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Vážení akcionári, obchodní partneri a kolegovia,

Poštová banka má za sebou rok plný intenzívnych zmien. Začiatok roka sme odštar-
tovali predstavením novej stratégie repozicioningu banky, ktorú posilnila aj veľmi 
výrazná zmena vizuality. Smerovanie bolo nastavené na nové cieľové skupiny, 
získanie aktívnych klientov a udržanie si tak pozície v prvej päťke bánk na Slovensku 
z hľadiska bilančnej sumy. Začiatkom roka sme odštartovali rebranding pobočiek na 
celom Slovensku. Postupne sme prichádzali s novými produktmi a službami. Hneď vo 
februári sme spustili mobilnú aplikáciu a priniesli Štartovaciu pôžičku za 0 %, vďaka 
čomu sme v tomto mesiaci dosiahli historický top výsledok v predaných úveroch. 
V predstavovaní nových produktov sme pokračovali. V apríli sme doplnili portfólio 
úverom na bývanie Užitočné bývanie s možnosťou znížiť si úrok sporením. Na trhu 
hypoték sme sa posilnili jesennou komunikačnou stratégiou s dôrazom na najnižší 
úrok na trhu od 0,95 %. V máji sme spustili aplikáciu Peniaze s5, ktorá umožňuje 
klientom dvakrát do mesiaca vrátiť peniaze pri platbe kartou u vybraných obchod-
níkoch. Odvážny krok sme uskutočnili aj novou víziou svojich pobočiek. Na jeseň sme 
otvorili prvú rodinnú pobočku v Pezinku, ktorá prekvapí detským ihriskom a zdravou 
kaviarňou. V špeciálnych konceptoch pobočiek budeme pokračovať aj v ďalších 
mestách. Nové smerovanie a kompletný redizajn priehradiek finančných služieb sme 
začali aj na vybraných poštách. Tento rozsiahly projekt bude pokračovať aj v roku 
2018 s cieľom dosiahnuť komfort pobočiek na našich pracoviskách na poštách, aby 
sme sa tak ešte viac priblížili svojim klientom.

Uplynulý rok sa niesol aj v duchu pripravovanej smernice PSD2. Poštová banka re-
flektuje trendy a narastajúci význam spolupráce s fintech spoločnosťami, preto ne-
zaostáva ani v tomto smerovaní. Výrazná vlna investícií do modernizácie produktov, 
technológií, služieb, pokračujúci rebranding sa podľa očakávaní odrazili na plánova-
nom poklese hospodárskeho výsledku, ktorý však bol lepší než pôvodne plánovaný. 

Tešíme sa aj z úspechov svojich dcérskych spoločností. Fond nehnuteľností, Náš 
prvý realitný o.p.f., PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ 
BANKY, oslávil 10 rokov. Za toto obdobie priniesol klientom viac ako 60 % zhodnote-
nie. V tomto roku založila Prvá Penzijná aj nový fond Office real estate fund o. p. f, 
ktorý sa špecializuje na vybrané investičné projekty na Slovensku i v zahraničí. Darilo 
sa aj Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s., ktorej počet 
sporiteľov vzrástol na 99 920.

Rok 2017 bol mimoriadne úspešný pre Poštovú poisťovňu z pohľadu obchodnej 
produkcie aj hospodárskeho výsledku. V týchto kľúčových ukazovateľoch dosiahla 
poisťovňa svoje historické maximá. Zisk po zdanení sa medziročne zvýšil o 23 %, čím 
poisťovňa dosiahla historicky najlepší hospodársky výsledok od roku 2008.

 1.  Príhovor  
generálneho  
riaditeľa

V roku 2017 medziročne vzrástla nová produkcia o 12 %, čo znamená aj historicky  
najlepší rok. Tieto skvelé výsledky novej produkcie boli dosiahnuté distribučnou 
sieťou pobočiek Poštovej banky a pobočiek Slovenskej pošty. Za úspechom dis-
tribučných sietí stojí najmä ich efektívne riadenie a cielená podpora, jednoduché 
a užitočné poistné produkty, ich jednoduchá administrácia a správa.

Za strategicky dôležitým rokom stáli predovšetkým zamestnanci Poštovej banky a jej 
dcérskych spoločností, bez ktorých by sa takéto veľké zmeny realizovali len ťažko. 
Za to sme im naozaj vďační. Za veľkú podporu a najmä dôveru ďakujem aj našim 
akcionárom, ktorí verili veľkým krokom a zmenám a podporili nás v nich. Čaká nás 
rok plný odvážnych cieľov, ktoré sa nám, verím, podarí naplniť a na bankový trh pri-
nesieme opäť nový dravý vietor.

Ing. Andrej Zaťko
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Obchodné meno: Poštová banka, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Deň vzniku: 31. 12. 1992
Právna forma: akciová spoločnosť

Predmet činnosti:

a) podľa § 2 odseku 1 a 2 zákona o bankách:

1. prijímanie vkladov,
2. poskytovanie úverov,
3. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
4.  poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb 

podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu uvedenom v písm. b) tohto bodu 
a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,

5.  obchodovanie na vlastný účet
 a)  s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane 

zmenárenskej činnosti,
 b)  s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
 c)  s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, 

hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 
6.  správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
7.  finančný lízing,
8.  poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
9.  poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
10.  vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskyto-

vanie súvisiacich služieb,
11.  finančné sprostredkovanie,
12.  uloženie vecí,
13.  prenájom bezpečnostných schránok,
14.  poskytovanie bankových informácií,
15.  funkcia depozitára,
16.  spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,
17.  vydávanie a správa elektronických peňazí,
18.  vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako sa-

mostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia;
19.  vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako sa-

mostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia.

b)  podľa § 79a odseku 1 v spojení s § 6 odseku 1 a 2 zákona o cenných papieroch: 

1.  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)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
 d)  opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, 

mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 
alebo v hotovosti,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  nástroje peňažného trhu,
 c)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
 d)  opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, 

mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 
alebo v hotovosti,

3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  nástroje peňažného trhu,
 c)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
 d)  opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, 

mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením 
alebo v hotovosti,

4.  investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  nástroje peňažného trhu,
 c)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
 d)  opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier 

alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5.  upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku 

vo vzťahu k finančným nástrojom:
 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
6.  umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným 

nástrojom:
 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
7.  úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy 

a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, 
vo vzťahu k finančným nástrojom:

 a)  prevoditeľné cenné papiere,
 b)  nástroje peňažného trhu,
 c)  cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
8.  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,

9.  vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskyto-
vaním investičných služieb,

10.  vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy vše-
obecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,

11.  služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

Základné imanie: 366 305 193 eur
Rozsah splatenia: 366 305 193 eur
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Dozorná rada

Mario Hoffmann // predseda

Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. // člen

Ing. Jozef Tkáč // podpredseda

Jozef Kiss // člen

Ing. Mgr. Martin Varga // člen do 18. 12. 2017

 3.  Štruktúra  
spoločnosti

Predstavenstvo

Člen predstavenstva od 3. 12. 2015
Absolvoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. V oblasti bankovníctva pôsobil 
v rokoch 1997 – 2000 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., 
v rokoch 2000 – 2015 na viacerých pozíciách v Tatra banke, a. s., 
naposledy ako riaditeľ regionálnej pobočky, kde zodpovedal 
za riadenie pobočkovej siete regiónu Bratislava-západ a Nitra 
v oblasti predaja, servisu a kvality služieb pre retailových 
klientov. Do Poštovej banky, a. s., nastúpil v roku 2015 na 
pozíciu riaditeľa divízie retailového bankovníctva. Za člena 
predstavenstva Poštovej banky, a. s., bol zvolený 3. 12. 2015. 
Zodpovedá za oblasť retailového bankovníctva a IT.

Členka predstavenstva od 20. 6. 2017
Absolvovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave. V oblasti bankovníctva pôsobí už od roku 1995, pričom 
v rokoch 1995 – 2009 pôsobila v Citibank (Slovakia), a. s., kde zastávala 
viaceré riadiace pozície v oblasti auditu, nezávislej kontroly a správy 
rizík. Od roku 2010 do roka 2013 zastávala pozíciu členky predstaven-
stva v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s., a v rokoch 2013 – 2016 
zastávala pozíciu členky predstavenstva v spoločnosti Sberbank 
Slovensko, pričom v oboch spoločnostiach ako členka predstaven-
stva zodpovedala za všetky oblasti riadenia rizík vrátane kreditného, 
trhového a operačného rizika. Od 20. 6. 2017 prebrala ako členka 
predstavenstva Poštovej banky, a. s., zodpovednosť za oblasť riadenia 
rizík, financie a back office.

Členka predstavenstva od 26. 7. 2012 do 20. 6. 2017
Absolvovala Fakultu podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 1997 – 
2009 pôsobila najmä v oblasti poisťovníctva, konkrétne 
v spoločnostiach ING Nationale-Nederlanden poisťovňa, 
a. s., Aegon Životná poisťovňa, a. s., a Aegon, d. s. s., a. 
s., takisto v Poisťovni Poštovej banky, a. s., ako členka 
predstavenstva. Od mája 2009 do konca roka 2010 
zastávala pozíciu členky predstavenstva v spoločnosti 
Credium Slovakia, a. s. Do Poštovej banky, a. s., nastúpila 
v roku 2011 ako riaditeľka divízie financií. Od 26. 7. 2012 
prebrala ako členka predstavenstva Poštovej banky, a. s., 
zodpovednosť za oblasť riadenia rizík. K 20. 6. 2017 sa 
vzdala funkcie členky predstavenstva Poštovej banky, a. s.

Ing. Peter Hajko
člen predstavenstva 

pre oblasť retailového 
bankovníctva a IT

Ing. Andrej Zaťko
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ

RNDr. Zuzana Žemlová
členka predstavenstva 

pre oblasť riadenia rizík,
financií a back office

Ing. Daniela Pápaiová 
členka predstavenstva 

pre oblasť riadenia rizík,
AML a financií

Predseda predstavenstva od 12. 8. 2015
Absolvoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so špecializáciou na informačné 
technológie. Od roku 2011 pôsobil ako člen predstavenstva 
spoločnosti J & T BANKA, a. s. (Česká republika). 
Od novembra 2012 pôsobil ako riaditeľ a vedúci 
organizačnej zložky spoločnosti J & T BANKA, a. s., 
v Slovenskej republike – J & T BANKA, a. s., pobočka 
zahraničnej banky. Dňa 12. 8. 2015 sa stal predsedom 
predstavenstva Poštovej banky, a. s. Zároveň zastáva 
funkciu generálneho riaditeľa Poštovej banky, a. s. 
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Štruktúra akcionárov 
k 31. 12. 2017 Štát IČO Počet akcií Podiel 

v %
Hodnota 

akcie
Výška ZI

v EUR

J&T FINANCE GROUP SE
Pobřežní 
297/14

186 00
Praha 8

ČR 27592502 213 288 64,45 1 107 236 109 816

PBI, a. s.
Sokolovská 

394/17, Karlín
186 00
Praha 8

ČR 03633527 112 506 34,00 1 107 124 544 142

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska 

cesta 9
975 99 

Banská Bystrica
SR 36631124 4 918 1,49 1 107 5 444 226

Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky

Námestie 
slobody 6

810 05 
Bratislava

SR 30416094 100 0,03 1 107 110 700

UNIQA Versicherungen AG
Untere

Donaustraße 21
A-1029
Wien

Rakúsko 63197 m 87 0,03 1 107 96 309

330 899 100,00 366 305 193

Názov spoločnosti
Počet akcií 

vlastnených 
Poštovou bankou

Podiel Poštovej banky 
na základnom imaní 

v %

Podiel Poštovej banky 
na základnom imaní 

v EUR

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

50 000 100 1 700 000,00

Poštová poisťovňa, a. s. 278 640 80 9 248 061,60

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d. s. s., a. s.

36 100 11 949 810,48

PB Servis, a. s. 120 100 600 000,00

PB PARTNER, a. s. 46 000 100 4 600 000,00

PB Finančné služby, a. s. 3 100 99 582,00

SPPS, a. s. 24 40 140 000,00

PB IT, a. s. v likvidácii 10 100 50 000,00
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Január
 Rebranding Poštovej banky 
  Poštová banka prešla intenzívnou a výraznou zmenou. Začiatok roka sme odštartovali 

predstavením novej stratégie banky, ktorú posilnila aj veľmi výrazná zmena vizuality 
banky. Začali sme pracovať aj na redizajne všetkých pobočiek a PFS na poštách.

Február
 Odštartovali sme mobilnú aplikáciu 
  Mobilná aplikácia bola vytvorená kvôli prehľadnosti a jednoduchosti. Do konca roka 

si ju stiahlo viac ako 15 450 klientov a 40 % ju aktívne využíva.

  Štartovacia pôžička za 0 % úrok
  Vo februári sme priniesli mimoriadne úspešný spotrebný úver, vďaka čomu sme do-

siahli v tomto mesiaci historicky top výsledok v predaných úveroch.

Marec
  Významné ocenenia pre Prvú penzijnú správcovskú spoločnosť
  Prvá penzijná získala ocenenia v kategóriách najpredávanejší podielový fond a fond 

s najlepším výnosom a rizikom.

  Poštová poisťovňa spustila predaj životného poistenia Mozaika
  Životné poistenie Mozaika dáva klientom priestor na úrazové poistenie jedného až 

troch detí v rámci jednej zmluvy.

Apríl
  Priniesli sme úver na bývanie Užitočné bývanie 
  Úver na bývanie predstavoval dôležitý krok k osloveniu novej cieľovej skupiny. Klienti 

mali možnosť získať najnižšiu možnú úrokovú sadzbu na trhu už od 0,725 %.

  Predstavili sme program Peniaze s5
  Vďaka dohodnutým zľavám u vybraných partnerov, odmeňovací program Peniaze s5 

umožňuje vrátiť klientom dvakrát do mesiaca peniaze späť na účet z platby kartou. 

  Otvorenie novej pobočky v Senci 
  Pobočku Poštovej banky v Senci sme otvorili na pešej zóne v centre mesta.

  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. oslávil 10 rokov 
  Fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej 

banky oslávil 10 rokov. Za toto obdobie získal až 15 ocenení.

 4.  Hlavné udalosti Máj
  Ďalšia pobočka v Bratislave 
  V Bratislave v biznis centre Twin City sme otvorili novú pobočku Poštovej banky.

Jún
  Letná úverová kampaň 
  V rámci letnej kampane na spotrebný úver sme spustili súťaž, keď mohli 3 klienti 

počas 30 dní vyhrať denne až 300 eur. 

Júl
  Povolené prečerpanie za 0 % 
  V rámci Užitočného účtu sme priniesli povolené prečerpanie do 300 eur za 0 % úrok.

  Na všetky pošty sme priniesli produkt Poštová pôžička
  Poštová pôžička vytvorená špeciálne pre účely pošty.

  Horské poistenie k platobným kartám
  K produktu Cestovné poistenie k platobným kartám klienti automaticky získavajú aj 

Horské poistenie.

August
  Otvorenie novej pobočky 
  Novú pobočku Poštovej banky sme otvorili aj v Ružomberku.

September
  Odštartovali sme novú jesennú kampaň na úver na bývanie
  Vďaka kampani postavenej na filmových motívoch s dôrazom na najnižší úrok na trhu 

od 0,95 % sme sa s úverom na bývanie komunikačne prebojovali do trojice najsilne-
jších bánk.

  Otvorenie novej rodinnej pobočky v Pezinku
  V Pezinku sme otvorili nový koncept rodinnej pobočky Poštovej banky spojenej 

s detským kútikom a kaviarňou.

  Rekonštrukcia pobočky
  Kompletnú rekonštrukciu pobočky Poštovej banky sme vykonali v Spišskej Novej Vsi.

Október
  Prvá penzijná uviedla nový fond nehnuteľností Office real estate fund o. p. f.
  Fond je zameraný na investičné projekty na Slovensku i v zahraničí.
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November
  Dobrá pôžička s možnosťou 0 % úroku
  V zimnom období sme priniesli Dobrú pôžičku, kde mali klienti možnosť každý deň 

vyhrať úrokovú sadzbu 0 % . 

December
  Otvorili sme dve nové pobočky
  V Prešove v OC Eperia a Bratislave v OC Saratov sme otvorili nové pobočky Poštovej 

banky.

  4. miesto v súťaži TOP Trend poisťovňa roka
  Poštová poisťovňa získala 4. miesto v súťaži TOP Trend poisťovňa roka.

Výhľad na rok 2018
  V roku 2018 budeme pokračovať v modernizácii Poštovej banky a v sústredení aj 

na mladšiu generáciu klientov. V súvislosti s tým pripravujeme projekty v oblasti  
Customer experience. V priebehu roka spúšťame novú značku 365 a s ňou spojenú  
365.bank. V oblastí retailu budeme pokračovať s úverom na bývanie – Užitočné  
bývanie. Jedným z pilierov stratégie banky na rok 2018 je aj sústredenie na Micros 
segment a s tým súvisiace aktivity.
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 5.  Spoločenská  
zodpovednosť

Poštová banka vníma spoločenskú zodpovednosť a podporu takýchto aktivít 
ako dôležitú súčasť svojej celkovej filozofie. V rámci spoločenskej zodpoved-
nosti sme v roku 2017 podporili viacero organizácií a podujatí. Nápomocná 
v našom snažení bola aj naša Nadácia, ktorá v minulom roku vyhlásila viacero 
zaujímavých grantov a podporila zmysluplné projekty z rôznych oblastí. 

V roku 2017 CSR aktivity Poštovej banky smerovali predovšetkým na podporu 
a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry a umenia. Už druhý rok banka aktívne pod-
poruje umelecký súbor Lúčnica. Vďaka našej podpore priniesol súbor v minulom 
roku týždenný program do Vysokých Tatier, ktorý vyvrcholil živým programom pria-
mo pod skokanskými mostíkmi v Štrbe.

Okrem tejto spolupráce sme podporili aj viaceré folklórne festivaly ako napríklad 
festival Východná, Jánošíkovské dni v Terchovej, Folklórne slávnosti pod Poľanou, 
Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe a folklórne slávnosti na Myjave. V nepo- 
slednom rade sme boli generálnym partnerom unikátneho televízneho projektu 
Zem spieva. 

Ako banka podporujúca mladé rodiny sme sa v minulom roku rozhodli podporiť 
aj projekt svetových rozmerov – výstavu ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry 
Bienále ilustrácií 2017 s medzinárodnou účasťou. Návštevníci výstavy organizo-
vanej po bienále mali možnosť vidieť expozíciu ilustrácií detských kníh z celého sveta.

V roku 2017 sme rozšírili pole svojej pôsobnosti aj na oblasť ekológie, a to pro- 
stredníctvom grantového programu Spolu pre vodu. Cieľom tohto grantu bola pod-
pora projektov, ktoré sa zameriavajú na revitalizáciu horských studničiek, mestských 
a obecných fontán, čistenie vodných prameňov a revitalizáciu rieky Váh. O finančný 
príspevok na činnosti, ktorých výsledkom budú dostupnejšie, čistejšie a krajšie vod-
né zdroje, sa mohli uchádzať obce, mestá, jednotlivci a organizácie.

V minulom roku sme však nezabudli ani na svoje dlhodobé partnerstvá s Radošinským 
naivným divadlom a Jednotou dôchodcov Slovenska. Od roku 2013 je neodmys-
liteľnou súčasťou CSR aktivít Poštovej banky podpora ikonického Radošinského na-
ivného divadla, ktoré minulý rok prinieslo divadlo do viacerých regiónov na Sloven-
sku, a to netradičnými predstaveniami pod holým nebom v dedinských amfiteátroch.
Poštová banka je už dlhoročným partnerom Jednoty dôchodcov na Slovensku. Táto 
organizácia združuje viac ako 1 500 základných organizácií po celom Slovensku a pre 
svojich členov organizuje športové, umelecké a kultúrne podujatia, ale najmä ponúka 
seniorom aktívne využitie voľného času.

Rok 2017 bol pre Nadáciu Poštovej banky významný vo viacerých smeroch. Nadácia 
nielenže rozšírila svoj verejnoprospešný účel aj na oblasť podpory kultúry a ume-
nia, ale aj oslávila 10 rokov svojej existencie, počas ktorej podporila množstvo rôz-
norodých projektov a pomohla ľuďom v núdzi. Minulý rok sa v našej nadácii niesol 
v znamení grantových programov, do ktorých sa mohli zapojiť jednotlivci, organizá-
cie, ale aj zamestnanci skupiny Poštovej banky.

Novinkou v našich aktivitách bol prvý ročník grantového programu Nápad pre 
folklór, ktorého cieľom bola podpora tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folkló-
ru. Podporili sme celkovo 33 nápadov a prerozdelili im sumu vo výške 40 000 eur. 
Súčasťou grantu bolo aj hlasovanie verejnosti o TOP projekt, ktorým sa stal nápad 
Folklórneho súboru Šiňava a ich realizácia premiérového programu „To sme my“ 
k 20. výročiu založenia súboru. 

Na jeseň sme otvorili už 3. kolo svojho úspešného grantu Nápad pre 3 generácie 
a opäť sa nám prostredníctvom zaujímavých nápadov a projektov podarilo spojiť 
3 generácie – mládež, dospelých aj seniorov. Našu podporu získalo 21 skvelých ko-
munitných projektov ako napríklad výstavba ihriska v Smrečanoch, cyklovychádzky 
pre seniorov v Bratislave, tvorivé dielne pre rodiny v núdzi v Košiciach či odpočinková 
zóna v obci Necpaly. Celkovo sme organizáciám a jednotlivcom poskytli na realizáciu 
ich nápadov 30 000 eur. 

Na oslavu svojho 10. výročia otvorila Nadácia špeciálny grantový program pre verej-
nosť aj pre zamestnancov s názvom 10 dobrých skutkov, do ktorého sa mohli pri-
hlásiť organizácie a jednotlivci, ktorí sa ocitli v núdzi. Celkovo sme prerozdelili vyše 
13 000 eur a podporili 17 žiadostí z oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

Mimo grantových programov sme jednorazovo poskytli finančný grant aj orga-
nizáciám, ktorých aktivity nás oslovili a zaujali. Medzi ne patrí napríklad OZ Pošli ďalej, 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska či Linka Detskej istoty. Nadácia pomáhala 
aj nefinančne – prostredníctvom zbierok šatstva pre sociálne znevýhodnené rodiny 
či organizáciou vianočných a veľkonočných trhov, na ktorých sa zúčastnili neziskové 
organizácie a občianske združenia. 

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej Nadácia pôsobí, je oblasť vzdelávania. V spo-
lupráci so Slovenským národným múzeom sme už po siedmy raz realizovali úspešný 
projekt Škola v múzeu. Finančná podpora bola určená predovšetkým na realizáciu 
interaktívnych vzdelávacích programov pre deti a mládež v múzeách na Slovensku. 
V roku 2017 sme podporili vzdelávacie workshopy napríklad v múzeách Červený 
Kameň, v Modrom Kameni, v Spišskom múzeu v Levoči, Múzeu židovskej kultúry či 
v Historickom múzeu SNM.

V oblasti vzdelávania sme pokračovali v podpore svojej Interaktívnej výstavy 
„Múdro sporiť a rozumne míňať“, ktorej cieľom je hravou a pútavou formou 
vysvetliť základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a ma-
teriálnych hodnôt. Výstava sa koncom roka presťahovala z Bratislavy, kde ju videlo 
vyše 19-tisíc návštevníkov, do Východoslovenského múzea v Košiciach. Tam bude 
verejnosti prístupná až do apríla 2018. 

V roku 2017 sme prvýkrát s pomocou zamestnancov skupiny Poštovej banky spustili 
skvelú aktivitu – Do školy s Nadáciou Poštovej banky. Cieľom tejto aktivity bolo zabez-
pečiť deťom zo sociálne slabých rodín a deťom z detských domovov všetky školské 
pomôcky potrebné do nového školského roku. Takto sme pomohli vyše 50 deťom 
a ich rodinám. V podobnom duchu sa niesol aj náš vianočný projekt, ktorý organizuje 
Nadácia už tretí rok. Cieľom projektu Stromček splnených prianí je obdarovanie detí 
zo sociálne slabých rodín ich vysnívanými vianočnými darčekmi a poskytnutie financií 
rodinám na prípravu krásnych Vianoc. V roku 2017 sme podporili vyše 80 detí a ich 
rodiny. Obidva tieto projekty sme mohli realizovať hlavne vďaka podpore a pomoci 
zamestnancov skupiny Poštovej banky.

