tného ri zi ka
i nš ti túci e s úvi s i a ceho s deri vá tovými zá vä zka mi
(-) Úpra vy oceneni a s pôs obené poži a da vka mi na obozretné oceňova ni e
(-) Goodwill
(-) Goodwi l l účtova ný a ko nehmotné a ktívum
(-) Goodwi l l za hrnutý do oceneni a význa mných i nves tíci í
Odl ožené da ňové zá vä zky s pojené s goodwi l l om
(-) Ostatné nehmotné aktíva
(-) Os ta tné nehmotné a ktíva pred odpočíta ním odl ožených da ňových zá vä zkov
Odl ožené da ňové zá vä zky s pojené s os ta tnými nehmotnými a ktíva mi
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných
rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov
(-) Nedostatok IRB úprav kreditného rizika o očakávané straty
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) Ma jetok dôchodkového fondu s o s ta novenými poži tka mi
Odl ožené da ňové zá vä zky s pojené s ma jetkom dôchodkového fondu s o s ta novenými
poži tka mi
Ma jetky dôchodkového fondu s o s ta novenými poži tka mi , ktoré môže i nš ti túci a
neobmedzene využíva ť
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1
(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková
váha 1 250 %
(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %
(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

Hodnota
1 154 153
1 039 926
1 039 926
212 000
212 000
859 625
859 625
89 894
(89 894)
58 255
(3 019)
1 027
(4 046)
(81 242)
(81 242)
-
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pokračovanie tabuľky
Hodnota
Eur tis.
(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré
sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %
(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť
riziková váha 1 250 %
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z
dočasných rozdielov
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %
Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1
(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR
Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné
DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1
Spl a tené ka pi tá l ové ná s troje
Dopl ňujúca pol ožka : neprípus tné ka pi tá l ové ná s troje
Emi s né á ži o
(-) Vl a s tné ná s troje AT1
(-) Pri a me podi el y na ná s trojoch AT1
(-) Nepri a me podi el y na ná s trojoch AT1
(-) Synteti cké podi el y na ná s trojoch AT1
(-) Skutočné a l ebo podmi enené zá vä zky kúpi ť vl a s tné ná s troje AT1
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami
v kapitáli AT1
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2
Iné prechodné úpravy kapitálu AT1
Hodnota odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)
(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR
Kapitálové prvky alebo odpočty AT1 – iné
KAPITÁL TIER 2
Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2
Spl a tené ka pi tá l ové ná s troje a podri a dené úvery
Dopl ňujúca pol ožka : Neprípus tné ka pi tá l ové ná s troje a podri a dené úvery
Emi s né á ži o
(-) Vl a s tné ná s troje T2
(-) Pri a me podi el y na ná s trojoch T2
(-) Nepri a me podi el y na ná s trojoch T2
(-) Synteti cké podi el y na ná s trojoch T2
(-) Skutočné a l ebo podmi enené zá vä zky kúpi ť vl a s tné ná s troje T2
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v
predchádzajúcom stave
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami
v kapitáli T2
Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB
Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci SA
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2
Hodnota odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)
(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR
Kapitálové prvky alebo odpočty T2 – iné

(5 693)
114 227
88 241
88 241
25 986
-
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G. Požiadavky na vlastné zdroje
informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013, článok 438, písm. c) až f)