Uplynulý rok bol pre Nadáciu plný zmysluplných projektov a aktivít, pričom naším 
cieľom bolo pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Vďaka svojim podporovateľom, 
priaznivcom a kolegom sme mohli zrealizovať všetky spomínané aktivity a granty. Bez 
ich pomoci by to nebolo možné. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami...
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 6.  Personálna politika

Počet zamestnancov k 31. 12. 2017 bol 1 084. Poštová banka je organizácia 
s priemerným vekom zamestnancov 37 rokov, zamestnávame ľudí všetkých vekových 
kategórií s rôznymi potrebami a očakávaniami. Uvedomujeme si to a z toho vychá- 
dzame aj vo svojej personálnej politike.

Hlavný úspech za rok 2017 v oblasti personálnej politiky je 2. miesto v ankete Naj 
zamestnávateľ. Za týmto úspechom sú celoročne pripravované a realizované aktivity 
v rôznych smeroch. Okrem reputácie a kampane vstupujú do hodnotenia 50 % tvrdé 
kritériá práce s kandidátom, so značkou, vzťahy na pracovisku, pracovné podmienky, 
benefity a iné. Preto je anketa odrazom reálneho pohľadu uchádzačov, zamestnan-
cov a odborníkov na jednotlivé firmy.

Medzi hlavné aktivity, ktoré podporili tento úspech, patrila implementácia konceptu 
Employer brandingu, v rámci ktorého sme si definovali potenciálneho zamestnan-
ca. Prostredníctvom jeho životného cyklu a hlavných míľnikov sme realizovali aktivity 
v gestorstvách s ohľadom na hodnoty, stratégiu a víziu banky. Sústredili sme sa na 
prácu s kandidátom cez personalizovaný manažment, rýchlosť komunikácie s ním 
a v neposlednom rade aj na podporu interného referal systému JOBOTE, ktorý sa 
stal medzi zamestnancami rozšíreným a využívaným spôsobom hľadania kolegov. 

V súvislosti s budovaním značky aktívne pracujeme so sociálnymi sieťami, ustavične 
sa zlepšujeme nielen v rýchlosti, ale aj v kvalite odpovedí kandidátom.

Začali sme používať nový komunikačný koncept nielen vo výberoch, ale aj vo všet-
kých HR projektoch banky.

Rok 2017 bol rokom zmeny na modernú a výkonovo orientovanú banku. Túto zmenu 
sme v HR podporili aktualizáciou systému riadenia výkonu zamestnancov v ústredí 
banky. Súčasne sme sa rozhodli aj pre výmenu aplikácie, v ktorej riadenie výkonu 
administrujeme. Nová aplikácia je jednoduchšia a používateľsky príjemnejšia. 

K 1. 1. 2017 sme zmenili systém odmeňovania zamestnancov pobočkovej siete na 
pracovnej pozícii riaditeľ pobočky presunutím časti pohyblivej zložky do základnej 
mzdy. Od 1. 4. 2017 sme upravovali základné mzdy zamestnancov o 1 % v zmysle 
kolektívnej zmluvy uzatvorenej na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. 

Zmena na moderne riadenú banku si vyžaduje zmenu kultúry a myslenia, HR podpo-
rilo schopnosť manažérov pracovať so zmenou rozvojovým projektom zameraným na 
change manažment.

Uvedomujeme si, že hodnoty Poštovej banky sú odrazom nás všetkých. O to, aby 
hodnoty neostali iba na papieri, ale pretavili sa do skutočného života, sa stará projekt 
Ambasádori hodnôt. Jeho hlavným cieľom je podpora a implementácia hodnôt do 
každodenného života banky. Päť ambasádorov, zvolených zamestnancami, zosobňu-
je jednu z hodnôt a zastrešuje aktivity s ňou spojené. Ambasádor je človek, ktorý verí 
v danú hodnotu a rozumie jej úlohe v rámci nášho fungovania, motivuje ostatných 
kolegov na reálne žitie svojej hodnoty, šíri povedomie o hodnote, ktorú reprezentuje, 
navrhuje a spolurealizuje projekty a aktivity. 

Na to, aby boli informácie a aktivity dostupné všetkým kolegom, dohliada ambasádor 
za hodnotu dostupnosť. Vzdelávaniu dávame nový rozmer prostredníctvom hodnoty 
profesionalita, a to cez obľúbené out of box (školenia mimo katalógu). Pomáhame 
prírode, hľadáme zlepšováky a riešenia pre náš každodenný pracovný život, to všet-
ko pod hlavičkou hodnoty jednoduchosť. Princíp fair play prinášame do bankového 
života pomocou tímových športových aktivít pod hodnotou férovosť. Spoločne be-
háme, lyžujeme alebo fandíme kolegom. Tento 2-ročný program obsahuje viac ako 
20 rôznych projektov a aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť, angažovanosť  
a spokojnosť našich zamestnancov.

V rámci hodnoty ľudskosť prepájame CSR projekty s firemnou kultúrou, podporujeme 
tradície a folklór, spoločne sa bavíme na vianočnom večierku alebo na letnom evente 
s rodinou a spájame kolegov pomocou dobrovoľníckych aktivít. V Poštovej banke 
zapájame zamestnancov do nadačných aktivít a v rámci podpory dobrovoľníctva ich 
prepájame s organizáciami po celom Slovensku. Zamestnancov aktívne motivuje-
me na dobrovoľníctvo a umožňujeme im zúčastňovať sa na rôznorodých aktivitách.  
Dlhodobo spolupracujeme s Domovom sociálnych služieb pre deti a rehabilitačným 
strediskom ROSA. Naši dobrovoľníci pomáhajú aj tímovo, v rámci firemných team-
buildingov. V spolupráci s Tatranským okrášľovacím spolkom sme vyčistili potoky 
v Tatranskej Lomnici. Za tradične obľúbené už považujeme zbierky, ako je zbierka 
šatstva, školských potrieb alebo vianočná zbierka hračiek Stromček splnených prianí 
pre deti zo znevýhodnených rodín a z azylových centier. 

Eko nielen myslíme, ale aj konáme

V rámci enviromentálneho správania sme na našich pracoviskách zaviedli v roku 2017 
viaceré novinky. Na všetkých multifunkčných zariadeniach sme nastavili automatickú 
obojstrannú tlač. Odpadkové koše v kuchynkách sme nahradili košmi na triedený 
odpad. V rámci pitného režimu sme nákupom sklenených džbánov na pitnú vodu 
nahradili využívanie plastových fliaš. Aj vianočné darčeky pre všetkých zamestnancov 
skupiny Poštovej banky boli v eko motíve. Uvedomujeme si, že aj takýmito drobnými 
skutkami môžeme pomôcť prírode.

V nadväznosti na stratégiu banky meniť postoj Slovákov k peniazom, bola súčasťou 
našej práce aj podpora finančnej gramotnosti rôznych cieľových skupín mimo banku. 
V spolupráci s Nadáciou Poštovej banky a Staromestskou knižnicou sme personálne 
a obsahovo zastrešili projekt Ostrov pokladov, v ktorom sme realizovali besedy na 
tému finančnej gramotnosti pre žiakov a študentov rôznych vekových kategórií.
Úspešnou sa stala aj spolupráca s vybranými základnými a strednými školami po ce-
lom Slovensku. Najkomplexnejším projektom bola realizácia projektu FINGRA klub, 
ktorý prebiehal v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratisla-
ve. Cieľom projektu bolo, aby študenti na základe série 10 interaktívnych prednášok 
od zamestnancov banky o tom, ako si manažovať vlastné financie boli schopní pripra-
viť atraktívne vzdelávanie pre študentov stredných odborných škôl. Aktuálne projekt 
pokračuje  s cieľom akreditovať tento obsah a aktívne ho začať realizovať v prostredí 
stredných odborných škôl v SR.

Dlhodobo úzko spolupracujeme s viacerými vysokými a strednými školami. V tomto 
roku sme pokračovali v realizácii projektu Simulátora pracovných pohovorov. 
Už 7. ročníkom sme nadviazali na veľmi úspešný Trainee program, určený pre študen-
tov 5. ročníka VŠ. Mileniáli sú pre nás zdrojom nekonvenčných pohľadov na bankov-
níctvo budúcnosti a preto sme tých úspešných, po skončení programu zamestnali 
v banke a jej dcérskych spoločnostiach.

Podporovali sme aj interné Talenty. Úspešný bol ročný Talent program v pobočkovej 
sieti, ktorý v roku 2017 absolvovalo 17 vybraných kolegov.  Dnes je už 10 z nich na 
manažérskych pozíciách riaditeľov pobočiek.
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Banka dlhodobo podporuje rozvoj svojich zamestnancov. Rovnako to bolo aj 
v tomto roku. Celkovo naši zamestnanci absolvovali takmer 51 000 „človekohodín“ 
vzdelávacích aktivít (realizovaných externými a z veľkej časti aj internými lektorskými 
kapacitami).

Produktovú stratégiu banky, doplnenie portfólia produktov Úverom na bývanie, sme 
podporili veľkou internou vzdelávacou aktivitou – preškolením pobočkových zamest-
nancov na predaj, čo sa prejavilo vysokou úspešnosťou predaja.

V roku 2017 sme s ohľadom na potrebu stabilizácie zamestnancov v pobočkovej sieti 
zatraktívnili a zjednodušili ich adaptačný proces. To sa prejavilo pozitívnymi zmenami 
vo fluktuácii zamestnancov do jedného roka.

Uvedomovali sme si, že atraktívnym zamestnávateľom môžeme byť aj prostredníc-
tvom flexibilnej ponuky balíka benefitov. A preto sa rok 2017 sa niesol v znamení tvor-
by nového konceptu benefitov. Cieľom tohto projektu bola kategorizácia benefitov, 
flexibilita vo výbere a ich zviditeľnenie v externom a internom prostredí. Zamestnanci 
v roku 2017 dostali príspevky v celkovej hodnote 228 450 €. Zamestnanecké výhody 
využívajú formou on-line benefitného systému Cafeteria, z ktorého zamestnanci zre-
alizovali objednávky v celkovej hodnote 210 413 €.
Z celkového objemu sa 49 % využilo v kategórii „Zdravie“.  V nej nájdu zamestnanci  
nadštandardné zdravotné prehliadky, rôzne formy preventívnej zdravotnej starostli-
vosti, zdravotných cvičení a rehabilitácií. Táto kategória si tak naďalej drží prvenstvo 
v čerpaní benefitov. 
Od 1. 12. 2017 sme v Cafeterii spustili nové moduly ako formu nového komunikač-
ného nástroja. Úspešne nasadenými novinkami sa tak stali „Ideabox“, „Bazár“, „Spo-
lujazda“ a modul „Aktivity“. 

Poštová banka má vypracovaný Compliance kódex, ktorý pre Poštovú banku a jej 
zamestnancov predstavuje súbor etických noriem, princípov a záväzných pravidiel. 
Zodpovednosť Poštovej banky a jej zamestnancov voči klientom, ako i voči sebe 
navzájom je základom pre dôsledné dodržiavanie prijatých pravidiel a štandardov 
Compliance kódexu. Pri jeho porušení uplatňuje Poštová banka nulovú toleranciu. 
Compliance kódex je aj praktickým návodom, ako aplikovať zákonné ustanovenia  
v každodennom styku s informáciami, ktoré môžu zmeniť správanie subjektov na trhu, 
a zároveň na to, ako predchádzať, prípadne riešiť konflikty záujmov medzi bankou, 
jej zamestnancami, manažmentom a klientmi. V Compliance kódexe Poštová banka 
deklaruje svoj protikorupčný a antidiskriminačný postoj, svoje zameranie na strikt-
né dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd a súčasne stanovuje aj spôsob  
a metódy nahlasovania prípadného podozrenia na korupciu, diskrimináciu alebo na 
inú protispoločenskú činnosť.
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V roku 2017 zaznamenalo Slovensko priaznivý ekonomický vývoj. Celoročný rast HDP 
dosiahol veľmi podobnú úroveň ako v roku 2016 a naše hospodárstvo dosahovalo 
pozitívne výsledky. Ruka v ruke so silnejším hospodárskym rastom sa vyvíjala aj si-
tuácia na trhu práce, keďže miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesla 
pod úroveň 6 % a mzdy v nominálnom aj reálnom vyjadrení rástli. Rástli aj spotrebi-
teľské ceny v našich obchodoch. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa Slovensko  
prehuplo z deflácie opäť do inflácie.

Za celý rok 2017 dosiahol rast nášho HDP úroveň 3,4 %, čo predstavuje mierne zrých-
lenie oproti roku 2016. Počas celého uplynulého roku ťahala našu ekonomiku vyššia 
spotreba domácností. V poslednom kvartáli 2017 priložil ruku k dielu aj výrazne oži-
vený export, ktorý v predchádzajúcich kvartáloch pokrivkával. Aj investičná aktivita 
sa počas roka vyvíjala pozitívne a prispievala k rastu nášho HDP. Iba v závere roka 
mierne poklesla, čo bol dôsledok slabších investícií do infraštruktúry. Investície súk-
romných podnikov naďalej rástli.

Počas celého uplynulého roku sme už boli svedkami rastúcich cien tovarov a služieb 
v našich obchodoch. Spotrebiteľské ceny podľa národného indexu spotrebiteľských 
cien (CPI) za celý rok 2017 vzrástli priemerne o 1,3 % a podľa harmonizovaného in-
dexu spotrebiteľských cien (HICP) priemerne o 1,4 %. Podľa národného indexu CPI 
sa najvýraznejšie zdraženie, o 4,0 %, zaznamenalo v prípade potravín a nealkoholic-
kých nápojov. Pod rast cien potravín sa podpisoval hlavne vývoj cien agrokomodít na 
svetových trhoch, silnejšia kúpyschopnosť obyvateľstva, ale aj nedostatok niektorých 
komodít na trhu (napríklad masla, mliečnych výrobkov či vajec). Infláciu smerom na-
hor ťahali aj vyššie ceny v doprave, a to v dôsledku drahšej ropy. Za celý minulý rok 
priemerne medziročne zlacnelo jedine bývanie a energie, ako aj nábytok a vybave-
nie do domácnosti. Práve potraviny a bývanie sú najväčšími nákladovými položkami 
v rodinnom rozpočte slovenských domácností.

Rady nezamestnaných na úradoch práce sa počas roka 2017 skrátili. Priaznivý 
ekonomický vývoj sa pretavil aj do vzniku nových pracovných miest a do poklesu 
nezamestnanosti. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila z januárových 8,64 % 
na decembrových 5,94 %, čomu na sklonku roka zodpovedalo necelých 162-tisíc ne-
zamestnaných schopných ihneď nastúpiť do zamestnania. Celkový počet nezamest-
naných však predstavoval vyše 195-tisíc ľudí.

Hospodárenie štátu bolo vlani lepšie, než predpokladal plán, a celoročný deficit štát-
neho rozpočtu bol až o 39 % nižší, než sa pri zostavovaní rozpočtu plánovalo. Štátny 
rozpočet totiž uzavrel vlaňajší rok 2017 so sekerou vo výške 1,22 mld. eur. Medziroč-

ne sa však rozpočtový schodok zvýšil, a to až takmer o štvrtinu. Rozpočtové výdavky 
sa mierne znížili o desatinu percenta, zároveň sa však znížili príjmy, a to výraznejšie, 
o 1,8 %.

Nielen Slovensko, ale aj celá eurozóna sa počas uplynulého roku 2017 stretávala 
s rastúcimi cenami tovarov a služieb v obchodoch. Európska centrálna banka (ECB) 
však ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú – na nulovej úrovni. V nad-
väznosti na priaznivý ekonomický vývoj a rastúcu infláciu však od apríla 2017 pristú-
pila k zníženiu objemu mesačných nákupov aktív na úroveň 60 mld. eur z predchá-
dzajúcej úrovne 80 mld. eur. Na októbrovom zasadnutí ECB oznámila ďalšie zníženie 
objemu nakupovaných aktív na úroveň 30 mld. eur mesačne s platnosťou od začiatku 
roka 2018. K postupnému uťahovaniu programu kvantitatívneho uvoľňovania cen-
trálnych bankárov viedol priaznivý ekonomický vývoj, rast HDP v menovom bloku 
a mierny rast inflačných tlakov. Nožnice medzi menovou politikou ECB a americké-
ho Fed-u sa v roku 2017 začali ešte viac roztvárať, keďže americkí centrálni bankári 
v decembri 2017 zvýšili úrokovú sadzbu do pásma 1,25 – 1,50 % a hlavná sadzba ECB 
zostáva naďalej na nulovej úrovni.

Euro sa oproti doláru v priebehu roka 2017 postupne posilňovalo a pohybovalo sa 
v širšom rozpätí približne od 1,04 EUR/USD až po 1,20 EUR/USD. Najnižšie úrovne 
dosiahla naša mena práve na začiatku roka, keď zaznamenala aj svoje minuloročné 
minimum oproti doláru na úrovni 1,0405 EUR/USD. Postupne sa vyšplhala aj k hod-
notám v okolo 1,20 EUR/USD (minuloročné maximum bolo na úrovni 1,2036 EUR/
USD zo septembra 2017). Postupné zhodnocovanie európskej meny oproti americ-
kému náprotivku počas roka 2017 bolo výsledkom priaznivého ekonomického vý-
voja eurozóny, ale aj trhových očakávaní, že ECB bude musieť postupne uťahovať 
svoju voľnú menovú politiku. V súlade s očakávaniami investorov začala ECB počas 
uplynulého roku postupne znižovať mesačný objem nakupovaných aktív, pričom 
musela „ochladzovať“ trhové očakávania ohľadom skorého zvyšovania úrokovej sa-
dzby. Vietor do plachiet dodával euru aj rast ekonomiky eurozóny, ktorý bol v roku 
2017 najrýchlejší za poslednú dekádu. Navyše sa vlani uskutočnilo viacero politic-
kých volieb, pričom medzi tie najdôležitejšie patrili prezidentské voľby vo Francúzsku 
a parlamentné voľby v Nemecku. Ich výsledky upokojili trhy, keďže pribrzdili rozmach 
extrémistických politických strán v Európe a podporili jednotnosť eurozóny.

V úvode roka 2017 sa menový pár EUR – CZK pohyboval ešte nad hranicou 27 čes-
kých korún za euro. Hlavným dôvodom bol záväzok Českej národnej banky (ČNB)
intervenovať proti českej korune, to znamená držať ju nad touto hladinou. Tento ofici-
álny záväzok sa však skončil koncom marca 2017, ČNB však aj naďalej udržovala tento 
intervenčný režim. Keďže čísla z českej ekonomiky naznačovali priaznivý vývoj v krajine 
(rast HDP, rast miezd a inflácie boli vyššie ako posledná prognóza ČNB), dalo sa oča-
kávať skoré ukončenie týchto intervencií. Dňa 6. 4. 2017 sa ČNB vrátila do štandard-
ného režimu menovej politiky, kde hlavnými nástrojmi sú úrokové sadzby. Po tomto 
oznámení sa česká koruna rozkolísala oboma smermi, no zanedlho sa ustálila a zača-
la zhodnocovať. Koncom mája sa koruna obchodovala pod hranicou 26,50 EUR/CZK  
a koncom septembra si česká koruna oproti euru polepšila na úroveň pod hranicou 
26,00 EUR/CZK. Na týchto hodnotách sa udržala až do konca uplynulého roku. Minu-
lý rok sa aj Česká národná banka pustila do uťahovania menovej politiky, a teda do 
zvyšovania hlavnej úrokovej sadzby. Na svojom augustovom zasadnutí zvýšila sadzbu  
z úrovne 0,05 % na 0,25 %. Vo zvyšovaní hlavnej úrokovej sadzby pokračovala aj na 
novembrovom zasadnutí, keď sadzbu zakotvila na úrovni 0,50 %. Aj v roku 2018 už pri-
stúpila (na februárovom zasadnutí) k zvýšeniu o 25 bázických bodov na úroveň 0,75 %.

K 31. 12. 2017 pôsobilo v slovenskom bankovom sektore 12 bánk so sídlom na úze-
mí SR (z toho 2 banky bez zahraničnej majetkovej účasti a 10 bánk so zahraničnou  
majetkovou účasťou), 14 pobočiek zahraničných bánk a jedna centrálna banka. Ku 
koncu roka 2017 sa tak celkový počet bánk v porovnaní s rokom 2016 znížil, a to 
vplyvom zníženia počtu pobočiek zahraničných bánk o jednu a počtu bánk so zahra-
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ničnou majetkovou účasťou takisto o jednu. Počet pobočiek a nižších organizačných 
jednotiek v bankovom sektore sa počas roka znížil o 60 na 1 233. K ultimu roka 2017 
zamestnával slovenský bankový sektor 19 972 pracovníkov, čo bolo o 4,3 % menej 
než v závere roka 2016. Bankový sektor dosiahol vlani podľa predbežných výsledkov 
hodnotu celkového majetku na úrovni 75,8 mld. eur. Stav vkladov obyvateľstva bol na 
konci roka 2017 vykázaný v objeme 33,1 mld. eur a medziročne sa tak zvýšil o 4,5 %. 
V prípade úverov pre obyvateľstvo prišlo oproti roku 2016 k nárastu o 12,1 % na 
31,6 mld. eur. Čistý zisk bankového sektora predstavoval podľa predbežných údajov 
necelých 612 mil. eur.
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Banka dosiahla v roku 2017 čistý zisk po zdanení na úrovni 47,9 mil. eur, čo predstavu-
je pokles o 2,8 % v porovnaní s rokom 2016. Pod pokles zisku sa podpísali hlavne 
nižšie čisté úrokové výnosy z dôvodu pokračujúceho poklesu trhových úrokových 
sadzieb a investície banky do rozvoja.

Bilančná suma banky dosiahla k 31. 12. 2017 hodnotu 4 311 mil. eur, čím v porovnaní 
s minulým rokom narástla o 1,3 %. 

Medziročný nárast zaznamenal aj ukazovateľ kapitálovej primeranosti – úroveň 
kapitálu Tier I, ako percento z rizikovo vážených aktív, ktorý vzrástol zo 17,37 % na 
17,68 %.

Aktíva

Úvery a pohľadávky v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 3,6 % a k 31. 12. 2017 do-
siahli hodnotu 2 346 mil. eur po zohľadnení vytvorených opravných položiek. Úvery 
a pohľadávky tvorili najväčšiu časť aktív s podielom 54,4 % na celkových aktívach 
banky. 

Hlavným dôvodom rastu v roku 2017 boli retailové úvery. Objem poskytnutých spo-
trebných úverov (istina, bez opravnej položky) dosiahol 849 mil. eur, čím narástol 
o 134 mil. eur. V priebehu roka 2017 začala banka opätovne poskytovať úvery na 
bývanie.

K 31. 12. 2017 mala banka vo svojom portfóliu finančné aktíva k dispozícii na pre-
daj v hodnote 783 mil. eur a finančné aktíva držané do splatnosti v hodnote 281 
mil. eur. eur, čím tvorili spolu 24,7 % z celkových aktív banky. Z celkového objemu 
finančných aktív k dispozícii na predaj a finančných aktív držaných do splatnosti pred-
stavujú štátne dlhopisy 699 mil. eur, ostatné dlhopisy 184 mil. eur a majetkové cenné 
papiere 182 mil. eur.

Účty a vklady v centrálnych bankách dosiahli k 31. 12. 2017 hodnotu 705 mil. eur 
a tvorili 16,3 % celkových aktív banky, z čoho 21 mil. eur predstavovali účty v cen-
trálnych bankách a 684 mil. eur uložila banka vo forme krátkodobých termínovaných 
vkladov a reverzných repo obchodov v ČNB.

Objem pokladničnej hotovosti dosiahol k 31. 12. 2017 výšku 25 mil. eur.

Hmotné a nehmotné aktíva banky mali k 31. 12. 2017 účtovnú hodnotu 34 mil. eur, 
čo predstavuje 0,8 % podiel na celkových aktívach.

Záväzky a vlastné imanie

Primárne zdroje (vklady od klientov) medziročne mierne narástli o 0,2 % a k 31. 12. 
2017 dosiahli výšku 3 604 mil. eur s 83,6 % podielom na celkovej bilančnej sume. 
Najvýraznejšie sa na primárnych zdrojoch naďalej podieľajú zostatky na termíno-
vaných vkladoch, ktorých objem dosiahol 1 552 mil. eur (istina). Hodnota termíno-
vaných vkladov sa však v priebehu roka znížila vplyvom klesajúcich úrokových sadzieb. 
V dôsledku toho presunuli klienti časť svojich úspor na bežné účty.

Objem sekundárnych zdrojov (vkladov od finančných inštitúcií) dosiahol k 31. 12. 
2017 hodnotu 6 mil. eur.
 
Vlastné imanie oproti minulému roku narástlo o 36 mil. eur a k 31. 12. 2017 dosiahlo 
hodnotu 643 mil. eur.

Vybrané ukazovatele

Vývoj vybraných kvalitatívnych ukazovateľov sumarizuje nasledujúca tabuľka:

Centrálne banky: NBS – Národná banka Slovenska, ČNB – Česká národná banka

ROA – návratnosť aktív (so stavom ku koncu roka), vypočítaná ako čistý zisk po 
zdanení/aktíva

ROE – návratnosť kapitálu (so stavom ku koncu roka), vypočítaná ako čistý zisk po 
zdanení/vlastné imanie

Ukazovateľ 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Rast aktív +1,3 % +2,0 %

Rast úverov a pohľadávok (netto) +3,6 % +0,7 %

Úvery a pohľadávky (netto)/aktíva 54,4 % 53,2 %

Primárne zdroje/aktíva 83,6 % 84,5 %

Úvery a pohľadávky (netto)/primárne zdroje 65,1 % 63,0 %

ROA 1,1% 1,2 %

ROE 7,5 % 8,1 %
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––––––––––––––––––––––––––––––
predseda predstavenstva

Andrej Zaťko

––––––––––––––––––––––––––––––
členka predstavenstva

Zuzana Žemlová

  Individuálny výkaz o finančnej situácii  
k 31. decembru 2017

Poznámky 31. 12. 2017
tis.eur

 31. 12. 2016
tis.eur

Aktíva

Peniaze a účty v centrálnych bankách 6 760 008 659 214

Finančné aktíva držané na obchodovanie 7 1 183 712

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 8 783 272 829 460

Finančné aktíva držané do splatnosti 9 281 410 349 663

Úvery a pohľadávky 10 2 346 031 2 265 523

  Úvery a pohľadávky voči finančným inštitúciám 55 368 47 634

  Úvery a pohľadávky voči klientom 2 181 127 2 015 531

  Dlhové cenné papiere 109 536 202 358

Zabezpečovacie deriváty 11 – –

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov 
a pridružených podnikov

12 41 812 41 539

Hmotné aktíva 13 9 741 10 047

Nehmotné aktíva 14 23 886 17 653

Odložené daňové pohľadávky 15 11 693 13 876

Splatné daňové pohľadávky 3 104 202

Iné aktíva 16 48 657 68 127

Spolu aktíva 4 310 797 4 256 016

Individuálna účtovná závierka, ktorej súčasťou sú poznámky na stranách č. 53 – 130, 
bola schválená predstavenstvom dňa 14. marca 2018.

Poznámka 31. 12. 2017
tis.eur

 31. 12. 2016
tis.eur

Záväzky

Finančné záväzky držané na obchodovanie 7 5 846 277

Finančné záväzky oceňované umorovanou cenou 17 3 617 352 3 608 272

  Finančné záväzky voči finančným inštitúciám 5 573 4 242

  Finančné záväzky voči klientom 3 603 766 3 596 017

  Podriadený dlh 8 013 8 013

Zabezpečovacie deriváty 11 3 738 5 063

Splatné daňové záväzky 752 3 862

Rezervy 18 1 186 1 455

Iné záväzky 19 39 189 29 995

Spolu záväzky 3 668 063 3 648 924

Vlastné imanie 20 642 734 607 092

Spolu vlastné imanie 642 734 607 092

Spolu záväzky a vlastné imanie 4 310 797 4 256 016
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  Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných 
súčastí komplexného výsledku za rok,  
ktorý sa skončil 31. decembra 2017

Výkaz ziskov a strát Poznámky 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Čisté úrokové výnosy 22 159 792 163 694

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 23 22 080 21 212

Výnosy z dividend 24 10 505 12 072

Čistý zisk z finančných operácií 25 13 150 7 124

Čisté ostatné prevádzkové náklady 26 (7 165) (7 822)

Administratívne náklady 27 (81 283) (67 729)

Odpisy a amortizácia 28 (7 818) (6 803)

Prevádzkový výsledok pred znížením hodnoty 
a rezervami 109 261 121 748

Čisté znehodnotenie finančných aktív neoceňovaných 
reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát

8, 10 (43 729) (50 551)

Znehodnotenie investícií do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov

12 (2 553) –

Čisté znehodnotenie nefinančných aktív 13, 16 839 (2 680)

Rozpustenie rezerv 18 269 505

Zisk pred daňou z príjmov 64 087 69 022

Daň z príjmov 30 (16 200) (19 768)

Čistý zisk po zdanení 47 887 49 254

Výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Čistý zisk po zdanení 47 887 49 254

Položky, ktoré možno preklasifikovať do výkazu ziskov a strát

Zmena v reálnej hodnote finančných aktív k dispozícii na predaj 1 258 (2 958)

Zmena v reálnej hodnote zabezpečovacích derivátov 1 134 (3 733)

Odložená daň vzťahujúca sa na položky, ktoré možno preklasifikovať (501) 1 608

Spolu 1 891 (5 083)

Kurzový rozdiel zo zahraničnej prevádzky 640 (19)

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení 2 531 (5 102)

Celkový komplexný zisk za rok 50 418 44 152

Čistý zisk za účtovné obdobie (v tis. eur) 47 887 49 254

Počet vydaných akcií 330 899 330 899

Zisk na akciu (v eur) 145 149

Poznámky na stranách č. 53 – 130 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej 
účtovnej závierky. 
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  Individuálny výkaz peňažných tokov  
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Zisk pred daňou z príjmov 64 087 69 022

Úpravy:

Odpisy a amortizácia 7 818 6 803

Čisté znehodnotenie finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou 
cez výkaz ziskov a strát

38 851 50 551

Znehodnotenie investícií do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov

2 553 –

Znehodnotenie finančných aktív k dispozícii na predaj 4 878 –

Čisté znehodnotenie nefinančných aktív (839) 2 680

Rozpustenie rezerv (269) (505)

Strata/(zisk) z predaja hmotných a nehmotných aktív 383 246

Čisté úrokové výnosy (159 792) (163 694)

Výnosy z dividend (10 505) (12 072)

Peňažné toky použité na prevádzkové činnosti pred zmenami 
prevádzkového kapitálu, prijatými a platenými úrokmi 
a zaplatenou daňou z príjmu

(52 835) (46 969)

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Peňažné toky z prevádzkových činností

(Zvýšenie)/zníženie prevádzkových aktív:

Zmena stavu finančných aktív držaných na obchodovanie (471) 1 394

Zmena stavu účtov v centrálnych bankách 338 182 (124 814)

Zmena stavu finančných aktív k dispozícii na predaj 28 956 8 987

Zmena stavu úverov a pohľadávok voči finančným inštitúciám (2 562) (5 258)

Zmena stavu úverov a pohľadávok voči klientom (204 376) (140 535)

Zmena stavu dlhových cenných papierov 93 385 22 440

Zmena stavu zabezpečovacích derivátov – 1 305

Zmena stavu iných aktív 22 412 (21 472)

Zvýšenie/(zníženie)prevádzkových záväzkov:

Zmena stavu finančných záväzkov držaných na obchodovanie 5 569 193

Zmena stavu záväzkov voči finančným inštitúciám 1 330 315

Zmena stavu záväzkov voči klientom 11 645 63 997

Zmena stavu zabezpečovacích derivátov (336) (1 304)

Zmena stavu iných záväzkov 9 190 (1 229)

Zaplatená daň z príjmu (20 529) (11 220)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti z úrokov:

Prijaté úroky 175 486 197 803

Zaplatené úroky (16 753) (19 978)

Čisté peňažné toky z/(použité na) prevádzkových činností  388 293 (76 345)

Poznámky na stranách č. 53 – 130 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej 
účtovnej závierky.
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2017
tis. eur

2016
tis. eur

Peňažné toky z investičných činností

Obstaranie hmotných a nehmotných aktív (14 633) (8 698)

Príjem z predaja hmotných a nehmotných aktív 927 99

Obstaranie finančných aktív držaných do splatnosti – (6 000)

Príjmy z finančných aktív držaných do splatnosti 64 823 114 359

Úroky prijaté z finančných aktív držaných do splatnosti 14 164 16 388

Prijaté dividendy od dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov

8 497 11 938

Obstaranie dcérskych spoločností, spoločných podnikov 
a pridružených podnikov

(2 826) (2 133)

Príjem z predaja dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov

– 3 345

Čisté peňažné toky z investičných činností 70 952 129 298

Peňažné toky z finančných činností

Vyplatené dividendy (14 776) (37 995)

Úroky zaplatené z podriadeného dlhu (321) (427)

Čisté peňažné toky z/(použité na) finančných činností (15 097) (38 422)

Čistá zmena stavu peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov 444 148 14 531

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia (pozn. 6) 342 456 327 925

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia (pozn. 6) 786 604 342 456

Poznámky na stranách č. 53 – 130 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej 
účtovnej závierky.

  Individuálny výkaz zmien vlastného imania  
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017

Základné 
imanie

Emisné 
ážio

Zákonný 
rezervný 

fond

Precenenie 
finančných 

aktív 
k dispozícii 
na predaj 
a zabez-

pečovacích 
derivátov

Neroz- 
delený  

zisk 

Fond 
z kurzových 

rozdielov
Spolu

Stav k 1. januáru 2017 366 305 738 40 234 10 727 189 701 (613) 607 092

Celkový komplexný výsledok 

Čistý zisk po zdanení – – – – 47 887 – 47 887

Ostatné súčasti komplexného 
výsledku po zdanení

Čistá zmena v reálnej hodnote 
finančných nástrojov k dispozícii 
na predaj a zabezpečovacích 
derivátov, po zdanení

– – – 1 891 – – 1 891

Kurzový rozdiel zo zahraničnej 
prevádzky

– – – – – 640 640

Celkový komplexný výsledok – – – 1 891 47 887 640 50 418

Transakcie s vlastníkmi 
zaznamenané priamo 
do vlastného imania

Prídel do zákonného 
rezervného fondu

– – 4 925 – (4 925) – –

Dividendy akcionárom – – – – (14 776) – (14 776)

Celkové transakcie s vlastníkmi – – 4 925 – (19 701) – (14 776)

K 31. decembru 2017 366 305 738 45 159 12 618 217 887 27 642 734

Poznámky na stranách č. 53 – 130 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej 
účtovnej závierky. 
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Poznámky na stranách č. 53 – 130 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej 
účtovnej závierky.

  Individuálny výkaz zmien vlastného imania  
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016

Základné 
imanie

Emisné 
ážio

Zákonný 
rezervný 

fond

Precenenie 
finančných 

aktív 
k dispozícii 
na predaj 
a zabez-

pečovacích 
derivátov

Neroz- 
delený  

zisk 

Fond 
z kurzových 

rozdielov
Spolu

Stav k 1. januáru 2016 366 305 738 34 805 15 810 183 785 (594) 600 849

Celkový komplexný výsledok 

Čistý zisk po zdanení – – – – 49 254 – 49 254

Ostatné súčasti komplexného 
výsledku po zdanení

Čistá zmena v reálnej hodnote 
finančných nástrojov k dispozícii 
na predaj a zabezpečovacích 
derivátov, po zdanení

– – – (5 083) – – (5 083)

Kurzový rozdiel zo zahraničnej 
prevádzky

– – – – – (19) (19)

Celkový komplexný výsledok – – – (5 083) 49 254 (19) 44 152

Transakcie s vlastníkmi 
zaznamenané priamo 
do vlastného imania

Prídel do zákonného 
rezervného fondu

– – 5 429 – (5 429) – –

Dividendy akcionárom – – – – (38 005) – (38 005)

Celkové transakcie s vlastníkmi – – 5 429 – (43 434) – (38 005)

Iné transakcie 
vo vlastnom imaní

Kúpa časti podniku PB IT, a. s. 
v likvidácii

– – – – 96 – 96

K 31. decembru 2016 366 305 738 40 234 10 727 189 701 (613) 607 092

Poštová banka, a. s., („banka“) bola založená a do Obchodného registra zapísaná 
dňa 31. decembra 1992. Banka začala vykonávať svoju činnosť dňa 1. januára 1993. 
Adresa sídla banky: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

Bankové identifikačné číslo („IČO“), daňové identifikačné číslo („DIČ“) a identifikačné 
číslo dane z pridanej hodnoty („IČ DPH“) sú:

IČO: 31340890
DIČ: 2020294221 
IČ DPH: SK7020000680
 
Banka je registrovaná ako člen DPH skupiny Poštovej banky.

Hlavná činnosť

Hlavné činnosti banky zahŕňajú:

 prijímanie a poskytovanie vkladov v eurách a v cudzích menách,

 poskytovanie úverov a záruk v eurách a v cudzích menách,

 poskytovanie bankových služieb obyvateľstvu,

 poskytovanie služieb na kapitálovom trhu.

Banka pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom siete pobočiek a na základe 
zmluvy so Slovenskou poštou, a. s. Banka predáva svoje produkty a služby aj pro-
stredníctvom pôšt a vybrané činnosti banky aj prostredníctvom pôšt typu Pošta – Part-
ner umiestnených na celom území Slovenskej republiky.

Zriadením pobočky v Prahe banka v roku 2009 rozšírila svoju činnosť v Českej repub-
like. Dňa 18. novembra 2009 bola v Obchodnom registri ČR zapísaná Poštová banka, 
a. s., pobočka Česká republika. Pobočka začala vykonávať činnosť dňa 1. marca 2010.

Dňa 6. júna 2017 bol do Obchodného registra SR zapísaný odštepný závod banky 
Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank.

 1.  Všeobecné informácie
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K 31. decembru 2017 mala banka nasledujúce investície do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov:

Dcérske spoločnosti Činnosť Podiel v %

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 

Správa majetku 100

Poštová poisťovňa, a. s. Poisťovacie služby 80

PB PARTNER, a. s. Finančné sprostredkovanie 100

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d. s. s., a. s.

Správa dôchodkových 
fondov

100

PB Servis, a. s. Správa nehnuteľností 100

PB Finančné služby, a. s.
Operatívny, finančný lízing 

a faktoring
100

PB IT, a. s. v likvidácii Počítačové služby 100

365 world o. p. f. Investičné služby 100

Spoločné podniky Činnosť Podiel v %

SPPS, a. s. Služby platobného styku 40

Pridružené podniky Činnosť Podiel v %

ART FOND 
– Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s.

Obchod a umenie 37,13

Všetky spoločnosti majú sídlo v Slovenskej republike.

K 31. decembru 2017 banka vystupovala ako zriaďovateľ nasledujúcich neziskových 
organizácií:

Činnosť Podiel v %

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY Charitatívna organizácia  100 %

Uvedená nadácia nie je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky Poštovej 
banky, a. s.

Názov akcionára Sídlo Celkový počet akcií Podiel na základnom
imaní v %

J&T FINANCE GROUP SE 
Pobřežní 297/14,

186 00 Praha 8, Česká republika
213 288 64,45

PBI, a. s. (dcérska spoločnosť 
J&T FINANCE GROUP SE)

Sokolovská 394/17,
186 00 Praha 8, Česká republika 

112 506 34,00

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,

975 99 Banská Bystrica
4 918 1,49

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava

100 0,03

UNIQA Versicherungen AG
Untere Donaustrasse 21,

1029 Wien, Rakúsko
87 0,03

 330 899 100,00

Zloženie akcionárov banky k 31. decembru 2017

Štruktúra akcionárov sa v priebehu roka 2017 nezmenila.

Všetky akcie banky sú kmeňové, v zaknihovanej podobe, forma akcie je na meno. 

Nominálna hodnota akcie je 1 107 eur (2016: 1 107 eur).

Zoznam členov predstavenstva

Andrej Zaťko predseda predstavenstva 
Peter Hajko člen predstavenstva 
Zuzana Žemlová člen predstavenstva od 20. júna 2017
Daniela Pápaiová člen predstavenstva do 20. júna 2017 

Zoznam členov dozornej rady

Mario Hoffmann predseda dozornej rady
Vladimír Ohlídal člen dozornej rady
Jozef Tkáč člen dozornej rady 
Jozef Kiss člen dozornej rady 
Martin Varga člen dozornej rady do 18. decembra 2017

Individuálna účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, 
ktoré sa skončilo dňa 31. decembra 2016, bola schválená predstavenstvom dňa 
20. marca 2017.

Účtovná závierka banky sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 
J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká repub-
lika. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v sídle spoločnosti J&T FINANCE 
GROUP SE.
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(a) Vyhlásenie o súlade

Individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva („IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou.

Táto účtovná závierka bola zostavená ako individuálna účtovná závierka podľa § 17 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
dôvodu sú v tejto individuálnej účtovnej závierke investície banky do dcérskych 
spoločností zaúčtované v obstarávacej cene zníženej o znehodnotenie.

(b) Základ na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien, výnimku tvoria 
nasledujúce prípady:

  Finančné aktíva a záväzky držané na obchodovanie sú ocenené reálnou hodnotou 
(fair value),

  Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú ocenené 
reálnou hodnotou,

  Zabezpečovacie deriváty sú ocenené reálnou hodnotou,

  Finančné aktíva k dispozícii na predaj sú ocenené reálnou hodnotou.

(c) Nepretržitá činnosť

Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého pokračova-
nia činnosti v dohľadnej budúcnosti.

(d) Funkčná mena a mena prezentácie

Táto účtovná závierka je zostavená v eurách („eur“), ktorá je funkčnou menou banky. 
Finančné informácie sú vyjadrené v tisícoch a sú zaokrúhlené, okrem tých, pri ktorých 
je uvedené inak.

(e) Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie vykonalo úsudky, odhady 
a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných zásad a účtovných metód 
a výšku vykázaných aktív, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky sa môžu 
od týchto odhadov odlišovať. 

Odhady a súvisiace predpoklady sú hodnotené priebežne. Úpravy účtovných 
odhadov sú vykázané v období, v ktorom sa odhad koriguje a vo všetkých ďalších 
ovplyvnených obdobiach.

Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a o významných úsudkoch 
v použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, ktoré majú najvýznamnejší 
vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke, sú opísané v bodoch 3 a 4 poznámok.

Účtovné zásady a účtovné metódy uvedené nižšie sa konzistentne aplikovali na všet-
ky obdobia prezentované v tejto individuálnej účtovnej závierke. 

 2.  Základ na zostavenie individuálnej 
účtovnej závierky

Táto individuálna účtovná závierka neobsahuje vykazovanie podľa segmentov 
z dôvodu, že banka nespĺňa kritériá v zmysle požiadaviek IFRS 8 – Prevádzkové seg-
menty na vykazovanie detailov segmentového reportingu.

(a) Cudzia mena

I. Transakcie v cudzej mene
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro výmenným kurzom platným v deň 
uskutočnenia danej transakcie. Finančné aktíva a záväzky v cudzej mene sú pre-
počítané kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kur-
zové rozdiely sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát v položke Čistý zisk z finančných 
operácií.

II. Zahraničná prevádzka
Aktíva a záväzky zahraničnej prevádzky sú prepočítané na euro výmenným kurzom 
platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Príjmy a výdavky za-
hraničných operácií sú prepočítané na euro podľa výmenného kurzu platného ku 
dňu uskutočnenia transakcie. Kurzové rozdiely zahraničnej prevádzky sú vykázané  
v ostatných súčastiach komplexného výsledku hospodárenia.

Vo fonde z kurzových rozdielov zahraničnej prevádzky v rámci ostatných súčastí kom-
plexného výsledku sa vykazujú zisky a straty, ktoré vznikli z finančných aktív a záväz-
kov zahraničnej prevádzky. Vyrovnanie týchto položiek nie je plánované a v dohľad-
nej budúcnosti sa vyrovnanie ani neočakáva. Tieto zisky a straty sú považované za 
súčasť čistej investície do zahraničnej prevádzky a sú vykázané vo fonde z kurzových 
rozdielov. 

(b) Úrokové výnosy a náklady

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát použitím metódy efek-
tívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje od-
hadované budúce peňažné príjmy a platby počas životnosti finančných aktív alebo 
záväzkov na účtovnú hodnotu finančných aktív alebo záväzkov. Efektívna úroková 
miera sa stanovuje len pri prvotnom vykázaní finančných aktív a záväzkov, neskôr sa 
nereviduje. 

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky, 
transakčné náklady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efek-
tívnej úrokovej miery. Transakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sa dajú pria-
mo priradiť nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu finančných aktív alebo záväz-
kov. Úrokové výnosy a náklady z aktív a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 
a strát sa vykazujú v čistých úrokových výnosoch, zmeny reálnych hodnôt sa vykazujú 
v čistom zisku z finančných operácií.

Úrokové výnosy a úrokové náklady vo výkaze ziskov a strát tvoria:

  úroky z finančných aktív a záväzkov v umorovanej cene vypočítané efektívnou 
úrokovou mierou,

  úroky z finančných aktív k dispozícii na predaj, z finančných aktív držaných do 
splatnosti, z finančných aktív držaných na obchodovanie a dlhových cenných pa-
pierov zaradených v rámci portfólia úverov a pohľadávok vypočítané efektívnou 
úrokovou mierou,

  úrokový výnos pohľadávok odovzdaných do správy vykázaný po obdržaní.

 3.  Významné účtovné zásady 
a účtovné metódy
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(c) Výnosy a náklady z poplatkov a provízii

Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej 
úrokovej miery finančných aktív a záväzkov, sú zahrnuté vo výpočte efektívnej úroko-
vej miery.

Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, vrátane poplatkov za obsluhu účtu, poplatkov 
za manažment investícií, predajných provízií, poplatkov za umiestnenie a poplatkov 
za syndikované produkty sa vykazujú vtedy, keď sa vykonajú súvisiace služby. Poplat-
ky viažuce sa k čerpaniu úverového rámca sa vykazujú rovnomerne počas doby trva-
nia úverového rámca.

Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú hlavne transakčných nákladov 
a poplatkov za služby, ktoré sa zaúčtujú pri prijatí služieb.

(d) Čistý zisk z finančných operácií

Čistý zisk z finančných operácií zahŕňa zisky znížené o straty súvisiace s finančnými 
aktívami a záväzkami držanými na obchodovanie, zahŕňa tiež všetky realizované a ne-
realizované zmeny reálnej hodnoty, čistý výsledok z ukončenia vykazovania finačných 
aktív, výsledok z účtovania o zabezpečení (okrem účtovania v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku) a kurzové rozdiely.

(e) Dividendy

Príjem z dividend sa vykáže, keď vznikne právo na získanie výnosu. 

(f) Uhradené nájomné 

Uhradené platby v operatívnom lízingu sa rovnomerne vykazujú vo výkaze ziskov 
a strát počas doby trvania lízingu. Príjmy z lízingu sa vykazujú ako neoddeliteľná 
súčasť celkových nákladov lízingu počas doby trvania lízingu. 

Minimálne platby nájomného uhradené v rámci finančného lízingu sú rozvrhnuté 
medzi finančné náklady a zníženie neuhradeného záväzku. Finančný náklad je aloko-
vaný ku každému obdobiu počas doby nájmu tak, aby sa vytvorila stála periodická 
úroková miera na zostatok záväzku. Podsúvahové záväzky z lízingu sa účtujú zmenou 
minimálnych platieb nájomného počas zostávajúcej doby lízingu, keď je úprava lízin-
gu potvrdená.

(g) Daň z príjmov 

Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmov sa vykazuje vo výka-
ze ziskov a strát okrem položiek, ktoré sa vykazujú vo vlastnom imaní a v ostatných 
súčastiach komplexného výsledku.

Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za 
rok prepočítaný platnou sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Splatná daň je upravená o sumy súvisiace s minulými obdobiami. 

Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný 
rozdiel medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov pre účely výkazníctva a ich 
hodnotou pre daňové účely. Odložená daň sa počíta použitím daňových sadzieb, 
pri ktorých sa očakáva, že sa použijú na dočasné rozdiely v čase ich zúčtovania na 
základe zákonov, ktoré boli platné alebo dodatočne uzákonené v deň, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka.

Odložená daňová pohľadávka je vykázaná iba do tej miery, do akej je pravdepodob-
né, že v budúcnosti budú dosiahnuté zdaniteľné zisky, voči ktorým bude možné túto 
pohľadávku uplatniť. Odložené daňové pohľadávky sa prehodnocujú ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižujú v rozsahu, pre ktorý je nepravde-
podobné, že bude možné daňový úžitok, ktorý sa ich týka, realizovať. 

(h) Finančné aktíva a záväzky

I. Vykazovanie
Banka prvotne vykazuje úvery a preddavky, vklady bánk, vklady klientov, prijaté úvery 
a dlhové cenné papiere k dátumu ich vzniku. Všetky nákupy a predaje cenných pa-
pierov sú vykazované k dátumu vyrovnania obchodu. Derivátové nástroje sa prvotne 
vykazujú ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa banka stala zmluvnou stranou v súvis-
losti s daným nástrojom.