Eur tis.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR
HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO
PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH
DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE
Štandardizovaný prístup (SA)
SA tri edy expozíci í bez s ekuri ti za čných pozíci í
Ús tredné vl á dy a l ebo centrá l ne ba nky
Regi oná l ne vl á dy a l ebo mi es tne orgá ny
Subjekty verejného s ektora
Mul ti l a terá l ne rozvojové ba nky
Medzi ná rodné orga ni zá ci e
Inš ti túci e
Podni ka teľs ké s ubjekty
Reta i l
Za bezpečené hypotéka mi na nehnuteľný ma jetok
Expozíci e v s ta ve zl yha ni a
Pol ožky, s ktorými s úvi s í os obi tne vys oké ri zi ko
Kryté dl hopi s y
Pohľa dá vky voči i nš ti túci á m a podni ka teľs kým s ubjektom s krá tkodobým
ra ti ngovým hodnotením
Podni ky kol ektívneho i nves tova ni a (PKI)
Vl a s tný ka pi tá l
Iné pol ožky
Sekuri ti za čné pozíci e SA
z čoho: resekuritizácia
Prístup interných ratingov (IRB)
Prís tupy IRB, keď s a nepoužíva jú vl a s tné odha dy s tra ty v prípa de zl yha ni a
(LGD) a ni konverzné fa ktory
Ús tredné vl á dy a centrá l ne ba nky
Inš ti túci e
Podni ka teľs ké s ubjekty – MSP
Podni ka teľs ké s ubjekty – š peci a l i zova né fi na ncova ni e
Podni ka teľs ké s ubjekty – i né
Prís tupy IRB, keď s a používa jú vl a s tné odha dy LGD a /a l ebo konverzné fa ktory
Ús tredné vl á dy a centrá l ne ba nky
Inš ti túci e
Podni ka teľs ké s ubjekty – MSP
Podni ka teľs ké s ubjekty – š peci a l i zova né fi na ncova ni e
Podni ka teľs ké s ubjekty – i né
Reta i l – za bezpečené nehnuteľnos ťa mi ma l ých a s tredných podni kov
Reta i l – za bezpečené nehnuteľnos ťa mi i ných s ubjektov než ma l ých a
s tredných podni kov
Reta i l – kva l i fi kova ný revol vi ng
Reta i l – os ta tné MSP
Reta i l – os ta tné i né s ubjekty než ma l é a s tredné podni ky
Ka pi tá l ové IRB
Sekuri ti za čné pozíci e IRB
Z čoho: resekuritizácia
Iné a ktíva , ktoré nema jú pova hu kredi tného zá vä zku
Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP

Hodnota
kapitálovej
požiadavky
444 425
-

5 555 318
-

379 475

4 743 434

31 507
31 507
6 576
3 288
364
162
16 615
139
0
119
-

393 837
393 837
82 200
41 106
4 548
2 021
207 682
1 736
4
1 489
-

-

-

4 244
347 968

53 051
4 349 597

140 685

1 758 557

725
9 249
53 925
31 251
45 534
193 443
3 224

9 066
115 617
674 065
390 639
569 170
2 418 040
40 301

119 436

1 492 944

3 730
12 049
55 005
766
34
13 041
-

46 629
150 608
687 558
9 571
419
163 010
-

Hodnota
RWA
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pokračovanie tabuľky
Eur tis.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA
Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe
Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ
RIZIKO
Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci
štandardizovaných prístupov (SA)
Obchodova né dl hové ná s troje
Vl a s tné i ma ni e
Devízy
Komodi ty
Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci
prístupu interných modelov (IM)
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR)
OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)
OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup
OpR pokročilé prístupy merania (AMA)
DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH
NÁKLADOV
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA POHĽADÁVKY
Pokročilá metóda
Štandardizovaná metóda
Na základe metódy pôvodnej expozície
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU
ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE
INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458
Z čoho: poži a da vky na veľkú ma jetkovú a nga žova nos ť
Z čoho: na zá kl a de modi fi kova ných ri zi kových vá h za mera ných na ma jetkové
bubl i ny v s ektore nehnuteľného ma jetku určeného na býva ni e a podni ka ni e
Z čoho: na zá kl a de expozíci í vo vnútri fi na nčného s ektora
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459
Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR

Hodnota
kapitálovej
požiadavky
-

Hodnota
RWA
-

2 443

30 534

1 940

24 249

1 414
526

17 676
6 573

503

6 285

57 507
57 507

718 838
718 838

-

-

5 001
5 001
-

62 512
62 512
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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