Finančné aktíva a finančné záväzky sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote vrátane 
transakčných nákladov, ktoré priamo súvisia s ich obstaraním alebo vydaním (pre 
položky, ktoré nie sú ocenené v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát).

II. Ukončenie vykazovania
Banka ukončí vykazovanie finančných aktív, keď sa ukončia zmluvné práva na peňažné 
toky z finančných aktív alebo prevedie zmluvné práva na peňažné toky z finančných 
aktív prevodom podstatnej časti rizík a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva finančných 
aktív. Vytvorený alebo zachovaný podiel banky na prevedených finančných aktívach 
sa vykazuje ako samostatné aktíva alebo záväzky.

Banka ukončí vykazovanie finančného záväzku, ak je zmluvný záväzok splnený, 
zrušený alebo sa ukončí jeho platnosť.

Banka uzatvára zmluvy, ktorými prevádzajú aktíva vykázané v jej výkaze o finančnej 
situácii, ale ponechá si všetky riziká a úžitky vyplývajúce z prevedených aktív alebo ich 
časť. Ak si banka ponechá všetky alebo podstatnú časť rizík a úžitkov, nie je ukončené 
vykazovanie prevedených aktív vo výkaze o finančnej situácii. Ak si banka ponechá 
všetky alebo podstatné časti rizík a úžitkov, prevod aktív zahŕňa napríklad zapožičanie 
cenných papierov a transakcie pri kúpe a spätnom predaji. Banka taktiež ukončí vyka-
zovanie určitých aktív, keď odpíše zostatky, ktoré sa považujú za nevymožiteľné.

III. Kompenzácia
Finančné aktíva a záväzky sa vzájomne nezapočítavajú. Ich netto hodnota sa vykazuje 
vo výkaze o finančnej situácii vtedy a len vtedy, ak má banka právo na kompenzáciu 
týchto zostatkov a má v úmysle platiť na netto báze alebo predať aktíva a súčasne 
uhradiť záväzok. Právo započítať finančné aktíva a finančné záväzky sa uplatní iba ak 
nie je podmienené budúcou udalosťou a je právne vymáhateľné všetkými protistra-
nami v rámci bežnej obchodnej činnosti, ako aj v prípade platobnej neschopnosti 
a bankrotu. Kompenzácia sa týka prevažne dodávateľsko-odberateľských vzťahov, 
účtovanie prebieha na základe dokladu o zápočte. Výnosy a náklady sa vykazujú na 
netto báze len vtedy, ak to dovoľujú účtovné štandardy, alebo v prípade ziskov a strát 
vznikajúcich zo skupiny podobných transakcií, napríklad v obchodnej aktivite banky. 

IV. Oceňovanie v umorovanej cene
Umorovaná cena finančných aktív alebo záväzkov je suma, v ktorej sú aktíva ale-
bo záväzky ocenené pri prvotnom vykázaní, znížené o splátky istiny, znížené alebo 
zvýšené o kumulovanú umorovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykázanou 
hodnotou a hodnotou pri splatnosti, pri použití efektívnej úrokovej miery a znížená 
o straty zo zníženia hodnoty. 

V. Oceňovanie v reálnej hodnote
Podľa IFRS 13 je reálna hodnota cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo by 
bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátu-
mu ocenenia.
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Reálne hodnoty finančných aktív a finančných záväzkov sa stanovujú na základe kóto-
vaných trhových cien alebo stanovených cien od dílera pre finančné nástroje obcho-
dované na aktívnych trhoch. Pre všetky ostatné finančné nástroje sa reálna hodnota 
stanovuje pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy zahŕňajú metódu dis-
kontovaných peňažných tokov, porovnanie s podobným nástrojom, pre ktorý existuje 
trhová cena, a oceňovacie modely. Banka používa akceptované oceňovacie modely 
na určenie reálnej hodnoty bežných finančných nástrojov, ako sú opcie a úrokové 
a menové swapy. Pre tieto finančné nástroje sa vstupy do modelov zisťujú na trhu. 

Hierarchia reálnych hodnôt je monitorovaná na základe kótovaných trhových cien, 
oceňovacích modelov so vstupmi porovnateľnými na trhu a oceňovacích modelov so 
vstupmi nepozorovateľnými na trhu. Hierarchia reálnych hodnôt finančných nástro-
jov v reálnej hodnote je uvedená v poznámke č. 4, hierarchia reálnych hodnôt ostat-
ných finančných nástrojov je uvedená v poznámke č. 34.

VI. Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, banka zisťuje, či existuje objektívny 
dôkaz zníženia hodnoty finančných aktív nevykazovaných v reálnej hodnote cez výkaz 
ziskov a strát. Finančné aktíva vykazujú znaky zníženia hodnoty, keď existuje objektívny 
dôkaz o udalosti straty, ktorá sa vyskytla po prvotnom vykázaní aktív. Táto strata má 
vplyv na budúci peňažný tok z aktív a tento vplyv sa dá spoľahlivo odhadnúť.

Banka berie do úvahy dôkaz o znížení hodnoty na úrovni individuálneho aktív, ako aj 
skupín aktív. Pre každé individuálne významné finančné aktíva je posudzovaná strata 
zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni. V prípade aktív, ktoré nie sú individuálne 
významné, sa tiež posudzuje strata zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni zo-
skupením finančných aktív (vykazovaných v umorovanej cene) podľa podobných 
rizikových charakteristík.

Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančných aktív (vrátane akcií) môže zahŕňať 
významné finančné problémy alebo porušenie zmluvy zo strany dlžníka z ekonomic-
kých alebo právnych dôvodov týkajúcich sa finančných ťažkostí dlžníka, veriteľom 
udelenú úľavu dlžníkovi, o ktorej by za iných okolností veriteľ neuvažoval, indikácie, 
že dlžník alebo emitent vyhlási konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier 
alebo iné údaje vzťahujúce sa na skupinu aktív, ako sú nepriaznivé zmeny v platob-
nom stave dlžníkov alebo emitentov v skupine, alebo nepriaznivé zmeny hospodár-
skych podmienok, ktoré súvisia s významnými finančnými problémami v skupine.

Pri odhadovaní strát zo zníženia hodnoty na skupinovej úrovni banka používa štatis-
tické modelovanie historických trendov pravdepodobnosti významných finančných 
ťažkostí a načasovanie platieb. Pravdepodobnosti významných finančných ťažkostí, 
miera strát a očakávané načasovanie budúcich platieb sa pravidelne porovnávajú so 
skutočnými výsledkami s cieľom zaistiť ich aktuálnosť.

Straty zo zníženia hodnoty aktív oceňovaných umorovanej cene sa vypočítavajú ako 
rozdiel medzi účtovnou hodnotou finančných aktív a súčasnou hodnotou odha-
dovaných budúcich peňažných tokov úročených pôvodnou efektívnou úrokovou 
mierou daných aktív. Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 
a znižujú hodnotu pohľadávok. Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hod-
noty poklesne, tento pokles sa vykáže cez výkaz ziskov a strát.

Zníženie hodnoty finančných aktív k dispozícii na predaj, ktoré sa považuje za trvalé, 
sa vykazuje presunutím rozdielu medzi umorovanou cenou a súčasnou reálnou hod-
notou z vlastného imania – precenenie finančných aktív k dispozícii na predaj a za-
bezpečovacích derivátov do výkazu ziskov a strát. Ak budúca udalosť spôsobí, že 
strata zo zníženia hodnoty finančných aktív k dispozícii na predaj poklesne, strata zo 
zníženia hodnoty je zrušená cez výkaz ziskov a strát. Akékoľvek následné zvýšenie 

reálnej hodnoty finančných aktív k dispozícii na predaj, pri ktorých bolo vykázané 
zníženie hodnoty, sa vykáže priamo v ostatných súčastiach komplexného výsledku. 
Zmeny v stratách zo zníženia hodnoty v rámci časovej hodnoty peňazí sú vyjadrené 
ako súčasť čistých úrokových výnosov.

V prípade majetkových cenných papierov predstavuje podstatný alebo pretrvávajúci 
pokles reálnej hodnoty pod obstarávaciu cenu objektívny dôkaz o znížení hodnoty. 
Na tieto účely považuje banka za podstatný pokles reálnej hodnoty o viac ako o 20 %. 
Pretrvávajúcim poklesom rozumie pokles ceny na aktívnom trhu po dobu 9 mesiacov 
a viac. 

(i) Peniaze a účty v centrálnych bankách 

Peniaze a účty v centrálnych bankách zahŕňajú pokladničnú hotovosť, voľné  
prostriedky na účtoch v centrálnych bankách a termínované vklady v centrálnych 
bankách. Tieto aktíva nepodliehajú významnému riziku v zmene ich reálnej hodnoty 
a banka ich používa pri riadení krátkodobých záväzkov. Peniaze a účty v centrálnych 
bankách sa vykazujú vo výkaze o finančnej situácii v umorovanej cene.

(j) Finančné aktíva a záväzky držané na obchodovanie 

Finančné aktíva a záväzky držané na obchodovanie sú aktíva a záväzky, ktoré banka 
obstarala alebo vznikli hlavne preto, aby ich banka predala alebo opäť v krátkom 
čase kúpila alebo držala ako časť portfólia, ktoré sa riadi spolu s krátkodobým dosa-
hovaním zisku alebo udržiavaním pozície. 

Finančné aktíva a záväzky držané na obchodovanie sa prvotne vykazujú a následne 
oceňujú v reálnej hodnote vo výkaze o finančnej situácii s transakčnými nákladmi 
vykázanými priamo vo výkaze ziskov a strát. Všetky zmeny reálnej hodnoty sa vykazu-
jú ako súčasť čistého zisku z finančných operácií vo výkaze ziskov a strát. 

(k) Deriváty držané na riadenie rizika 

Deriváty držané na riadenie rizika zahŕňajú derivátové aktíva a záväzky, ktoré nie sú 
klasifikované ako finančné aktíva, alebo finančné záväzky držané na obchodovanie. 
Deriváty držané na riadenie rizika sa oceňujú v reálnej hodnote vo výkaze o finančnej 
situácii. Vyrovnanie zmien ich reálnej hodnoty závisí od ich klasifikácie do nižšie uve-
dených kategórií podľa druhu zabezpečenia.

Zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty sú v rámci stratégie banky určené na zabezpečenie a riade-
nie miery rizika u vybraných rizík a spĺňajú všetky podmienky štandardu IAS 39. 

Hlavné kritéria banky pre klasifikáciu zabezpečovacích derivátov sú nasledovné: 

  vzťah medzi zabezpečovacím a zabezpečeným nástrojom, to znamená povaha 
rizika, funkcia, cieľ a stratégia zabezpečenia sú formálne zdokumentované pri 
vzniku zabezpečovacej transakcie, spolu s metódou ktorá sa použije na posúde-
nie efektivity zabezpečovacieho vzťahu; 

  vzťah medzi zabezpečovacím a zabezpečeným nástrojom je formálne zdokumen-
tovaný už pri vzniku zabezpečovacej transakcie a banka očakáva, že bude efek-
tívne znižovať riziko zabezpečeného nástroja; 

  počas trvania zabezpečovacieho vzťahu je zabezpečenie vysoko efektívne. Banka 
považuje za vysoko efektívne, ak zmeny v reálnej hodnote, ktoré súvisia so zabez-
pečeným rizikom počas obdobia zabezpečenia, vykompenzujú zmeny v reálnej 
hodnote zabezpečovacieho nástroja v rozsahu od 80 % do 125 %. Efektívnosť 
každého zabezpečovacieho vzťahu sa posudzuje na začiatku aj počas jeho trvania.
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I. Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value hedge)
Banka využíva finančné deriváty na riadenie miery rizika v súvislosti s úrokovým 
rizikom. Banka používa zabezpečovacie deriváty na zabezpečenie reálnej hodnoty 
vykázaného aktíva (dlhopisy s pevným výnosom denominované v eur). Keďže ná-
kup aktív s pevným výnosom dlhopisov zvýšil úrokové riziko banky, banka uzavrela 
úrokové swapy na zabezpečenie zmien reálnej hodnoty spôsobených zmenou 
bezrizikových úrokových sadzieb, pričom platí fixnú a dostáva pohyblivú sadzbu. 
Nominálna a reálna hodnota uvedených zabezpečovacích derivátov je uvedená 
v poznámke č. 11.

Zmeny v reálnej hodnote bez úrokovej zložky (clean price) zabezpečovacích nástro-
jov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát ako čistý zisk z finančných operácií. Zmeny 
v reálnej hodnote bez úrokovej zložky zabezpečovaných položiek súvisiacich so za-
bezpečovaným rizikom tvorí súčasť jej účtovnej hodnoty a táto zmena sa vo výkaze 
ziskov a strát vykáže tiež ako čistý zisk z finančných operácií.

Nákladové a výnosové úroky zo zabezpečovacích nástrojov sú vykázané spolu 
s úrokovými výnosmi a nákladmi zabezpečovaných položiek vo výkaze ziskov a strát 
v rámci čistých úrokových výnosov. Kladná hodnota zabezpečovacích nástrojov sa 
vykazuje vo výkaze o finančnej situácii v rámci aktív v riadku zabezpečovacie deriváty. 
Záporná hodnota zabezpečovacích nástrojov sa vykazuje ako záväzok v riadku zabez-
pečovacie deriváty. Prehľad zabezpečovacích derivátov je v poznámke č. 11.

Účtovanie o zabezpečovaní je ukončené, ak sa skončí platnosť derivátu, derivát sa 
predá, zruší alebo uplatní, derivát nespĺňa kritériá na účtovanie o zabezpečení reál-
nej hodnoty, alebo sa jeho vykazovanie zruší. Všetky úpravy zabezpečovanej položky, 
ktorá sa vykazuje pomocou metódy efektívnej úrokovej miery, sú umorené cez výkaz 
ziskov a strát ako súčasť prepočítanej efektívnej úrokovej miery na zostávajúcu dobu 
životnosti danej položky.

II. Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)
Ak je derivát určený na zabezpečenie variability peňažných tokov, ktorá sa dá priradiť 
ku konkrétnemu riziku spojenému s vykázanými aktívami alebo záväzkami, alebo 
k vysoko pravdepodobnej predpokladanej transakcii, ktorá môže mať vplyv na výsle-
dok hospodárenia, efektívna časť zmien reálnej hodnoty derivátu sa vykáže priamo 
v ostatných súčastiach komplexného výsledku v zmene v reálnej hodnote zabez-
pečovacích derivátov . Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku 
sa odúčtuje a zahrnie do výkazu ziskov a strát hospodárenia v tom období, keď za-
bezpečované peňažné toky ovplyvnia výsledok hospodárenia v tom istom riadku ako 
zabezpečovaná položka. Neefektívna časť zmien reálnej hodnoty derivátu sa vykazu-
je ihneď vo výkaze ziskov a strát.

Účtovanie o zabezpečení je ukončené, ak sa skončí platnosť derivátu, derivát sa 
predá, zruší alebo uplatní, derivát nespĺňa kritériá na účtovanie o zabezpečení 
peňažných tokov, alebo sa jeho vykazovanie zruší. Suma vykázaná v ostatných súčas-
tiach komplexného výsledku v precenení finančných aktív k dispozícii na predaj 
a zabezpečovacích derivátov tam zostáva dovtedy, kým predpokladaná transakcia 
neovplyvní výsledok hospodárenia. Ak sa neočakáva, že sa predpokladaná transak-
cia uskutoční, účtovanie o zabezpečení je ukončené a zostatok v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku sa zúčtuje cez výkaz ziskov a strát. 

Ostatné deriváty neurčené na obchodovanie

Ak derivát nie je určený na obchodovanie a nespĺňa podmienky pre zabezpečovací 
vzťah, všetky zmeny v jeho reálnej hodnote sa vykážu priamo vo výkaze ziskov a strát 
ako súčasť čistého zisku z finančných operácií.

Vložené deriváty

Deriváty je možné vložiť do inej zmluvnej dohody („základná zmluva“). Banka účtuje 
o vložených derivátoch oddelene od základnej zmluvy, ak sa samotná základná zmlu- 
va nevykazuje v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát a charakteristika vloženého 
derivátu nesúvisí jasne a značne so základnou zmluvou. Oddelené vložené deriváty 
sa účtujú v závislosti od ich klasifikácie a vykazujú sa v súvahe spolu so základnou 
zmluvou.

(l) Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sú nederivátovým finančným aktívom s pevnými alebo stano-
viteľnými splátkami, ktorých cena nie je stanovená aktívnym trhom a banka ich ne-
zamýšľa predať ihneď alebo v krátkom čase.

Ak banka vystupuje v nájomnom vzťahu ako prenajímateľ, ktorý prevádza podstatnú 
časť rizík a úžitkov súvisiacich s vlastníctvom aktív na nájomcu, vykazuje sa tento vzťah 
v rámci úverov a pohľadávok.

Ak banka kúpi finančné aktívum a súčasne uzavrie dohodu o spätnom predaji tohto 
aktíva (alebo podobného aktíva) za fixnú cenu k budúcemu dátumu („obrátené repo“ 
alebo „pôžička cenných papierov“), dohoda sa zaúčtuje ako pohľadávka a pod-
kladové aktívum sa v účtovnej závierke banky nevykazuje.

Úvery a pohľadávky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu s priamo súvisiacimi 
transakčnými nákladmi a následne sa oceňujú v umorovanej cene použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery mínus znehodnotenie.

(m) Dlhové cenné papiere zaradené do portfólia úverov a pohľadávok

Dlhové cenné papiere zaradené do portfólia úverov a pohľadávok sú nederivátové 
finančné aktíva s fixnými alebo stanoviteľnými platbami, ktoré nie sú kótované na 
aktívnom trhu, iné ako:

  tie, ktoré jednotka zamýšľa okamžite alebo v krátkom čase predať, ktoré má klasi- 
fikovať ako držané na obchodovanie a tie, ktoré jednotka pri prvotnom vykázaní 
určí ako oceňované v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát;

  tie, ktoré jednotka pri prvotnom vykázaní určí ako k dispozícii na predaj.

Takéto cenné papiere sa oceňujú v umorovanej cene.

(n) Finančné aktíva držané do splatnosti

Finančné aktíva držané do splatnosti sú nederivátovým finančným nástrojom s pev-
nými alebo so stanoviteľnými splátkami a s pevnou dobou splatnosti. Banka zamýšľa 
a je schopná ich držať do splatnosti, investície sa pritom nevykazujú vo finančných 
aktívach oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo ako finančné 
aktíva k dispozícii na predaj.

Finančné aktíva držané do splatnosti sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu 
s prírastkovými transakčnými nákladmi a následne sa vykazujú v umorovanej cene 
použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Akýkoľvek predaj alebo preklasifikovanie 
významnej hodnoty investícií držaných do splatnosti pred splatnosťou, s výnimkou 
predajov alebo reklasifikácií podľa IAS 39.9, má za následok reklasifikáciu všetkých 
finančných aktív držaných do splatnosti na finančné aktíva k dispozícii na predaj a ne-
dovoľuje banke klasifikovať finančné aktíva ako finančné aktíva držané do splatnosti 
počas bežného a dvoch nasledujúcich účtovných období.
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Ak v dôsledku zmeny zámeru alebo schopnosti nie je naďalej vhodné klasifikovať 
finančné aktíva držané do splatnosti, také finančné aktívum sa reklasifikuje do kate-
górie k dispozícii na predaj a precení na reálnu hodnotu v súlade s odsekmi 51 – 55 
IAS 39. 

(o) Finančné aktíva k dispozícii na predaj

Finančné aktíva k dispozícii na predaj sú nederivátové finančné aktíva, ktoré nie sú 
klasifikované ako iná kategória finančných aktív. Finančné aktíva k dispozícii na pre-
daji sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu s prírastkovými transakčnými ná- 
kladmi a následne sa vykazujú v reálnej hodnote.

Úrokový výnos sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát použitím metódy efektívnej úro-
kovej miery. Výnos z dividend sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát, keď banka získa  
právo na tieto dividendy. Kurzové zisky alebo straty z dlhových cenných papierov 
z kategórie finančných aktív k dispozícii na predaj sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Zmeny v reálnej hodnote sa vykazujú priamo v ostatných súčastiach komplexného 
výsledku v zmene v reálnej hodnote finančných aktív k dispozícii na predaj, kým sa in-
vestícia nepredá alebo kým nevykazuje straty zo zníženia hodnoty. Kumulatívne zisky 
alebo straty sa potom následne vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

(p) Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov
a pridružených podnikov

Dcérske spoločnosti sú subjekty, ktoré sú kontrolované bankou. Banka kontroluje 
subjekt vtedy, ak je vystavená variabilnej návratnosti zo svojej angažovanosti v tomto 
subjekte alebo má na túto návratnosť právo, a je schopná ovplyvniť túto návratnosť 
svojou právomocou nad týmto subjektom. Účtovné závierky dcérskych spoločností 
sa zahŕňajú do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa 
straty kontroly. Oceňovanie a zníženie hodnoty je špecificky popísané v bode 3 (h) 
(vi).

Investície banky do dcérskych spoločností sú zaúčtované v obstarávacej cene 
zníženej o znehodnotenie.

Ak banka stratí kontrolu, odúčtuje aktíva a záväzky dcérskej spoločnosti, súvisiace ne-
kontrolujúce podiely a ostatné zložky vlastného imania. Zisk alebo strata, ktorá vznik-
ne v dôsledku straty kontroly, sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. Ak si banka ponechá 
podiel v bývalej dcérskej spoločnosti, tento sa ocení reálnou hodnotou k dátumu, 
kedy k strate kontroly došlo. 

Pridružené podniky sú tie podniky, v ktorých má banka podstatný vplyv na finančné 
a prevádzkové politiky, ale nemá nad nimi kontrolu alebo spoločnú kontrolu. 
Spoločný podnik je dohoda, v ktorej má banka spoločnú kontrolu, prostredníctvom 
ktorej má právo na čisté aktíva dohody, a nie právo na aktívum a zodpovednosť za 
záväzky týkajúce sa tejto dohody. 

(q) Hmotné a nehmotné aktíva 

I. Vykazovanie a oceňovanie
Zložky hmotných aktív sa oceňujú v obstarávacích cenách znížených o oprávky 
a o straty zo znehodnotenia. 

Obstarávacie ceny zahŕňajú náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť k obstaraniu 
daných aktív. Zakúpený softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty 
súvisiacich aktív, sa vykazuje ako súčasť daných aktív. Ak majú jednotlivé súčasti nie-
ktorej položky aktív rozdielnu dobu použiteľnosti, účtujú sa oddelene ako hlavné 
komponenty aktív. 

II. Následné náklady
Náklady na výmenu položky hmotných aktív sú vykazované v účtovnej hodnote tejto 
položky, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky spojené s danou 
položkou aktív budú plynúť do banky a náklady je možné spoľahlivo merať. Náklady 
spojené s bežnou údržbou hmotných aktív sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v čase 
ich vzniku.

III. Odpisovanie
Odpisy sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na rovnomernej báze počas odhadovanej 
doby použiteľnosti každej položky hmotných a nehmotných aktív. Prenajaté aktívum 
sa odpisuje počas doby nájmu, resp. počas doby použiteľnosti, a to podľa toho, ktorá 
doba je kratšia. Pozemky sa neodpisujú.
 
Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a predchádzajúce účtovné obdobie:

Budovy 40 rokov, metóda rovnomerných odpisov
Nábytok, zariadenie a vybavenie 4 až 15 rokov, metóda rovnomerných odpisov
Motorové vozidlá 4 roky, metóda rovnomerných odpisov
Softvér 4 až 7 rokov, metóda rovnomerných odpisov

Hmotné a nehmotné aktíva sa začínajú odpisovať po zaradení do užívania. Metódy 
odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Softvér

Softvér sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a straty zo zníženia hod-
noty. Odpis sa vykazuje na rovnomernej báze počas odhadovanej doby použiteľnosti 
softvéru, ktorá sa každoročne prehodnocuje.

(r) Aktíva obstarané na základe zmlúv o finančnom lízingu 

Prenájom aktív, pri ktorom banka v zásade znáša takmer všetky riziká a získava takmer 
všetky výhody vlastníka, sa klasifikuje ako finančný lízing. Aktíva najaté na finančný 
lízing sú prvotne vykázané v reálnej hodnote, alebo vo výške súčasnej hodnoty mini-
málnych lízingových splátok, a to podľa toho, ktorá je nižšia. Následne po prvotnom 
vykázaní sa aktíva vykazujú v súvislosti s účtovnými zásadami a účtovnými metódami 
vzťahujúcimi sa na dané aktíva. 

Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lízing, pričom aktíva prenajaté opera- 
tívnym lízingom sa nevykazuje vo výkaze o finančnej situácii banky. 

(s) Zníženie hodnoty nefinančných aktív 

Účtovná hodnota nefinančných aktív banky, iného ako je odložená daňová pohľadáv-
ka, sa prehodnocuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, 
či existuje indikácia zníženia hodnoty aktív. Ak sa zistí indikácia zníženia hodnoty ak-
tív, následne sa odhadne návratná hodnota.

Strata zo zníženia hodnoty sa vykáže vtedy, ak účtovná hodnota aktív alebo jednot-
ky generujúcej peňažné prostriedky prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Jednotka 
generujúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina aktív, ktorá 
generuje peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatných aktív alebo 
skupín aktív.

Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú priamo vo výkaze ziskov a strát. Straty zo zníže-
nia hodnoty vykázané v súvislosti s jednotkami generujúcimi peňažné prostriedky 
sa v prvom rade vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty goodwillu pripadajúceho na 
tieto jednotky, ktoré sa potom vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty ostatných aktív 
v jednotke (skupine jednotiek) na pomernej báze.
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Suma, ktorú možno z daných aktív alebo jednotky generujúcej peňažné prostried-
ky získať, je buď čistá predajná cena, alebo hodnota v používaní jednotky (value 
in use), podľa toho, ktorá je vyššia. Pri hodnote v používaní sa odhad budúcich 
peňažných tokov diskontuje na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby 
pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí 
a rizík špecifických pre dané aktíva.

Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnotia 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, podľa toho, či existuje indikácia 
zníženia straty alebo toho, že už strata neexistuje. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, 
ak nastala zmena v odhade použitom pri určení návratnej hodnoty. Zníženie hodnoty 
sa zruší len do takej výšky, kým účtovná hodnota aktív nepresiahne jeho účtovnú 
hodnotu, ktorá by mu prislúchala po úprave o odpisy, keby sa zníženie hodnoty 
nevykázalo.

(t) Finančné záväzky oceňované umorovanou cenou

Finančné záväzky voči finančným inštitúciám, finančné záväzky voči klientom, prijaté 
úvery a podriadený dlh sú bankové zdroje dlhového financovania.

Finančné záväzky voči finančným inštitúciám, finančné záväzky voči klientom prijaté 
úvery a podriadený dlh sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné 
náklady a následne sa oceňujú v umorovanej cene vrátane časového rozlíšenia 
úrokov použitím efektívnej úrokovej miery.

Ak banka predáva finančné aktíva a súčasne vstupuje do repo obchodov alebo 
dohôd o pôžičke akcií na spätné odkúpenie aktív (alebo podobného aktíva) za fixnú 
cenu platnú v budúcnosti, zmluva sa vykáže ako finančný záväzok a podkladové ak-
tívum sa vykáže v účtovnej závierke banky. 

(u) Rezervy

Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre banku právna alebo vecná povinnosť splniť 
záväzok, ktorý vyplýva z minulej udalosti, a ktorej vplyv sa dá spoľahlivo odhad-
núť, pričom je pravdepodobné, že záväzok bude splnený a vyžiada si úbytok eko-
nomických úžitkov. Rezervy sa vypočítavajú diskontovaním očakávaných peňažných 
tokov pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové 
ocenenie časovej hodnoty peňazí a ak je potrebné, tak rizík špecifických pre daný 
záväzok.

Rezerva na nevýhodné zmluvy je vykázaná, keď nevyhnutné náklady na splnenie po-
vinností podľa zmluvy prevyšujú ekonomické úžitky, ktoré budú podľa očakávania 
prijaté na základe tejto zmluvy. Rezerva sa oceňuje súčasnou hodnotou očakávaných 
nákladov na zrušenie zmluvy alebo súčasnou hodnotou očakávaných čistých 
nákladov na splnenie zmluvy podľa toho, ktorá je nižšia. Pred vytvorením rezervy 
vykazuje banka zníženie hodnoty aktíva súvisiaceho s nevýhodnou zmluvou. 

(v) Zamestnanecké požitky

I. Pevné penzijné plány
Povinné príspevky do pevných penzijných plánov sa vykazujú ako náklad vo výkaze 
ziskov a strát pri ich splatnosti.

II. Požitky po skončení zamestnania 
Požitky po skončení zamestnania sa vykazujú ako náklad, keď sa banka preukázateľne 
zaviazala vytvoriť podrobný plán na ukončenie zamestnania pred bežným odcho-
dom do dôchodku bez reálnej možnosti odstúpenia. 

III. Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sa oceňujú na nediskontovanej 
báze a účtujú sa do nákladov v čase, keď sa poskytne súvisiaca služba. Rezerva sa 
vykazuje v hodnote, ktorá sa očakáva, že bude zaplatená ako krátkodobá peňažná 
prémia alebo v rámci plánov podielu na zisku, ak má banka súčasnú zmluvnú ale-
bo vecnú povinnosť zaplatiť túto sumu ako výsledok služby poskytnutej v minulosti 
zamestnancom a túto službu je možné spoľahlivo oceniť.

(w) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte neboli aplikované

Nasledovné nové štandardy, interpretácie a doplnenia ešte nie sú účinné pre účtovné 
obdobia končiace 31. decembra 2017 a neboli aplikované pri zostavení účtovnej 
závierky:

IFRS 9 Finančné nástroje 

IFRS 9 nahrádza štandard IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie, 
okrem výnimiek podľa IAS 39 pre zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika 
portfólia finančného majetku alebo finančných záväzkov, ktoré naďalej zostávajú 
v platnosti. Banka implementovala štandard od 1. januára 2018. 

I. Klasifikácia finančných aktív
Nový štandard vyžaduje, aby boli všetky finančné aktíva, s výnimkou majetkových 
cenných papierov a derivátov, vyhodnotené na základe kombinácie obchodného 
modelu spoločnosti pre riadenie jednotlivých aktív a na základe charakteristík vy-
plývajúcich zo zmluvných peňažných tokov jednotlivých aktív. Kategórie oceňovania 
finančných aktív podľa IAS 39 budú nahradené nasledovnými kategóriami: 

  Amortizovaná hodnota (umorovaná cena);

  Reálna hodnota cez výkaz ziskov a strát („FVPL“); 

  Reálna hodnota cez ostatné súčastí komplexného výsledku („FVOCI“).

Obchodný model odzrkadľuje akým spôsobom banka spravuje finančné aktí-
va z pohľadu peňažných tokov, to znamená, či je cieľom banky inkasovať zmluvné 
peňažné toky alebo inkasovať zmluvné peňažné toky a zároveň aj peňažné toky z pre-
daja aktív. Ak banka neuplatňuje ani jeden z týchto modelov (napr. finančné aktíva sú 
držané na účely obchodovania), finančné aktíva sú klasifikované ako súčasť „iného“ 
obchodného modelu a sú oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. 
Faktory, ktoré banka zohľadňuje pri určovaní obchodného modelu pre skupinu aktív, 
zahŕňajú minulé skúsenosti s tým, ako boli peňažné toky týchto aktív inkasované, ako 
sa vyhodnocuje výkonnosť aktív a reportuje kľúčovým riadiacim pracovníkom, ako sa 
posudzujú a riadia riziká a ako je odmeňovaný manažment.

Ak je zámerom obchodného modelu držať aktíva s cieľom inkasovať zmluvné 
peňažné toky alebo inkasovať zmluvné peňažné toky ako aj inkasovať peňažné toky 
z predaja finančných aktív, banka posúdi, či peňažné toky finančného nástroja pred-
stavujú výhradne platby istiny a úroku, tzv. SPPI test. Pri posudzovaní banka zváži, 
či sú zmluvné peňažné toky v súlade so základnou dohodou o poskytovaní úverov, 
t.j. úroky zohľadňujú iba časovú hodnotu peňazí, úverové riziko, iné základné riziká 
spojené s poskytovaním úverov a ziskové rozpätie. Ak zmluvné podmienky uvádzajú 
expozície voči riziku alebo volatilite, ktoré nie sú v súlade so základnou dohodou 
o poskytovaní úverov, súvisiace finančné aktívum sa klasifikuje a oceňuje v reálnej 
hodnote cez výsledok hospodárenia.

Finančné aktíva spravované s cieľom inkasovania zmluvných peňažných tokov, ktoré 
splnili podmienky SPPI testu zaradí do kategórie finančných aktív oceňovaných 
v amortizovanej hodnote. Finančné aktíva spravované s úmyslom tak inkasovať  
zmluvné peňažné toky, ako aj inkasovať peňažné toky z predaja, ktoré splnia pod-
mienky SPPI testu klasifikuje banka v rámci kategórie finančných aktív oceňovaných 
reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku. 
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IFRS 9 povoľuje neodvolateľne určiť finančné aktívum za oceňované FVPL, pokiaľ by 
toto rozhodnutie významne znížilo alebo eliminovalo nesúlad, ktorý by vznikol, ak by 
boli aktíva a záväzky oceňované na rozdielom základe.

Majetkové cenné papiere, ktoré nie sú držané na obchodovanie, môžu byť neodvola- 
teľne klasifikované ako finančné aktíva oceňované FVOCI, avšak bez následného 
preúčtovania ziskov a strát do výkazu ziskov a strát. Podľa IFRS 9 nástroje obsahu-
júce právo predať nespĺňajú definíciu nástroja vlastného imania, a preto nie je možné 
uplatniť neodvolateľnú voľbu vykázania zmeny reálnej hodnoty takýchto nástrojov 
v ostatných súčastiach komplexného výsledku. 

II. Očakávané úverové straty
IFRS 9 prináša zásadnú zmenu vo výpočte opravných položiek. Nový štandard 
nahrádza princíp vzniknutých strát princípom očakávaných strát. Banka bude musieť 
odhadnúť a zaúčtovať očakávané straty pre všetky úvery a iné finančné aktíva, ktoré 
nie sú oceňované FVPL, vrátane úverových prísľubov a bankových záruk. Opravná 
položka je založená na očakávaných stratách, ktoré vychádzajú z pravdepodobnosti 
zlyhania v nasledujúcich 12-tich mesiacoch. V prípade, že dôjde k významnému 
zvýšeniu úverového rizika v porovnaní s prvotným vykázaním úveru, opravná položka 
je založená na očakávaných stratách počas celej doby splatnosti finančného aktíva. 
Tvorba alebo rozpustenie opravnej položky k FVOCI finančným aktívam je vykázaná 
vo výkaze ziskov a strát, ale jej zostatok je vykázaný vo vlastnom imaní, t.j. neznižuje 
reálnu hodnotu finančných aktív.

Pre účely výpočtu opravných položiek bude banka v súlade s IFRS 9 klasifikovať úvery 
do 3 stupňov nasledovne:

  Stupeň 1: Finančný nástroj, ktorý nie je znehodnotený pri prvotnom vykázaní, je 
zaradený do stupňa 1, 

  Stupeň 2. V prípade identifikácie výrazného zvýšenia úverového rizika (ďalej len 
„SICR“) od prvotného vykázania alebo ak banka nemá informácie o ratingu pri 
prvotnom vykázaní, finančné aktívum je presunuté do stupňa 2, avšak stále sa 
nepokladá za úverovo znehodnotené, 

  Stupeň 3: Ak je finančný nástroj úverovo znehodnotený, je presunutý do stupňa 3.

Identifikácia zvýšeného úverového rizika sa posudzuje vzhľadom na kvantitatívne 
a kvalitatívne kritériá, medzi ktoré patrí napríklad nárast pravdepodobnosti zlyhania 
od prvotného vykázania nad stanovené hodnoty, omeškanie viac ako 30 dní, poruše-
nie kovenantov, negatívne informácie o dlžníkovi a iné. 

Opravné položky sú počítané na individuálnom alebo portfóliovom základe. Indi-
viduálnym základom sa rozumie individuálny odhad peňažných tokov na úrovni 
expozície. Pri výpočte na portfóliovom základe sa zoskupia expozície na základe 
spoločných rizikových charakteristík tak, že rizikové expozície v rámci skupiny sú ho-
mogénne. Individuálne opravné položky pre finančné aktíva zaradené do stupňa 3 
sú založené na zvyčajne troch scenároch peňažných tokov s určitou pravdepodob-
nosťou. Výsledná opravná položka sa následne vypočíta ako pravdepodobnosťou 
vážená výška očakávaných peňažných tokov z každého scenára diskontovaná pôvod-
nou EIR.

III. Finančné záväzky
Účtovanie finančných záväzkov podľa IFRS 9 je v prevažnej miere podobné s požia-
davkami podľa IAS 39, s výnimkou ziskov a strát vzniknutých z vlastného úverového 
rizika spoločnosti týkajúceho sa finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou 
cez výkaz ziskov a strát. Takéto zisky a straty budú vykazované v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku bez následného preúčtovania do výkazu ziskov a strát – 
s výnimkou účtovného nesúladu, ktorý by vznikol vo výkaze ziskov a strát.

IV. Účtovanie o zabezpečení
IFRS 9 povoľuje účtovným jednotkám pokračovať v zabezpečovacom účtovníctve 
podľa IAS 39 alebo uplatniť IFRS 9. Banka sa rozhodla implementovať štandard IFRS 9.

V. Dopad IFRS 9 na banku
V rámci prechodu na IFRS 9 banka prehodnotila klasifikáciu finančných aktív, fi-
nančných záväzkov a prepočítala očakávané úverové straty. Jednorazový dopad IFRS 
9 bol k 1. januáru 2018 zaúčtovaný do vlastného imania v položke nerozdelený zisk.

Klasifikácia finančných aktív a finančných záväzkov sa z dôvodu prechodu na IFRS 
9 významne nezmenila s výnimkou podielových listov, ktoré boli podľa IAS 39 za-
radené do kategórie k dispozícii na predaj. Banka vyhodnotila, že podielové listy 
držané v portfóliu banky spĺňajú definíciu nástrojov obsahujúcich právo predať, 
a teda nespĺňajú definíciu nástroja vlastného imania. Vzhľadom na charakteristiku 
peňažných tokov podielových listov neboli splnené kritéria SPPI testu, v dôsledku 
čoho boli podielové listy v celkovej hodnote 179 907 tis. eur k dátumu prvotnej  
aplikácie preklasifikované z kategórie k dispozícii na predaj do kategórie finančných 
aktív (povinne) oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. Zároveň 
banka preúčtovala oceňovací rozdiel a súvisiacu odloženú daň v celkovej výške 4 802 
tis. eur z položky zmena v reálnej hodnote finančných aktív k dispozícii na predaj vo 
vlastnom imaní do nerozdeleného zisku.

Banka k 1. januáru 2018 vypočítala a zaúčtovala nasledovné očakávané úverové 
straty a súvisiacu odloženú daň:

V tis. EUR

ECL Položka súvahy

Očakávané úverové straty (38 315)

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote (32 532) Aktíva

Finančné aktíva oceňované FVOCI (848) Vlastné imanie – oceňovacie rozdiely

Úverové prísľuby, poskytnuté záruky a akreditívy (4 935) Záväzky – rezervy

Odložená daň 4 444 Aktíva – odložená daňová pohľadávka

Spolu dopad na nerozdelený zisk (33 871) Vlastné imanie – nerozdelený zisk

Nasledujúca tabuľka sumarizuje dopad na vlastné imanie banky k 1. januáru 2018:

V tis. EUR

Precenenie 
finančných aktív Nerozdelený zisk

Počiatočný stav k 1.1.2018 12 618 217 887

Očakávané úverové straty a odložená daň 848 (33 871)

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote – (32 532)

Finančné aktíva oceňované FVOCI 848 (848)

Úverové prísľuby, poskytnuté záruky a akreditívy – (4 935)

Odložená daň – 4 444

Zmena klasifikácie (4 802) 4 802

Upravený počiatočný stav k 1.1.2018 8 664 188 818
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IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Nový štandard prináša rámec, ktorý nahrádza existujúci návod v IFRS o vykazovaní 
výnosov. Spoločnosti musia prijať 5-krokový model na to, aby určili, kedy sa má 
vykázať výnos a v akej výške. Nový model špecifikuje, že výnosy sa majú vykázať vtedy, 
keď spoločnosť prevedie kontrolu nad tovarom a službami na zákazníka a vo výške, 
o ktorej spoločnosť očakáva, že bude mať na ňu nárok. Podľa toho, či sa určité kritériá 
splnia, výnos sa vykáže v: 

  priebehu času, spôsobom, ktorý zobrazuje výkon spoločnosti, 

  alebo v okamihu, kedy sa kontrola nad tovarom a službami prevedie na zákazníka. 

Banka k 1. januáru 2018 aplikovala štandard IFRS 15, ktorý nemal na banku významný 
dopad. 

IFRS 16 Lízing

(Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršia 
aplikácia je dovolená.)

IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Štandard 
odstraňuje súčasný duálny model účtovania u nájomcu. Namiesto toho vyžaduje, aby 
spoločnosti vykázali väčšinu nájmov v súvahe podľa jednotného modelu, eliminujúc 
rozlišovanie medzi operatívnym a finančným lízingom. Zavedenie nového štandardu 
z veľkej časti nemá vplyv na účtovanie u prenajímateľa. Prenajímateľ bude naďalej 
rozlišovať medzi finančným a operatívnym lízingom.

Banka neočakáva, že nový štandard bude mať významný vplyv na účtovnú závierku 
pri jeho prvej aplikácii. Banka posúdi každú položku v rámci lízingu individuálne.

Nasledovné nové štandardy, interpretácie a doplnenia ešte nie sú účinné pre účtovné 
obdobia končiace 31. decembra 2018 a neboli aplikované pri zostavení účtovnej 
závierky a nebudú mať na banku vplyv:

  IFRS 17 Poistné zmluvy,

  Doplnenia k IFRS 4: Aplikácia IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy,

  Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom 
a jeho pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom,

  Doplnenie k IAS 40 Prevod investícií v nehnuteľnostiach,

  IFRIC 22 Transakcie v cudzej mene a protiplnenie poskytnuté vo forme preddavku,

   IFRIC 23 Neistota ohľadom daňového posúdenia,

  Doplnenia k IFRS 2 Klasifikácia a oceňovanie platieb na základe podielov,

  Doplnenia k IFRS 9: Finančné nástroje s možnosťou predčasného splatenia so 
zápornou kompenzáciou,

  Doplnenia k IAS 28 Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných 
podnikoch.

Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančného rizika.

Kľúčové zdroje neistoty v odhadoch

Opravné položky 

Aktívum zaúčtované v umorovanej cene sa oceňuje v súvislosti so znížením hodnoty 
na základe účtovných zásad a účtovných metód popísaných v bode 3 (h)(vi). 

Zložka celkovej špecifickej opravnej položky, ktorá sa vzťahuje na zmluvnú stranu, 
sa aplikuje na pohľadávky hodnotené v súvislosti so znížením hodnoty individuálne 
a je založená na najlepšom odhade súčasnej hodnoty peňažných tokov, ktoré banka 
očakáva. Pri odhadovaní týchto peňažných tokov robí manažment úsudky o finančnej 
situácii zmluvnej strany a o čistej predajnej cene zabezpečenia. Každé zníženie hod-
noty aktíva sa posudzuje podľa podstaty, stratégie vymáhania a odhadu peňažných 
tokov, ktoré sa dajú vymôcť. O miere znehodnotenia individuálne posudzovanej 
pohľadávky a o výške vyčíslenej straty zo zníženia jej hodnoty rozhoduje riaditeľ 
Odboru riadenia rizík korporátneho bankovníctva.

Pri hodnote zabezpečenia, ktoré vstupuje do výpočtu, banka vychádza zo záverov 
odborného posúdenia bankovými znalcami. Východiskovou hodnotou, v súlade 
s platnou metodikou banky, je aktuálna hodnota v bankovej cene vyjadrujúca ocene-
nie zabezpečovacích prostriedkov za predpokladu ich nútenej realizácie. Banka tiež 
berie do úvahy opotrebenie hnuteľných aktív (stroje – technologické zariadenia, 
dopravné prostriedky) diskontovaním koeficientom 5% p. a. za obdobie od dátumu 
výpočtu opravnej položky do dátumu, kedy je predpoklad realizácie zabezpečenia. 
Následne banka odhaduje očakávané percento straty z realizácie zabezpečovacích 
prostriedkov ako i predpokladaný termín realizácie. 

Skupinové opravné položky sa posudzujú vtedy, keď sú prirodzené úverové straty 
obsiahnuté v portfóliu pohľadávok s podobnými ekonomickými charakteristikami, 
pri ktorých je možné objektívne dokázať zníženie hodnoty pohľadávok a nedá sa 
identifikovať individuálne zníženie hodnoty. Pri posudzovaní výšky strát zo zníže-
nia hodnoty pohľadávok na skupinovej úrovni berie manažment do úvahy faktory, 
ako sú kvalita úveru, veľkosť a koncentrácia portfólia a ekonomické faktory. V sna-
he odhadnúť výšku potrebnej opravnej položky sa prijmú predpoklady na defino-
vanie spôsobu, akým sa modelujú prirodzené straty, a zadajú sa požadované vstupné 
údaje založené na historickej skúsenosti a súčasných ekonomických podmienkach. 
Presnosť opravných položiek závisí od kvality odhadu budúcich peňažných tokov na 
individuálnej úrovni a od predpokladov a parametrov modelu použitého pri výpočte 
skupinových opravných položiek. 

Banka tvorí skupinové opravné položky na základe pravdepodobnosti zlyhania (PD) 
a straty v čase zlyhania (LGD). Zmena parametra LGD by mala na tvorbu opravných 
položiek nasledovný vplyv:

 4.  Použitie odhadov a úsudkov

Zmena LGD v %
31. 12. 2017 31. 12. 2016

% tis. eur % tis. eur

+/-5 %, +/- 4,57 % +/- 7 390 +/- 5,12 % +/- 8 326

+/-10 % +/- 9,15% +/- 14 781 +/- 10,23 % +/- 16 653



Výročná správa 2017   9. Účtovná závierka

7372

Hodnoty PD sú prepočítavané a rekalibrované na pravidelnej mesačnej báze a od- 
zrkadľujú zmeny v znehodnotení jednotlivých portfólií. 

Určovanie reálnej hodnoty

Určovanie reálnej hodnoty finančných aktív a záväzkov, pre ktoré nie je známa 
trhová cena, si vyžaduje použitie oceňovacích techník, ktoré sú opísané v bode 
3 (h)(v) poznámok. Pre finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje zriedka, a ktoré 
nie sú cenovo transparentné, je reálna hodnota menej objektívna a vyžaduje si via-
ceré úrovne úvah založených na likvidite, koncentrácii, neistote trhových faktorov, 
cenových predpokladov a ostatných rizík ovplyvňujúcich daný nástroj. Do určenia 
reálnej hodnoty takýchto nástrojov vstupuje i posúdenie kreditného rizika protistrany 
v súlade s princípmi a postupmi uvedenými v bode 5(b) Riadenie finančných rizík 
– kreditné riziko. Bližšie informácie o hodnotách finančných nástrojov v reálnej hod-
note, analyzované podľa metodológie oceňovania (v členení na jednotlivé úrovne 
ocenenia), sa nachádzajú v tomto bode poznámok nižšie.

Významné úsudky pri aplikovaní účtovných zásad a účtovných metód banky 

Významné úsudky pri aplikovaní účtovných postupov banky zahŕňajú:

Klasifikácia finančných aktív a záväzkov

Účtovné zásady a účtovné metódy banky poskytujú rámec na vykázanie aktív a záväz-
kov pri ich vzniku v rôznych účtovných kategóriách za určitých podmienok:

  Pri zatriedení finančných aktív alebo záväzkov „v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 
a strát“ manažment rozhoduje o tom, či banka spĺňa opis aktív a záväzkov defi-
novaných v účtovných zásadách a účtovných metódach uvedených v bode 3 (j) 
poznámok.

  Pri zatriedení finančných aktív ako finančných aktív „držaných do splatnosti“ manaž-
ment rozhoduje o tom, či v banke existuje zámer a zároveň schopnosť udržať tieto 
finančné aktíva do splatnosti podľa účtovných zásad a metód uvedených v bode 
3 (n) poznámok.

Zníženie hodnoty investícií do majetkových cenných papierov 

Investície do majetkových cenných papierov sú hodnotené z hľadiska možného 
zníženia hodnoty na základe opísaných účtovných zásad a metód v bode 3 (h)(vi).

Oceňovanie finančných nástrojov 

Účtovné zásady a účtovné metódy banky týkajúce sa určovania reálnej hodnoty sú 
opísané v bode poznámok 3(h)(v).

Banka určuje reálne hodnoty použitím nasledujúcej hierarchie metód:

  Kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre identický nástroj (úroveň 1).

  Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných vstupoch. Táto kategória 
zahŕňa nástroje: kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre podobné nástroje, 
kótované ceny pre podobné nástroje na trhoch, ktoré sa považujú za menej ak-
tívne, alebo iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy priamo ale-
bo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov (úroveň 2).

  Oceňovacie techniky používajúce významné nepozorovateľné vstupy. Táto kate-
gória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie techniky obsahujú vstupy, 
ktoré nie sú založené na pozorovateľných údajoch a nepozorovateľné vstupy 
môžu mať významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória zahŕňa nástroje, 
ktoré sú ocenené na základe trhovej ceny pre podobné nástroje, pre ktoré je po-
trebné zohľadniť významnú nepozorovateľnú úpravu alebo predpoklad, aby sa 
zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi (úroveň 3).

Reálne hodnoty finančných aktív a finančných záväzkov, ktoré sú obchodované na 
aktívnych trhoch, sú založené na kótovaných trhových cenách alebo kotácii cien 
dílerom. Podiely vo fondoch sú ocenené cenou od správcu. Pre všetky ostatné fi-
nančné nástroje banka určí reálne hodnoty použitím oceňovacích techník.

Presuny finančných nástrojov medzi jednotlivými úrovňami môžu nastať, iba ak sa 
zmení aktivita trhu.

Oceňovacie techniky zahŕňajú čistú súčasnú hodnotu a modely diskontovaných 
peňažných tokov, porovnanie s podobnými nástrojmi, pre ktoré existuje trh pozoro-
vateľných cien a iné oceňovacie modely. Predpoklady a vstupy použité v oceňovacích 
technikách obsahujú bezrizikové a benchmarkové úrokové sadzby, úverový spread 
a ostatné prémie použité pri odhadovaní diskontných sadzieb. Cieľom oceňovacích 
techník je určiť reálnu hodnotu, ktorá odzrkadľuje cenu finančného nástroja ku dňu 
vykazovania a ktorá by bola stanovená účastníkmi trhu za trhových podmienok. 

Banka používa uznávaný a rozšírený model oceňovania na určenie reálnej hodnoty 
bežných a jednoduchších finančných nástrojov, ako sú úrokové a menové swapy, 
ktoré používajú pozorovateľné trhové údaje a ktoré si vyžadujú menšie manažérske 
úsudky a odhady. Pozorovateľné ceny a vstupy do modelu sú na trhu zvyčajne do-
stupné pre kótované dlhopisy a majetkové cenné papiere, deriváty obchodované na 
burze a jednoduché mimoburzové deriváty, ako sú napr. úrokové swapy. Dostupnosť 
pozorovateľných trhových cien a vstupov do modelu znižuje potrebu manažérskych 
úsudkov a odhadov a tiež znižuje neistotu súvisiacu s určením reálnych hodnôt.  
Dostupnosť pozorovateľných trhových cien a vstupov sa mení v závislosti od pro-
duktov a trhov a je viac náchylná na zmeny na základe špecifických udalostí a všeo-
becných podmienok na finančných trhoch.

Pre komplexnejšie nástroje banka používa vlastné modely oceňovania, ktoré sú 
zvyčajne vyvinuté zo všeobecne uznávaných modelov. Niektoré alebo všetky  
významné vstupy do týchto modelov nemusia byť pozorovateľné z trhu, ale sú 
odvodené z trhových cien alebo sadzieb, alebo sú odhadnuté na základe pred-
pokladov. Príkladom nástroja, ktorý zahŕňa významné nepozorovateľné vstupy, je 
nástroj, ktorý obsahuje mimoburzové štruktúrované deriváty, úvery a cenné papiere, 
pre ktoré neexistuje aktívny trh. Oceňovacie modely, ktoré používajú významné 
vstupy, si vyžadujú vyšší stupeň manažérskeho úsudku a odhadov pri určovaní reál-
nej hodnoty. Manažérske úsudky a odhady sa zvyčajne vyžadujú pri výbere vhodného 
modelu oceňovania, určení očakávaných budúcich peňažných tokov z finančného 
nástroja, určení pravdepodobnosti zlyhania protistrany a predčasného splatenia 
a výbere vhodnej diskontnej sadzby. 

Banka zriadila kontrolný systém v súvislosti s určovaním reálnych hodnôt. Tento sys-
tém obsahuje produktovú kontrolnú funkciu vykonávanú zamestnancami oddelen-
ia Riadenia trhových rizík, ktorá je nezávislá od front office manažmentu. Špecifické 
kontroly zahŕňajú overenie pozorovateľných cenových vstupov a prehodnotenie 
oceňovacích modelov, preverenie a schválenie procesu pre nové modely a zmeny 
modelov, kalibráciu a spätné testovanie modelov na základe pozorovaných trhových 
transakcií, analýzu a preskúmanie významných denných pohybov v ocenení a pre- 
verenie významných nepozorovateľných vstupov a úprav ocenenia.

Základnými parametrami vstupujúcimi do oceňovacieho modelu pre stanovenie 
reálnej ceny majetkových finančných nástrojov sú predikcia hospodárskych výsled-
kov a vlastného imania spoločnosti, trhové násobky ukazovateľov ako EBITDA, tržby 
a pod. pre porovnateľné spoločnosti, ktoré sú pravidelne zverejňované renomo-
vanými spoločnosťami pre jednotlivé sektory. 

Modely založené na čistej súčasnej hodnote banka používa na stanovenie reálnej 
ceny pre dlhové finančné nástroje. Základným odhadom tu vystupuje diskontná 
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úroková sadzba. Je stanovená na základe bezrizikovej trhovej úrokovej sadzby zod- 
povedajúcej zostatkovej splatnosti daného finančného nástroja a rizikovej prirážky. 
Riziková prirážka je stanovená tak, aby bola konzistentná s bežnou trhovou praxou.

Hoci sú tieto techniky oceňovania považované za vhodné a sú v súlade s trhovou 
praxou, tak odhady v diskontnej úrokovej sadzbe a zmeny základných predpokladov 
v budúcich peňažných tokoch vedú k rozdielnej výške reálnej hodnoty finančných 
nástrojov. 

Vykázané hodnoty finančných nástrojov v reálnej hodnote, analyzované podľa meto- 
dológie oceňovania:

31. december 2017 Pozn. Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Spolu
tis. eur

Aktíva

Finančné aktíva držané na obchodovanie 7 – 1 183 – 1 183

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 8 438 754 235 394 109 124 783 272

Zabezpečovacie deriváty 11 – – – –

Spolu 438 754 236 577 109 124 784 455

Záväzky

Finančné záväzky držané na obchodovanie 7 – 5 846 – 5 846

Zabezpečovacie deriváty 11 – 3 738 – 3 738

Spolu – 9 584 – 9 584

31. december 2016 Pozn. Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Spolu
tis. eur

Aktíva

Finančné aktíva držané na obchodovanie 7 199 513 – 712

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 8 533 158 226 915 69 387 829 460

Zabezpečovacie deriváty 11 – – – –

Spolu 533 357 227 428 69 387 830 172

Záväzky

Finančné záväzky držané na obchodovanie 7 – 277 – 277

Zabezpečovacie deriváty 11 – 5 063 – 5 063

Spolu – 5 340 – 5 340

Nasledujúca tabuľka znázorňuje odsúhlasenie počiatočných a konečných zostatkov 
reálnych hodnôt jednotlivých kategórií (úroveň 3). Metódy oceňovania – nepozoro-
vateľné vstupy:

V tis. EUR

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 31.12.2017 31.12.2016

K 1. januáru 69 387 57 481

Celkové výnosy a náklady:

  vo výkaze ziskov a strát 4 060 4 301

  vo výkaze ostatných súčastí komplexného výsledku 223 2 685

Vysporiadanie (27 441) (23 197)

Nákup 62 895 28 117

Prevody do kategórie – –

Prevody z kategórie – –

Ostatné – –

K 31. decembru 109 124 69 387

31. december 2017 Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Finančné aktíva držané na obchodovanie

Prevody do kategórie – – –

Prevody z kategórie – – –

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

Prevody do kategórie – – –

Prevody z kategórie – – –

Spolu – – –

Nasledujúca tabuľka poskytuje informáciu o presunoch investícií medzi všetkými 
skupinami metód oceňovania: 
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31. december 2016 Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Finančné aktíva držané na obchodovanie

Prevody do kategórie – – –

Prevody z kategórie – – –

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

Prevody do kategórie – 189 698 –

Prevody z kategórie  (189 698) – –

Spolu  (189 698) 189 698 –

(a) Úvod

Banka je vystavená týmto hlavným rizikám:

  kreditné riziko,

  riziko likvidity,

  trhové riziko,

  operačné riziko.

Informácie o vystavení sa jednotlivým rizikám, ciele, prístup a procesy na meranie 
a riadenie rizika a riadenie bankového kapitálu sú uvedené nižšie.

Systém riadenia rizika

Najvyšším orgánom riadenia rizík v banke je predstavenstvo banky. Predstavenstvo 
má celkovú zodpovednosť za zavedenie a dohľad nad systémom riadenia rizík banky. 
Niektoré právomoci riadenia rizík sú delegované na stále pracovné a poradné orgány 
– Výbor pre riadenie aktív a pasív (Výbor ALCO), Úverový výbor, Výbor pre operačné 
riziko (Výbor ORCO), Programový a projektový výbor (PPV), Výbor pre riadenie rozvo-
jových požiadaviek a zmien APV (BITCO), Produktový výbor, Náhradová komisia (NK), 
Vyraďovacia komisia (VK) ,Výbor pre riadenie rizík a Komisia pre riadenie stratégie.

Politika riadenia rizík banky vychádza zo Stratégie riadenia rizík ako základného do-
kumentu pre riadenie rizík, ktorá je následne rozpracovaná dokumentom Rizikový 
apetít. Uvedené dokumenty sa pravidelne prehodnocujú a aktualizujú, pričom ich 
znenie schvaľuje predstavenstvo banky, po odporúčaní Výboru pre riadenie rizík. 
Proces riadenia rizík je dynamický a neustále sa zdokonaľujúci cyklický proces iden-
tifikácie, merania, monitorovania, kontroly a reportovania rizík v banke. Pre riadenie 
rizík, ktorým je banka vystavená, sú definované primerané limity a kontroly na sledo-
vanie rizika a dodržiavanie limitov. 

 5.  Riadenie finančných rizík

Vyhodnocovanie plnenia kľúčových limitov definovaných v rizikovom profile banky je 
predkladané predstavenstvu banky s mesačnou frekvenciou. Politika riadenia rizika 
a systémy riadenia rizík sa pravidelne preverujú, aby zohľadňovali legislatívne zmeny, 
zmeny podmienok na trhu, v produktoch a ponúkaných službách. Pomocou zásad 
pre vzdelávanie a riadenie sa banka zameriava na vývoj organizovaného a konštruk-
tívneho kontrolného prostredia, v ktorom všetci zamestnanci poznajú svoje úlohy 
a povinnosti. 

Povinnosti a práva Výboru pre audit zastáva Dozorná rada a je zodpovedná za sle-
dovanie efektívnosti vnútorných kontrol a systému riadenia rizika. Jeho činnosťou 
je previerka nezávislosti externého auditu a vyhodnocovanie zistení pri účtovných 
závierkach podliehajúcich externému auditu. Monitoruje dodržiavanie pravidiel fi-
nančného účtovníctva skupiny. Výboru pre audit v týchto funkciách asistuje Odbor 
vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

(b) Kreditné riziko

Kreditné riziko predstavuje riziko finančnej straty pri nedodržaní zmluvných podmie-
nok dlžníkom alebo protistranou a vzniká hlavne pri pohľadávkach banky, pri posky-
tovaní garancií, pri vydávaní dokumentárnych akreditívov, pri pohľadávkach voči os-
tatným bankám a pri kúpe cenných papierov. Na účely vykazovania riadenia rizika 
berie banka do úvahy a zahŕňa všetky aspekty angažovanosti v úverovom riziku (ako 
riziko finančných ťažkostí dlžníka, riziko koncentrácie, riziko krajiny, riziko odvetvia, 
zlyhanie manažmentu alebo stanovenie hodnoty zabezpečenia a pod.).

Riadenie kreditného rizika v banke zabezpečujú Odbor riadenia retailových rizík 
(ďalej len „ORR“), Odbor financovania firiem (ďalej len „OFF“), Odbor podpory 
riadenia kreditného rizika („OPKR“) a Odbor riadenia rizík a kapitálu (ďalej len 
„ORK“). Predstavenstvo delegovalo zodpovednosť za dohľad nad kreditným rizikom 
na Úverový výbor v súlade s kompetenčným poriadkom. 
 
Riadenie kreditného rizika zahŕňa:

  preverenie bonity klienta, 

  stanovenie limitov na klientov, resp. skupiny prepojených subjektov vrátane sle-
dovania koncentrácie v portfóliu, 

  stanovenie limitov na protistrany, odvetvia, krajiny a banky, 

  zmierňovanie rizika prijímaním rôznych foriem zabezpečenia, 

  priebežné sledovanie vývoja úverového portfólia a prijímanie opatrení na mini-
malizovanie možných strát.

V podmienkach banky sa používa niekoľko metód merania, sledovania a zmierňova-
nia kreditného rizika.

Za účelom minimalizácie úverového rizika pri poskytovaní a počas života úverových 
obchodov banka hodnotí bonitu klienta/obchodu prostredníctvom ratingového 
nástroja s nastavením diferencovaných parametrov pre jednotlivé segmenty klientov. 
Banka disponuje rôznymi ratingovými modelmi, v závislosti od typu obchodu.

Banka pri analýze klienta/obchodu využíva:

  rating klientov a obchodu,

  nástroj na hodnotenie projektu,

  skóring pre retailové úvery.

Proces schvaľovania aktívnych bankových obchodov obsahuje prehodnotenie 
individuálneho žiadateľa o aktívny bankový obchod, úverového limitu na protistranu 
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a zabezpečenia za účelom zmierňovania rizika. Banka pravidelne sleduje vývoj port-
fólia aktívnych bankových obchodov na ročnej báze, v prípade potreby častejšie, aby 
zabezpečila možnosť včasného zasiahnutia za účelom minimalizácie potenciálnych 
rizík.

Limity kreditného rizika sú všeobecne stanovené na základe ekonomickej analýzy 
klienta, odvetvia alebo krajiny. Návrh a vyhodnotenie kreditného limitu pre indi-
viduálneho klienta, resp. obchodu je v kompetencii ORR, resp. OFF a schvaľuje ich 
príslušný kompetenčný orgán. Návrh a vyhodnotenie kreditných limitov na banky, 
krajiny a odvetvia je v kompetencii ORK. Postup pri stanovovaní jednotlivých limitov 
je súčasťou vnútorných predpisov banky.

Pre minimalizáciu kreditného rizika používa banka nasledujúce druhy limitov:

  limity majetkovej angažovanosti klienta, resp. skupiny hospodársky prepojených 
osôb,

  limity pre skupinu osôb s osobitným vzťahom k banke,

  limity na krajiny,

  limity na banky,

  limity na odvetvia.

Pri korporátnych úveroch banka používa tri ratingové modely, a to pre hodnote-
nie výkazov spoločností, ktoré vykazujú podľa slovenských účtovných štandardov, 
českých účtovných štandardov a IFRS štandardov. Ratingový systém hodnotí kvan-
titatívne a kvalitatívne ukazovatele ekonomických činností (napr. ukazovateľ likvidi-
ty, rentability, zadlženia atď.) a porovnáva ich na subjektívne hodnotenia klienta zo 
strany banky. Do ratingu obchodu následne vstupuje okrem ratingu klienta aj po-
skytnuté a bankou akceptované zabezpečenie. Banka zaradí klienta alebo obchod 
do stupňa ratingu od najlepšieho po najhoršieho, pričom najhorší stupeň znamená 
najvyššiu pravdepodobnosť zlyhania klienta. Banka má vytvorený proces stanovenia 
a pravidelnej aktualizácie ratingu a proces kontroly prideľovania ratingu vo vnútor-
ných predpisoch. 

Dodržiavanie limitov na krajinu, maximálnu angažovanosť, skupinu odvetvia a osoby 
s osobitným vzťahom k banke, banka priebežne monitoruje, vyhodnocuje a premieta 
do svojej činnosti.

Pri retailových úveroch banka používa viaceré ratingové modely v závislosti od seg-
mentu.

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Súkromné osoby 929 812 725 219

Iné služby (ubytovanie, investovanie do nehnuteľností) 360 875 355 272

Energetika 133 987 32 893

Nehnuteľnosti 212 524 112 053

Výrobné podniky 190 117 197 084

Obchodné podniky 181 585 172 221

Finančné služby 181 312 505 797

Doprava a telekomunikácie 113 238 73 267

Stavebníctvo 30 103 11 303

Zdravotníctvo a verejné služby 16 440 368

Poľnohospodárstvo 496 518

Spolu 2 350 489 2 185 995

Úvery a pohľadávky voči klientom (bez dlhových cenných papierov), boli poskytnuté 
klientom v nasledujúcich krajinách (brutto hodnota):

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Slovenská republika 1 702 847 1 453 550

Ostatné členské krajiny EÚ 647 637 732 443

z toho: Česká republika 348 075 358 675

 Cyprus 184 510 222 186

 Luxembursko 115 000 88 440

 Poľsko 3 63 087

 Ostatné členské štáty krajiny EÚ 49 55

Ostatné krajiny mimo EÚ 5 2

Spolu 2 350 489 2 185 995

Dlhové cenné papiere z portfólia úverov a pohľadávok podľa sektorov (brutto hodnota):

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Iné služby (ubytovanie, investovanie do nehnuteľností) 108 517 107 824

Poľnohospodárstvo 1 019 –

Finančné služby – 94 534

Spolu 109 536 202 358

Úvery a pohľadávky voči klientom (bez dlhových cenných papierov), boli poskytnuté 
klientom v nasledujúcich sektoroch (brutto hodnota):
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Zatriedenie pohľadávok

Významné pohľadávky, ktoré sú posudzované individuálne zatrieďuje banka na 
základe znakov znehodnotenia do piatich tried (štandardné, štandardné s výhradou, 
neštandardné, pochybné a stratové). Na účely sledovania a účtovania tieto ďalej 
zaraďuje do nasledujúcich kategórií:

 bez identifikovaného znehodnotenia,

 pohľadávky vykazujúce znaky znehodnotenia:

  so zníženou hodnotou,

  zlyhané.

Pohľadávky, ktoré nie sú individuálne významné, sú posudzované na portfóliovom 
základe a banka ich zatrieďuje podľa počtu dní omeškania takto:

 neznehodnotené – omeškanie: 0 dní

 znehodnotené – omeškanie: 1 – 90 dní

 zlyhané – omeškanie: viac ako 90 dní

Banka si stanovila rozhranie pre hladinu významnosti vo výške 166 tis. eur. Pohľadávky, 
ktorých schválená výška úveru, resp. úverového limitu má hodnotu 166 tis. eur 
a vyššiu, posudzuje banka individuálne.

Individuálne posudzované úvery

Banka pri poskytovaní firemných úverov, ako aj pri ich následnom sledovaní využíva 
interný ratingový nástroj, ktorý prideľuje rating na základe hodnotenia ekonomického 
zdravia, perspektív a postavenia klienta na trhu. 

Pohľadávka je vykazovaná ako neznehodnotená, ak nespĺňa nijaký z nasledujúcich 
objektívnych dôkazov o znížení hodnoty:

a) významné finančné problémy emitenta alebo dlžníka

b) porušenie zmluvy, ako je zlyhanie alebo oneskorenie splátok istiny alebo úroku, 

c)  udelenie úľavy dlžníkovi z ekonomických alebo právnych dôvodov týkajúcich sa 
finančných ťažkostí dlžníka, o ktorej by za iných okolností neuvažoval, 

d) vyhlásenie bankrotu dlžníkom alebo inej formy reorganizácie. 

Znehodnotené úvery a cenné papiere

Znehodnotené úvery a cenné papiere sú tie, pri ktorých banka neočakáva splatenie 
istiny a úrokov podľa zmluvných podmienok úveru/cenného papiera. 
 

Úvery v omeškaní, ale neznehodnotené

Úvery a cenné papiere sú s istinou a úrokmi v omeškaní, ale banka nepovažuje za pri-
merané hodnotiť ich ako znehodnotené úvery a cenné papiere na základe prijatého 
zabezpečenia alebo stavu splatenia dlžnej sumy. 

Reštrukturalizované úvery

Reštrukturalizované úvery sú úvery s prepracovanými podmienkami v nadväznosti 
na zhoršenie finančnej situácie dlžníka, kde banka súhlasila s ústupkom v prospech 
dlžníka, o ktorom by za štandardných okolností neuvažovala. Ak je úver reštruktura- 
lizovaný, ostáva v tejto skupine bez ohľadu na uspokojivé výsledky po reštruktura- 
lizácii. 

Banka rozlišuje bezproblémové a problémové pohľadávky, pričom sledovanými 
znakmi je počet dní po lehote splatnosti a pravdepodobnosť nesplatenia bez realizá-
cie kolaterálu. Aby bola pohľadávka posudzovaná ako problémová, stačí aby spĺňala 
aspoň jeden z týchto znakov. 

Všetky pohľadávky sú ďalej rozdeľované na pohľadávky bez úpravy, pohľadávky 
s úpravou obchodných podmienok a refinancované pohľadávky.

Za refinancovanú pohľadávku považuje banka pohľadávku, ktorá bola poskytnutá za 
účelom plného alebo čiastočného splatenia pôvodného úveru.

Za pohľadávky s úpravou obchodných podmienok považuje banka úvery, pri ktorých 
došlo k úprave podmienok zmluvy, ktoré by neboli realizované, keby sa dlžník ne-
dostal do finančných problémov (a zároveň nie sú refinancovanými pohľadávkami).

Úvery, ktoré sa nevyznačujú žiadnym z vyššie spomínaných znakov, považuje banka 
za pohľadávky bez úpravy.

Dlhové cenné papiere z portfólia úverov a pohľadávok podľa krajín emitenta (brutto 
hodnota):

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Slovenská republika 68 463 76 431

Ostatné členské krajiny EÚ 41 073 125 927

z toho: Česká republika 41 073 40 392

 Cyprus – 85 535

Spolu 109 536 202 358
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Nižšie je uvedená analýza účtovných hodnôt individuálne a portfóliovo posudzo-
vaných (a) úverov a pohľadávok, (b) účtov v centrálnych bankách, (c) dlhových cen-
ných papierov z portfólia finančných aktív k dispozícii na predaj a finančných aktív 
držaných do splatnosti, a (d) bankových záruk a úverových prísľubov:

Úvery a pohľadávky Účty v centrálnych 
bankách

Finančné aktíva 
k dispozícii na predaj

a Finančné aktíva
držané do splatnosti

Bankové záruky a úverové 
prísľuby

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Individuálne posudzované

Neznehodnotené 1 455 814 1 517 102 704 788 626 334 883 094 1 005 816 172 325 232 088

 Z toho:

 V omeškaní – 1 307 – – – – – –

Znehodnotené 141 225 194 565 – – – – 86 310 6 408

  Z toho:

 Zlyhané 130 898 177 387 – – – – 71 848 6 339

Reštrukturalizované 64 605 99 320 – – – – 1 206 3 055

Hrubá účtovná hodnota 1 597 039 1 711 667 704 788 626 334 883 094 1 005 816 258 635 238 496

Opravná položka (64 014) (60 121) – – – – – –

Čistá účtovná hodnota 1 533 025 1 651 546 704 788 626 334 883 094 1 005 816 258 635 238 496

Portfóliovo posudzované

Neznehodnotené 751 808 550 533 – – – – 132 964 100 175

Znehodnotené 166 546 173 787 – – – – – –

 Z toho:

 Zlyhané 104 617 114 115 – – – – – –

Hrubá účtovná hodnota 918 354 724 320 – – – – 132 964 100 175

Opravná položka (105 348) (110 343) – – – – – –

Čistá účtovná hodnota 813 006 613 977 – – – – 132 964 100 175

Čistá účtovná hodnota spolu 2 346 031 2 265 523 704 788 626 334 883 094 1 005 816 391 599 338 672

Úvery a pohľadávky k 31. decembru 2017 Hodnota brutto
tis. eur

Opravná položka
tis. eur

Hodnota netto
tis. eur

Problémová

 bez úľavy 136 002 97 928 38 074

 s úľavou refinancované 22 905 6 840 16 065

 s úľavou vo forme modifikácie podmienok 80 546 43 013 37 533

Problémová celkom 239 453 147 781 91 672

Bezproblémová:

 bez úľavy 2 234 709 16 983 2 217 726

 s úľavou refinancované 386 47 339

 s úľavou vo forme modifikácie podmienok 40 845 4 551 36 294

Bezproblémová celkom 2 275 940 21 581 2 254 359

Spolu 2 515 393 169 362 2 346 031

Úvery a pohľadávky k 31. decembru 2016 Hodnota brutto
tis. eur

Opravná položka
tis. eur

Hodnota netto
tis. eur

Problémová

 bez úľavy 145 356 95 320 50 036

 s úľavou refinancované 41 292 6 890 34 402

 s úľavou vo forme modifikácie podmienok 97 155 37 803 59 352

Problémová celkom 283 803 140 013 143 790

Bezproblémová:

 bez úľavy 2 122 287 27 702 2 094 585

 s úľavou refinancované 649 86 563

 s úľavou vo forme modifikácie podmienok 29 248 2 663 26 585

Bezproblémová celkom 2 152 184 30 451 2 121 733

Spolu 2 435 987 170 464 2 265 523

Opravné položky

Banka tvorí opravné položky, ktoré sú najlepším odhadom na krytie existujúcich strát 
v úverovom portfóliu. Hlavnou časťou opravných položiek sú špecifické opravné 
položky pre individuálne významné úvery a portfóliové opravné položky vytvorené 
pre homogénne skupiny aktív v dôsledku strát, ktoré existujú, avšak znehodnotenie 
ešte nebolo individuálne identifikované.
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Rezervy

V súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 37 banka na podsúvahové 
finančné záväzky (platné úverové prísľuby, bankové záruky a dokumentárne 
akreditívy) tvorí rezervy, ak očakáva vznik potenciálneho úverového rizika. Pri tvorbe 
rezerv banka v súlade s hladinou významnosti tvorí osobitne rezervy k individuálnym 
podsúvahovým záväzkom vyšším ako 166 tis. eur, resp. portfóliovým podsúvahovým 
záväzkom nižším ako 166 tis. eur. Pri individuálne posudzovaných záväzkoch stano- 
vuje banka percento straty v rovnakej výške ako pri zatriedených nevyčerpaných 
pohľadávkach. 

Postup pri odpise pohľadávok

Banka odpíše pohľadávky z úverov a cenných papierov (vrátane súvisiacej opravnej 
položky) vtedy, keď zistí, že sa daná pohľadávka nedá vymôcť. Pre toto rozhodnutie 
banka posudzuje informácie o významných zmenách vo finančnej situácii dlžníka/
emitenta o neschopnosti splácať záväzky alebo o výťažku z prijatého zabezpeče-
nia, ak nebude možné splatiť celkovú výšku pohľadávky. Rozhodnutie o odpise pre 
menšie zostatky štandardizovaných úverov sa vo všeobecnosti zakladá na počte dní 
omeškania špecifických pre daný produkt.

Hodnota zabezpečenia úveru

Banka disponuje zabezpečením za pohľadávky voči klientom vo forme záložného 
práva na majetok, v inej forme založenia majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych 
hodnôt sa zakladajú na hodnote zabezpečenia vypracovanej v čase pred poskytnutím 
aktívneho bankového obchodu a prehodnocujú sa na pravidelnej báze. Pohľadávky 
voči bankám nie sú vo všeobecnosti zabezpečené, okrem cenných papierov, ktoré sú 
predmetom obrátených repo obchodov a výpožičiek cenných papierov.

Pri stanovovaní realizovateľnej hodnoty zabezpečenia vychádza banka z nezávislých 
znaleckých posudkov, ktoré korigujú bankoví špecialisti alebo z vnútorných hod-
notení pripravených Bankou. Realizovateľná hodnota zabezpečenia sa stanovuje 
z tejto hodnoty pri použití korekčného koeficientu, ktorý vychádza z aktuálnej situácie 
na trhu a ktorý odráža schopnosť banky realizovať zabezpečenie v prípade núteného 
predaja za nižšiu cenu, ako je cena trhová. Banka minimálne jedenkrát ročne aktua- 
lizuje hodnoty zabezpečenia a korekčných koeficientov.

Úvery a pohľadávky voči klientom 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Prijaté za individuálne úvery bez identifikovaného znehodnotenia

Nehnuteľný majetok 157 957 168 760

Hnuteľný majetok 17 221 25 840

Dlhové cenné papiere 102 716 82 496

Majetkové cenné papiere 250 904 298 890

Iné 145 035 175 542

673 833 751 528

Prijaté za individuálne posudzované znehodnotené úvery

Nehnuteľný majetok 43 595 91 822

Hnuteľný majetok 9 113 9 834

Bankové záruky – –

Iné 323 5 915

53 031 107 571

Prijaté za portfóliovo posudzované úvery

Nehnuteľný majetok 75 824 5 989

Hnuteľný majetok – –

Iné 21 58

75 845 6 047

Spolu 802 709 865 146

Odhad reálnej hodnoty zabezpečenia a inej formy zabezpečenia za úvery a pohľa- 
dávky voči klientom je uvedený nižšie:

Aktíva získané do aktív banky realizáciou zabezpečenia

Počas roka 2017 neboli do aktív banky získané žiadne aktíva, za rok 2016 banka získa-
la aktíva v čistej účtovnej hodnote vo výške 50 tis. eur. 

Podľa vyššie uvedených informácií banka zvyčajne vyžaduje na zmiernenie kredit-
ného rizika pri firemných úveroch zabezpečenie pohľadávok dlžníkov pred poskyt-
nutím úveru. K používaným typom zabezpečenia patria:

 hotovosť,

 štátne záruky,

 cenné papiere,

 bonitné pohľadávky,

 bankové záruky,

 záruka poskytnutá bonitnou treťou stranou,

 nehnuteľnosti, 

 stroje a zariadenia.
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Vymáhanie pohľadávok 

Banka v rámci OFF – Referátu reštrukturalizácie korporátnych pohľadávok rieši  
a spravuje korporátne pohľadávky, ktorých návratnosť je ohrozená. Referát reštruk-
turalizácie korporátnych pohľadávok vykonáva potrebné kroky v rámci súdneho 
ako aj mimosúdneho procesu s cieľom dosiahnuť maximálnu návratnosť zlyhaných 
pohľadávok. Osobitne sa realizujú úkony k realizácii zabezpečovacích inštitútov  
a zastupovania banky v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní dlžníkov 
pri zlyhaných pohľadávkach. 
 
Vymáhanie retailových pohľadávok je v gescii ORR – Oddelenia vymáhania retai-
lových úverov (OVR). V retailovom segmente sú procesy vymáhania omeškaných 
pohľadávok nastavené a centrálne vykonávané systémom, ktorý iniciuje aktivity 
vymáhania pre ORR OVR. Systém zabezpečuje komplexnú evidenciu delikventných 
pohľadávok, používa segmentovanú stratégiu vymáhania a je zodpovedný aj za 
generovanie front úloh, automatizovaných collections taskov a pod. Pri vymáhaní ban-
ka využíva aj formu outsourcingových služieb prostredníctvom inkasných spoločnos-
tí. Za nastavenie pravidiel vymáhania a meranie jeho efektívnosti zodpovedá ORR.

Riziko vyrovnania

Aktivity banky môžu mať za následok vznik rizika v čase vyrovnania transakcií a ob-
chodov. Riziko vyrovnania je riziko straty z dôvodu nesplnenia povinností spoločnosti 
včas uhradiť hotovosť, dodať cenné papiere alebo iné aktíva tak, ako bolo zmluvne 
dohodnuté.

Pre určité druhy transakcií banka zmierňuje toto riziko vyrovnávaním obchodov cez 
klíringových agentov s cieľom zaistiť, že obchod bude vyrovnaný len vtedy, keď si 
obe protistrany splnia svoje zmluvné povinnosti. 

Limity na vyrovnanie tvoria časť procesu monitorovania limitov. Akceptovanie rizika 
vyrovnania vyplývajúceho z obchodov s voľným vyrovnaním vyžaduje osobitné  
povolenie pre transakciu alebo protistranu od Odboru riadenia rizík a kapitálu.

Riziko štátov

Banka sleduje riziko štátov v súlade s internými postupmi a v súlade s národnou 
legislatívou. Bližšie informácie o koncentrácii portfólia štátnych cenných papierov 
sú uvedené v bode 8 Finančné aktíva k dispozícii na predaj a v bode 9 Finančné 
aktíva držané do splatnosti. 

(c) Riziko likvidity

Riziko likvidity vzniká z typu financovania aktivít banky a riadenia jej pozícií. Zahŕňa 
tak riziko schopnosti financovať aktíva banky nástrojmi s vhodnou splatnosťou, ako aj 
schopnosť banky predať aktíva za prijateľnú cenu v prijateľnom časovom horizonte.

Pri riadení rizika likvidity presadzuje banka konzervatívny a obozretný prístup.

Banka má definovanú sústavu limitov a ukazovateľov, ktoré sa skladajú z nasledu-
júcich položiek:

  riadenie krátkodobej likvidity, systém monitorovania všetkých splatných záväzkov 
a pohľadávok v krátkodobom horizonte na Oddelení Dealing Odboru finančných 
trhov a plnenie povinných minimálnych rezerv,

  riadenie rizika likvidity z dlhodobého hľadiska, model na zisťovanie stability 
vkladov založený na metóde Liquidity at Risk,

  riadenie dlhodobej likvidity, metódu analýzy likvidnej medzery (rozdelenie aktív 
a záväzkov podľa splatnosti do určených pásiem podľa splatnosti).

Riadenie rizika likvidity

Banka riadi riziko likvidity s cieľom zaistiť, ak je to možné, dostatok voľných prostried-
kov pre plnenie splatných záväzkov za bežných, ako aj nepriaznivých podmienok, bez 
toho, aby utrpela neprípustné straty alebo riskovala poškodenie reputácie banky.

Banka financuje svoje aktíva v prevažnej miere z primárnych zdrojov. Okrem iného, 
má banka otvorené úverové linky od niekoľkých finančných inštitúcií. Tak je schopná 
financovať svoje aktíva aj zo zdrojov získaných formou depozít od iných komerčných 
bánk. V prípade potreby má banka vďaka vhodnej štruktúre aktív k dispozícii aj do-
statočný objem akceptovateľných dlhopisov za účelom získania zdrojov prostred-
níctvom refinančných operácií organizovaných ECB. Za riadenie rizika likvidity zod-
povedá Odbor ALM.

Odbor finančných trhov dostáva informácie o profile likvidity finančných aktív 
a záväzkov od ostatných oddelení a detaily ostatných očakávaných peňažných tokov 
plynúcich z budúcich obchodných vzťahov. Odbor finančných trhov udržiava port-
fólio krátkodobých likvidných aktív, ktoré tvoria prevažne úvery poskytnuté bankám 
a ostatné medzibankové nástroje, s cieľom zaistiť dostatok likvidity v rámci banky ako 
celku. 

Likvidná pozícia banky sa monitoruje denne a na mesačnej báze sa realizuje stresové 
testovanie v rámci rôznych scenárov pokrývajúcich bežné a nepriaznivejšie trhové 
podmienky. Banka má taktiež vypracovaný pohotovostný plán a krízový plán komu-
nikácie, ktoré popisujú zásady a postupy na riešenie mimoriadnych okolností a po-
stupy zabezpečujúce prístup k záložným finančným zdrojom. Všetky procesy a po-
stupy v oblasti riadenia likvidity preveruje a schvaľuje Výbor ALCO. Správy o pozícii 
likvidity, vrátane všetkých výnimiek a nápravných opatrení sú predkladané Výboru 
ALCO aspoň raz mesačne.

Miera rizika likvidity

Základnými ukazovateľmi, ktoré banka používa na riadenie rizika likvidity, sú: uka-
zovateľ stálych a nelikvidných aktív, ukazovateľ krytia likvidity, ukazovateľ primárnej 
likvidity, liquidity coverage ratio, ukazovateľ modifikovaného likvidného gapu, net 
stable funding ratio a analýza doby prežitia v podmienkach stresu. 

Bankou očakávané peňažné toky pri niektorých aktívach a pasívach sa môžu výrazne 
odlišovať od ich kontraktuálnych tokov. Napríklad pri vkladoch na videnie od klien-
tov (bežné účty, vkladné knižky bez výpovednej lehoty) banka očakáva, že ostanú 
v banke dlhodobo, resp. ich hodnota bude v čase stúpať v dôsledku prijímania 
nových zdrojov. Takisto pri pohľadávkach voči klientom môže zo strany klientov dôjsť 
k predčasnému splateniu ich záväzkov voči banke.

Podrobnosti o ukazovateľoch likvidity banky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a počas obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka:

Ukazovateľ likvidity stálych
a nelikvidných aktív Ukazovateľ krytia likvidity

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Koniec obdobia 0,53  0,54 1,79  1,99 

Priemer za obdobie 0,53  0,61 2,03  2,04 

Maximum za obdobie 0,57  0,65 2,32  2,29 

Minimum za obdobie 0,50  0,54 1,79  1,84 
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Ukazovateľ likvidity stálych a nelikvidných aktív je pomer súčtu stálych aktív a ne-
likvidných aktív k vybraným položkám pasív. Hodnota tohto ukazovateľa nesmie pre-
siahnuť hodnotu 1.

Ukazovateľ krytia likvidity je pomer súčtu likvidných aktív k súčtu čistých záporných 
peňažných tokov. Hodnota tohto ukazovateľa nesmie klesnúť pod hodnotu 1.

Rámec pre oba ukazovatele je daný Opatrením Národnej banky Slovenska č. 18/2008 
o likvidite bánk v znení neskorších predpisov.

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad o rozdelení aktív a záväzkov podľa ich zmluvnej 
zostatkovej splatnosti na krátkodobé (so splatnosťou do 1 roka) a dlhodobé (so splat-
nosťou nad 1 rok):

V tis. EUR

31. december 2017 31. december 2016

Krátkodobé Dlhodobé Spolu Krátkodobé Dlhodobé Spolu

Aktíva

Peniaze a účty v centrálnych bankách 760 008 – 760 008 659 214 – 659 214

Finančné aktíva držané na obchodovanie 1 183 – 1 183 513 199 712

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 136 519 646 753 783 272 83 132 746 328 829 460

Finančné aktíva držané do splatnosti 14 998 266 412 281 410 68 043 281 620 349 663

Úvery a pohľadávky 492 987 1 853 044 2 346 031 645 485 1 620 038 2 265 523

  Úvery a pohľadávky voči finančným 
inštitúciám

55 368 – 55 368 47 634 – 47 634

 Úvery a pohľadávky voči klientom 436 600 1 744 527 2 181 127 512 325 1 503 206 2 015 531

 Dlhové cenné papiere 1 019 108 517 109 536 85 526 116 832 202 358

Zabezpečovacie deriváty – – – – – –

Investície do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených 
podnikov

– 41 812 41 812 – 41 539 41 539

Hmotné aktíva – 9 741 9 741 – 10 047 10 047

Nehmotné aktíva – 23 886 23 886 – 17 653 17 653

Odložené daňové pohľadávky – 11 693 11 693 – 13 876 13 876

Splatná daňová pohľadávka 3 104 – 3 104 202 – 202

Iné aktíva 48 657 – 48 657 68 127 – 68 127

Spolu aktíva 1 457 456 2 853 341 4 310 797 1 524 716 2 731 300 4 256 016

Záväzky

Finančné záväzky držané 
na obchodovanie

5 846 – 5 846 277 – 277

Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

3 407 590 209 762 3 617 352 3 177 019 431 253 3 608 272

  Finančné záväzky 
voči finančným inštitúciám

5 573 – 5 573 4 242 – 4 242

  Finančné záväzky voči klientom 3 402 004 201 762 3 603 766 3 172 764 423 253 3 596 017

  Podriadený dlh 13 8 000 8 013 13 8 000 8 013

Zabezpečovacie deriváty – 3 738 3 738 206 4 857 5 063

Splatný daňový záväzok 752 – 752 3 862 – 3 862

Rezervy – 1 186 1 186 – 1 455 1 455

Iné záväzky 39 189 – 39 189 29 995 – 29 995

Spolu záväzky 3 453 377 214 686 3 668 063 3 211 359 437 565 3 648 924

Banka monitoruje zostatkovú dobu splatnosti na základe predpokladanej obnovy 
alebo očakávanej splatnosti jednotlivých položiek majetku a záväzkov. Historická 
skúsenosť ukazuje, že krátkodobé záväzky sú zvyčajne prolongované. 
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje analýzu zostatkovej doby splatnosti nederivátových 
finančných záväzkov. Peňažné toky sú uvedené v nediskontovanej hodnote v období 
ich najskoršej zmluvnej splatnosti. Reálne peňažné toky sa môžu líšiť od tejto analýzy.

V tis. EUR

Účtovná
hodnota 
celkom

Menej ako
3 mesiace

3 mesiace
až 1 rok 1-5 rokov Viac ako 

5 rokov

Zmluvné 
peňažné

toky celkom

31. december 2017

Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

Finančné záväzky voči finančným 
inštitúciám

5 573 5 573 – – – 5 573

Finančné záväzky voči klientom 3 603 766 2 884 642 519 350 182 723 25 396 3 612 111

Podriadený dlh 8 013 105 322 9 177 – 9 604

Iné záväzky (len finančné záväzky) 38 785 38 785 – – – 38 785

Spolu 3 656 137 2 929 105 519 672 191 900 25 396 3 666 073

31. december 2016

Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

Finančné záväzky voči finančným
inštitúciám

4 242 4 242 – – – 4 242 

Finančné záväzky voči klientom 3 596 017 2 666 717 526 679 413 756 8 634 3 615 786 

Podriadený dlh 8 013 105 322 9 604 – 10 031 

Iné záväzky (len finančné záväzky) 26 846 26 642 204 – – 26 846

Spolu 3 635 118 2 697 706 527 205 423 360 8 634 3 656 905

Nasledujúce tabuľky zobrazujú analýzu zostatkovej doby splatnosti podsúvahových 
finančných záväzkov. Peňažné toky sú uvedené v nediskontovanej hodnote v období 
ich najskoršej zmluvnej splatnosti. Reálne peňažné toky sa môžu líšiť od tejto analýzy. 

V tis. EUR

Účtovná
hodnota 
celkom

Menej ako
3 mesiace

3 mesiace
až 1 rok 1-5 rokov Viac ako 

5 rokov

Zmluvné 
peňažné

toky celkom

31. december 2017

Úverové prísľuby a záruky

Bankové záruky poskytnuté klientom 26 936 150 6 755 12 779 7 252 26 936

Neodvolateľné akreditívy 4 216 – – 4 216 – 4 216

Neodvolateľné úverové linky 364 663 364 663 – – – 364 663

Spolu 395 815 364 813 6 755 16 995 7 252 395 815

Nominálna hodnota derivátov

Menové swapy 834 131 508 873 325 258 – – 834 131

Zabezpečovacie deriváty 193 610 – – 190 610 3 000 193 610

Spolu 1 027 741 508 873 325 258 190 610 3 000 1 027 741

V tis. EUR

Účtovná
hodnota 
celkom

Menej ako
3 mesiace

3 mesiace
až 1 rok 1-5 rokov Viac ako 

5 rokov

Zmluvné 
peňažné

toky celkom

31. december 2016

Úverové prísľuby a záruky

Bankové záruky poskytnuté klientom 28 672 2 118 19 023 7 476 55 28 672 

Neodvolateľné akreditívy 16 800 – – 16 800 – 16 800

Prísľuby na poskytnutie úverov 309 099 309 099 – – – 309 099 

Spolu 354 571 311 217 19 023 24 276 55 354 571

Nominálna hodnota derivátov

Menové swapy 389 375 180 506 208 869 – – 389 375 

Zabezpečovacie deriváty 203 610 10 000 – 114 500 79 110 203 610 

Spolu 592 985 190 506 208 869 114 500 79 110 592 985 

(d) Trhové riziko

Trhové riziko je riziko, ktoré znamená, že zmeny trhových cien, ako sú úrokové miery, 
ceny akcií, devízové kurzy a úverové marže (nevzťahujúce sa na zmeny úverovej kla-
sifikácie dlžníka/emitenta) ovplyvnia výnosy banky alebo hodnotu finančných nástro-
jov vo vlastníctve banky. Úlohou riadenia trhového rizika je riadiť a kontrolovať mieru 
trhového rizika v akceptovateľných medziach a optimalizovať návratnosť pri danom 
riziku.

Banka rozdeľuje mieru vystavenia sa trhovému riziku medzi obchodovateľné a neob-
chodovateľné portfóliá. Portfóliá na obchodovanie zahŕňajú vlastné pozície a spolu 
s finančnými aktívami a záväzkami sa oceňujú na reálnu hodnotu.

Nositeľom konečnej právomoci v oblasti trhového rizika je Výbor ALCO. Členovia 
Výboru ALCO sú zodpovední za rozhodnutia v oblasti riadenia trhových rizík.

Riadenie trhových rizík

Limity, ukazovatele a metódy riadenia akciového rizika sa definujú a určujú v súlade 
so zásadami popísanými v Stratégii riadenia trhového rizika, ktorú schvaľuje pred-
stavenstvo banky. Pri riadení trhového rizika sa v banke využívajú nasledujúce limity, 
ukazovatele a metódy identifikácie, merania a sledovania trhového rizika:

  otvorená pozícia v jednotlivých finančných nástrojoch

  Value at Risk

  expected shortfall

  basis point value

  credit spread point value

  analýza úrokovej medzery

  Capital at Risk/Zmena ekonomickej hodnoty kapitálu

  Earnings at Risk/Zmena čistého úrokového príjmu

  stop loss limit pre obchodnú knihu

  stresové testovanie

  spätné testovanie VaR
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Základným nástrojom, ktorý sa používa na meranie a kontrolu miery trhového rizika 
v rámci bankových portfólií, je Value at Risk (VaR). VaR portfólia je odhadovaná strata 
vznikajúca z portfólia za určitú dobu (dobu držania), ktorá vyplýva z nepriaznivého 
pohybu na trhu so špecifikovanou pravdepodobnosťou (interval spoľahlivosti). Mo-
del VaR používaný bankou sa zakladá na intervale spoľahlivosti vo výške 99 % pri 
dobe držania 1 deň. Používaný model VaR sa zakladá na metóde historickej simu-
lácie. Model vytvára viacero hodnoverných budúcich scenárov pre pohyb trhových 
cien na základe trhových údajov z predchádzajúcich období a pozorovaných vzťahov 
medzi rozdielnymi trhmi a cenami.

Napriek tomu, že VaR je dôležitý nástroj na meranie trhového rizika, predpoklady, 
z ktorých model vychádza, sú zdrojom viacerých obmedzení:

  doba držania predpokladá, že počas tejto doby je možné zabezpečiť alebo pre-
dať pozície. Tento predpoklad sa považuje za realistický vo väčšine prípadov, ale 
nemusí byť pravdivý v situácii vážnej nelikvidnosti trhu počas dlhšej doby.

  interval spoľahlivosti vo výške 99 % neodráža straty, ktoré môžu vzniknúť mimo 
tohto intervalu. V rámci tohto modelu existuje jednopercentná pravdepodobnosť, 
že straty môžu presiahnuť očakávanú hodnotu VaR. Na zmiernenie tohto nedo-
statku banka používa ukazovateľ Expected shortfall, pomocou ktorého monitoruje 
možnú výšku strát mimo nastaveného intervalu spoľahlivosti.

  VaR sa počíta na konci obchodovacieho dňa a neodráža mieru rizika, ktoré môže 
vzniknúť z pozície počas obchodovacieho dňa.

  používanie historických údajov ako východiska na určenie možného rozsahu 
budúcich výsledkov nemusí vždy zahŕňať všetky možné scenáre, predovšetkým 
scenáre výnimočného charakteru. Na zmiernenie tohto nedostatku banka použí-
va ukazovateľ Stressed VaR, ktorý berie do úvahy historické scenáre s najväčším 
negatívnym vplyvom. 

Denné správy o hodnotách VaR sa predkladajú členom Výboru ALCO a útvarom zod-
povedným za riadenie pozícií. Informácie o vývoji trhových rizík sa pravidelne pred-
kladajú Výboru ALCO. 

Zhrnutie pozícií VaR portfólia banky: 

V tis. EUR

31.12.2017 Priemer 2017 Maximum 2017 Minimum 2017

VaR obchodnej knihy 2 11 43 1

VaR bankovej knihy 1 450 1 651 1 886 1 405

VaR spolu 1 450 1 652 1 885 1 405

  z toho úrokové riziko 1 040 1 111 1 298 927

  z toho riziko kreditných spreadov 1 398 1 415 1 612 1 255

  z toho devízové riziko 2 10 43 1

V tis. EUR

31.12.2016 Priemer 2016 Maximum 2016 Minimum 2016

VaR obchodnej knihy 4 14 63 1 

VaR bankovej knihy 1 791 2 368 3 171 1 658 

VaR spolu 1 791 2 372 3 196 1 660 

  z toho úrokové riziko 1 146 1 941 2 653 779 

  z toho riziko kreditných spreadov 1 520 1 950 2 311 1 512 

  z toho devízové riziko 4 7 26 1 

Úrokové riziko

Hlavným zdrojom úrokového rizika v banke je tzv. riziko z precenenia, ku ktorému 
dochádza z dôvodu časového nesúladu v splatnostiach (pozície spojené s fixnou 
sadzbou) a pri precenení (pozície spojené s variabilnou sadzbou) bankových ak-
tív, záväzkov a pozícií v podmienenej angažovanosti, podmienených záväzkoch 
a derivátových nástrojoch. 

Medzi ďalšie zdroje úrokového rizika patria:

  riziko zmeny výnosovej krivky vyplýva zo skutočnosti, že zmena základnej úrokovej 
sadzby na finančnom trhu sa prejaví s rôznou intenzitou pri rôznych časových ob-
dobiach pri úrokovo citlivých finančných nástrojoch,

  riziko rozdielnych úrokových báz – referenčné sadzby, s ktorými sú spojené aktívne 
a pasívne obchody, sú rozdielne a v čase sa nepohybujú simultánne,

  riziko vyplývajúce z tvorby opravných položiek vyplýva zo znižovania úrokovo 
citlivej expozície pri zvyšovaní objemu opravných položiek. Znižovanie expozície 
ovplyvňuje úrokovú citlivosť banky v závislosti na krátkej alebo dlhej pozícii.

  opčné riziko, plynúce z možných vnorených opcií vo finančných nástrojoch v port-
fóliu banky umožňujúcich predčasné výbery a splatenia a následné odchýlky od 
ich zmluvných splatností.

Na aktívnej strane výkazu o finančnej situácii banka riadi úrokové riziko najmä posky-
tovaním väčšiny úverov spojených s variabilnou sadzbou. Banka dlhodobo realizuje 
pri riadení úrokového rizika bilančné riadenie. Pri nakupovaní dlhopisov sa zohľadňu-
je aktuálna úroková pozícia banky, na základe čoho dochádza k nákupu dlhopisov 
s fixným alebo variabilným kupónom. Banka používa úrokové swapy na zabezpe-
čenie rizika úrokových sadzieb z dlhopisov s fixným kupónom v portfóliu cenných 
papierov určených na predaj.

Priority banky pri riadení úrokového rizika na pasívnej strane bilancie:

  stabilita vkladov najmä v dlhších časových pásmach, 

  promptné a flexibilné reagovanie na významné zmeny úrovne úrokových 
sadzieb na medzibankovom trhu prostredníctvom úpravy úrokových sadzieb na 
vkladových produktoch, 

  priebežné prehodnocovanie úrovne poskytovaných úrokových sadzieb klientom 
z hľadiska konkurenčného prostredia a tiež z hľadiska aktuálneho a očakávaného 
vývoja úrokových sadzieb na lokálnom trhu, 

  zladenie štruktúry záväzkov s očakávaným vývojom ceny peňazí na peňažnom trhu 
s cieľom optimalizovať úrokové výnosy a minimalizovať úrokové riziko.
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Ekonomickou hodnotou kapitálu sa rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých 
aktív zaznamenaných v bankovej knihe a reálnej hodnoty úrokovo citlivých pasív za-
znamenaných v bankovej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé pasívum 
je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota je premenlivá v závislosti od zmeny 
úrokových mier na trhu. Jednotlivé aktíva a pasíva sú rozdelené do preceňovacích 
medzier na základe svojej úrokovej viazanosti, volatility úrokových marží (pre vybrané 
pasívne produkty) alebo rolovania (pre položky aktív a pasív, kde nie je možné použiť 
štatistické modely). V prípade ak položka nenesie v sebe úrokové riziko, je jej prira-
dená splatnosť 1 deň.

Zmena ekonomickej hodnoty kapitálu vyjadruje dopad paralelného úrokového šoku 
na hodnotu úrokovo citlivých aktív a pasív banky. Pri scenári paralelného poklesu 
sadzieb sa pritom neuvažuje s poklesom úrokových sadzieb pod 0 %, čo má aktuálne 
za následok minimálne zmeny ekonomickej hodnote kapitálu banky Je nutné zdôraz-
niť, že táto miera znázorňuje efekt pohybu úrokových kriviek na súčasnú štruktúru 
aktív a pasív, čiže neobsahuje predpoklady budúcich zmien v štruktúre bilancie.

Hlavné riziko, ktorému sú vystavené portfóliá neurčené na obchodovanie, je riziko 
straty vyplývajúce zo zmeny budúcich peňažných tokov alebo reálnych hodnôt 
finančných nástrojov z dôvodu zmeny trhových úrokových mier. Za monitorovanie 
stanovených limitov je zodpovedný Výbor ALCO s podporou ORK vykonávaním svo-
jich denných činností. Stanovovanie úrokových mier pre bankové produkty je v kom-
petencii Výboru ALCO.

V tis. EUR

2017 2016

200 bp paralelný 
posun – nárast 

200 bp paralelný 
posun – pokles

200 bp paralelný 
posun – nárast

200 bp paralelný 
posun – pokles

31. december (53 195) (797) (46 804) (11) 

Priemer za obdobie (49 855) (74) (55 343) 1 895 

Maximum za obdobie (53 647) (5) (63 242) 7 773 

Minimum za obdobie (43 829) (797) (46 519) (2 520) 

Zmena ekonomickej hodnoty kapitálu v dôsledku pohybu v úrokových mierach

V tis. EUR

2017 2016

200 bp paralelný 
posun – nárast 

200 bp paralelný 
posun – pokles

200 bp paralelný 
posun – nárast

200 bp paralelný 
posun – pokles

31. december (29 642) 29 642 (37 922) 37 922 

Priemer za obdobie (33 274) 33 274 (41 672) 41 672 

Maximum za obdobie (37 587) 37 587 (43 910) 43 910 

Minimum za obdobie (27 909) 27 909 (37 922) 37 922 

Citlivosť vykázaného vlastného imania na pohyby v úrokových mierach

Pohyby úrokových sadzieb majú na vlastné imanie nasledujúci vplyv:

  zisk bežného obdobia tvorený z nárastov alebo poklesov čistých úrokových 
výnosov a zo zmien reálnej hodnoty vykázaný vo výkaze ziskov a strát,

  rezerva z precenenia tvorená z nárastu alebo poklesu hodnôt finančných nástro-
jov určených na predaj vykázaná priamo vo vlastnom imaní,

  rezerva na zabezpečenie tvorená z nárastov alebo poklesov reálnych hodnôt za-
bezpečovacích nástrojov určených na zabezpečenie peňažných tokov. 

Akciové riziko

Akciové riziko je riziko pohybu ceny akciových nástrojov držaných v portfóliu banky 
a finančných derivátov odvodených od týchto nástrojov. Hlavným zdrojom akciového 
rizika v banke sú špekulatívne a strategické pozície držané v akciách a podielových 
listoch. 

Pri investovaní do akciových nástrojov sa banka riadi:

  Pravidelne aktualizovanou investičnou stratégiou,

  Zásadou preferencie verejne obchodovaných titulov,

  Sledovaním limitov pre minimalizáciu akciového rizika 

  Výsledkami podrobnej analýzy rizík, ktorá zvyčajne obsahuje aj predikcie vývoja 
ceny akcií, rôzne modely a scenáre vývoja externých aj interných činiteľov s vply-
vom na výsledok hospodárenia, majetkovú angažovanosť a primeranosť vlastných 
zdrojov.

Výška akciového rizika je vyjadrená vyššie ako súčasť ukazovateľa celkového VaR.

Devízové riziko

Banka sa vystavuje devízovému riziku pri obchodovaní v cudzej mene na vlastný 
účet, ako aj pre svojich klientov. Banka preberá na seba devízové riziko, ak má aktí-
va a záväzky denominované v cudzích menách, ktoré nie sú v rovnakom množstve, 
t.j. banka má nezabezpečenú devízovú pozíciu. Banka limituje devízové riziko najmä 
prostredníctvom limitov nezabezpečenej devízovej pozície a udržiava ho primera-
ne svojej veľkosti a obchodným aktivitám na akceptovateľnej úrovni. Hlavné meny, 
v ktorých drží banka významnejšie pozície, sú CZK a USD. Výška devízového rizika je 
vyjadrená vyššie prostredníctvom ukazovateľa VaR.

(e) Operačné riziko

Operačným rizikom sa rozumie riziko možnej straty vrátane škody spôsobenej (vlast-
nou činnosťou banky) banke z nevhodných alebo chybných vnútorných postupov, zo 
zlyhania ľudského faktora, zo zlyhania používaných systémov a z vonkajších udalostí 
okrem úverového, trhového rizika a rizika likvidity. Súčasťou operačného rizika je 
aj právne riziko, ktoré znamená riziko vyplývajúce najmä z nevymožiteľnosti záväz-
kov zo zmlúv, neúspešných súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym vplyvom 
na banku, a compliance riziko. Operačné riziko vyplýva zo všetkých operácií banky 
a ovplyvňuje všetky podnikateľské subjekty.

Banka má zavedené procesy identifikácie operačného rizika, využívanie kľúčových 
rizikových ukazovateľov („KRI“), procesy samohodnotenia, plány pre nepredvídané 
udalosti a pre zabezpečenie nepretržitej obchodnej činnosti banky a riadenie ope-
račného rizika na konsolidovanom základe. Prvotná zodpovednosť za vývoj a imple-
mentáciu kontrol riadenia operačného rizika je pridelená vyššiemu manažmentu 
každého odboru. Túto zodpovednosť podporuje vývoj základných štandardov banky 
pre riadenie operačného rizika v nasledujúcich oblastiach:
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  požiadavky na odsúhlasenie a monitorovanie transakcií,

  súlad s regulatórnymi a ostatnými právnymi požiadavkami, 

  dokumentácia kontrol a procedúr,

  požiadavky na periodické prehodnocovanie operačných rizík a na adekvátne kon-
troly a procedúry pre zmierňovanie identifikovaných rizík,

  požiadavky na vykazovanie operačných strát a navrhnuté nápravné opatrenia,

  vývoj krízových plánov,

  tréning a odborný vývoj,

  etické a podnikateľské štandardy,

  zmierňovanie rizík vrátane poistenia, ak je efektívne.

Odbor vnútornej kontroly a auditu realizuje audity a kontroly v súlade so Štatútom 
vnútornej kontroly a vnútorného auditu a s Plánom kontrolnej činnosti na daný rok, 
schváleným Dozornou radou. Výsledky auditov a kontrol realizovaných interným au-
ditom sú prediskutované s manažmentom organizačného útvaru, na ktorý sa vzťahu-
jú. Správy z realizovaných auditov a kontrol sú následne predkladané predstavenstvu 
a dozornej rade (ktorá vykonáva aj činnosti výboru pre audit).

Právne riziko

Súčasťou operačného rizika je aj právne riziko – strata vyplývajúca najmä z nevymo-
žiteľnosti zmlúv, hrozby neúspešných súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym 
vplyvom na banku. Riadenie právneho rizika banky zabezpečuje Oddelenie práv-
nych služieb. 

Compliance riziko

Banka sa v rámci riadenia compliance rizika zameriava najmä na:

  riadenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,

  riziko právnych sankcií a sankcií zo strany regulátora,

  straty reputácie banky, ktoré môže banka utrpieť ako dôsledok porušenia súla-
du konania zo strany banky s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými 
právnymi normami, usmerneniami, súvisiacimi štandardmi banky pri výkone ban-
kových činností.

Riadením compliance rizika banky je poverené Oddelenie compliance. 

Riziká spojené s outsourcingom

Osobitnou skupinou operačných rizík sú riziká spojené s outsourcingovými činnosťa-
mi. Outsourcingom sa rozumie dlhodobé zabezpečenie činností slúžiacich na pod-
poru výkonu bankových činností, ktoré pre banku vykonáva iná osoba na zmluvnom 
základe, s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť výkonu bankových činností.

Riadenie rizík spojených s outsourcingom je v banke súčasťou jej celkového riadenia 
rizík, je v zodpovednosti predstavenstva banky a zahŕňa najmä: 

  stratégiu riadenia rizík spojených s outsourcingom, ktorú schvaľuje predstaven-
stvo banky, ako i iné samostatné vnútrobankové predpisy spojené s outsourcin-
gom, bezpečnostné krízové plány k jednotlivým outsourcingovými činnostiam, 
resp. plány banky na ukončenie outsourcingu,

  preverovanie kvality služieb poskytovateľa pred a počas trvania outsourcingu, 

  pravidelné previerky výkonu outsourcingových činností Odborom vnútornej kon-
troly a auditu,

  minimalizáciu rizika pri outsourcingu pri výskyte mimoriadnych situácií, a pod.

(f) Riadenie kapitálu

Pri implementácii súčasných kapitálových požiadaviek sa požaduje od banky do-
držiavanie predpísaného pomeru celkového kapitálu k celkovým rizikovo váženým 
aktívam a pomeru vlastného kapitálu Tier I k celkovým rizikovo váženým aktívam. 
Banka používa štandardizovaný prístup pre úverové riziko, štandardizovanú metódu 
pre Credit Valuation Adjustment, zjednodušený prístup pre trhové riziká a štandar-
dizovaný prístup pre operačné riziko v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ č. 575/2013 (ďalej aj „CRR“).

Vlastné zdroje banky sa analyzujú na dvoch úrovniach:

  vlastný kapitál Tier I zahŕňa základné imanie, emisné ážio, rezervné fondy a os-
tatné fondy tvorené zo zisku a nerozdelený zisk minulých rokov po odpočítaní 
strát bežného roka, nehmotných aktív a ostatných špecifických položiek 
odpočítateľných od vlastného kapitálu Tier I.

  kapitál Tier II v podmienkach banky zahŕňa uznanú časť podriadeného dlhu, ak 
jeho pôvodná splatnosť je vyššia ako 5 rokov.

Bankové operácie sa kategorizujú v bankovej alebo v obchodnej knihe a rizikovo 
vážené aktíva sa určujú podľa špecifických požiadaviek, ktorých cieľom je odrážať 
rôzne úrovne rizika spojeného s aktívami a podmienenými záväzkami.

Primarenosť Tier I kapitálu a vlastného Tier I kapitálu je vyjadrená ako pomer medzi 
príslušnými formami kapitálu k celkovým rizikovo-váženým aktívam banky. Tier I ka-
pitál je súčtom vlastného Tier I kapitálu (CET1) a dodatočného Tier I kapitálu (AT1). 
Vzhľadom k tomu, že banka nevlastní nástroje AT1 kapitálu, tak celý objem Tier I 
kapitálu banky pozostáva práve z CET1 kapitálu, a preto nie je rozdiel medzi prime-
ranosťou Tier I resp. vlastného Tier I kapitálu. Banka bola počas obdobia v súlade so 
všetkými externe vyžadovanými kapitálovými pomermi. Banková pozícia vlastných 
zdrojov k 31. decembru 2017 podľa CRR je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

Vlastné zdroje 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Tier I kapitál

Základné imanie a emisné ážio 367 043 367 043

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 45 159 40 234

Vybrané súčasti akumulovaného 
iného komplexného účtovného výsledku

12 645 10 114

Hospodársky výsledok minulých rokov 170 000 140 447

Nehmotné aktíva (23 886) (17 653)

Dodatočné úpravy ocenenia (2 490) (1 667)

Spolu Tier I kapitál 568 471 538 518

Tier II kapitál

Podriadený dlh 5 958 7 558

Spolu Tier II kapitál 5 958 7 558

Vlastné zdroje spolu 574 429 546 076
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Požiadavky na vlastné zdroje v súlade s CRR sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Požiadavky na vlastné zdroje 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Požiadavky na krytie:

kreditného rizika 229 321 218 291

riziko úpravy ocenenia pohľadávok 58 109

rizika dlhových finančných nástrojov, rizika kapitálových 
nástrojov, devízového rizika a komoditného rizika

– 23

operačného rizika 27 898 29 587

Požiadavky na vlastné zdroje 257 277 248 010

Kapitálové ukazovatele

Úroveň celkového kapitálu ako percento 
z rizikovo vážených aktív

17,86% 17,61 %

Úroveň kapitálu Tier I ako percento 
z rizikovo vážených aktív

17,68% 17,37 %

Úroveň vlastného kapitálu Tier I ako percento 
z rizikovo vážených aktív

17,68% 17,37 %

Na účte povinných minimálnych rezerv sa nachádzajú prostriedky z platobného 
styku ako aj prostriedky, ktoré je banka povinná v priemere držať za účelom plne-
nia opatrenia Národnej banky Slovenska. Z toho dôvodu zostatok na účte povin-
ných minimálnych rezerv môže značne kolísať v závislosti od výšky prichádzajúcich 
a odchádzajúcich platieb. 
  
Povinné minimálne rezervy sa udržiavajú vo výške stanovenej opatrením Národnej 
banky Slovenska. Výška predpísanej rezervy závisí od objemu vkladov prijatých ban-
kou a vypočíta sa vynásobením jednotlivých položiek základne platnou sadzbou na 
výpočet povinnej minimálnej rezervy. 

Banka počas vykazovaného obdobia plnila predpísanú hodnotu povinných minimál-
nych rezerv, ktorá v mesiaci december predstavovala 32 053 tis. eur.

 6.  Peniaze a účty v centrálnych bankách

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Účty a vklady v centrálnych bankách

Účty v centrálnych bankách 20 952 359 134

Termínované vklady s dohodnutou dobou splatnosti do 3 mesiacov 213 825 267 200

Reverzné REPO obchody s centrálnou bankou 470 011 –

704 788 626 334

Peniaze

Pokladničná hotovosť 25 114 23 742

Ostatné 30 106 9 138

Spolu 760 008 659 214

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Účty a vklady v centrálnych bankách – Termínované vklady 
v centrálnych bankách s dohodnutou dobou splatnosti do 3 mesiacov

213 825 267 200

Reverzné REPO obchody s centrálnou bankou 470 011 –

Peniaze – Pokladničná hotovosť 25 114 23 742

Peniaze – Ostatné 30 106 9 138

Úvery a pohľadávky voči finančným inštitúciám 
– splatné na požiadanie (bod 10 poznámok)

17 545 7 372

Úvery a pohľadávky voči finančným inštitúciám – ostatné úvery 
a pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti do 3 mesiacov 
(bod 10 poznámok)

30 003 35 004

Spolu 786 604 342 456

Reverzné REPO obchody s centrálnou bankou sú zabezpečené pokladničnými 
poukážkami emitovanými centrálnou bankou v nominálnej hodnote 463 521 tis. eur.

Peniaze a peňažné ekvivalenty tvoria:
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 7.  Finančné aktíva a finančné záväzky 
držané na obchodovanie

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Finančné aktíva držané na obchodovanie

Cenné papiere (a) – 199

Derivátové nástroje (b) 1 183 513

Spolu 1 183 712

Finančné záväzky držané na obchodovanie

Derivátové nástroje (b) 5 846 277

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Majetkové cenné papiere – 199

Spolu – 199

a) Cenné papiere držané na obchodovanie

b) Derivátové nástroje držané na obchodovanie

V tis. EUR

31.12.2017 31.12.2016

Zmluvná/ 
nominálna 

hodnota

Reálna hodnota Zmluvná/ 
nominálna 

hodnota

Reálna hodnota

Aktíva Záväzky Aktíva Záväzky

Menové deriváty

Menové swapy 834 131 1 183 5 846 389 375 513 277

 8.  Finančné aktíva k dispozícii na predaj

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Dlhové cenné papiere:

slovenské štátne dlhopisy 99 919 163 814

štátne dlhopisy krajín Európskej únie 338 835 369 345

hypotekárne záložné listy 53 870 53 795

podnikové dlhopisy 109 060 69 199

601 684 656 153

Majetkové cenné papiere:

podnikové majetkové cenné papiere a podielové listy 186 401 173 119

iné 65 224

186 466 173 343

Znehodnotenie finančných aktív k dispozícii na predaj 
– majetkové cenné papiere

(4 878) (36)

Spolu 783 272 829 460

 9.  Finančné aktíva držané do splatnosti

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Slovenské štátne cenné papiere 255 339 323 563

Štátne dlhopisy krajín Európskej únie 5 070 5 105

Hypotekárne záložné listy 21 001 20 995

Spolu 281 410 349 663

K 31. decembru 2017 použila banka na zabezpečenie kolateralizovaných transakcií 
cenné papiere v celkovej výške 191 963 tis. eur (2016: 190 218 tis. eur), z toho drža-
né do splatnosti vo výške 168 385 tis. eur (2016: 166 620 tis. eur). Kolateralizované 
transakcie k 31. decembru 2017 a 2016 uskutočnila banka s finančnými inštitúciami.
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 10.  Úvery a pohľadávky 

Úvery a pohľadávky voči finančným inštitúciám 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Splatné na požiadanie 17 545 7 372

Kolaterál 7 820 5 258

Ostatné úvery a pohľadávky podľa dohodnutej splatnosti:

 do 3 mesiacov 30 003 35 004

Spolu 55 368 47 634

Úvery a pohľadávky voči klientom 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Splatné na požiadanie a do 3 mesiacov 191 334 237 837

Ostatné úvery a pohľadávky voči klientom podľa 
prvotne dohodnutej zmluvnej doby splatnosti: 

 od 3 mesiacov do 1 roka 28 966 47 679

 od 1 roka do 5 rokov 362 302 589 177

 nad 5 rokov 1 767 887 1 311 302

2 350 489 2 185 995

Opravné položky (169 362) (170 464)

Spolu 2 181 127 2 015 531

Pohyby na opravných položkách k úverom a pohľadávkam voči klientom sú 
nasledovné:

Individuálne opravné položky 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 60 121 49 154

Pohyb vyplývajúci zo zmeny kurzu 647 –

Čisté zníženie hodnoty pohľadávok 28 651 16 730

Rozpustenie strát zo zníženia hodnoty postúpených úverov (25 405) (5 763)

Stav k 31. decembru 64 014 60 121

Portfóliové opravné položky 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 110 343 85 175

Pohyb vyplývajúci zo zmeny kurzu (1) (1)

Čisté zníženie hodnoty pohľadávok 25 347 34 364

Rozpustenie strát zo zníženia hodnoty postúpených úverov (30 341) (9 195)

Stav k 31. decembru 105 348 110 343

Opravné položky spolu 169 362 170 464

Čisté znehodnotenie finančných aktív neoceňovaných 
reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Čistá tvorba opravných položiek k úverom a pohľadávkam (53 998) (51 094)

Odpisy úverov a pohľadávok 55 746 14 959

Strata z odpísaných úverov a pohľadávok (40 599) (14 380)

Znehodnotenie finančných aktív k dispozícii na predaj (4 878) (36)

(43 729) (50 551)

Dlhové cenné papiere 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Podnikové dlhopisy 108 517 116 823

Zmenky 1 019 85 535

Spolu 109 536 202 358

 11.  Zabezpečovacie deriváty

Zabezpečenú položku predstavujú vybrané fixne úročené dlhopisy z portfólia 
Finančných aktív k dispozícii na predaj a zabezpečovacím nástrojom sú úrokové swa-
py, pri ktorých banka platí fixnú a dostáva pohyblivú úrokovú sadzbu. K 31. decem-
bru 2017 bolo zabezpečenie efektívne v zabezpečení reálnej hodnoty voči pohybom 
úrokovej sadzby. Zmeny v reálnej hodnote týchto úrokových swapov v dôsledku zme-
ny úrokových sadzieb podstatným spôsobom kompenzujú zmeny zabezpečovanej 
reálnej hodnoty dlhopisov zapríčinené zmenou úrokových sadzieb. 

V roku 2017 banka vykázala čistý zisk zo zabezpečovacích nástrojov vo výške 1 134 
tis. eur (2016: strata 3 733 tis. eur) a čistú stratu zo zabezpečovaných položiek, sú-
visiacich so zabezpečovaným rizikom, v hodnote 1 134 tis. eur (2016: zisk 3 733 tis. 
eur). Obidve položky sú prezentované na riadku „Čistý zisk z finančných operácií“. 
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Zabezpečovacie deriváty 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Zabezpečovacie deriváty – aktíva – –

Zabezpečovacie deriváty – záväzky 3 738 5 063

V tis. EUR

31.12.2017 31.12.2016

Zmluvná/ 
nominálna 

hodnota

Reálna hodnota Zmluvná/ 
nominálna 

hodnota

Reálna hodnota

Aktíva Záväzky Aktíva Záväzky

Zabezpečovacie 
deriváty

Úrokové swapy 193 610 – 3 738 203 610 – 5 063

Počas roka 2017 boli úrokové a obdobné výnosy zo zabezpečených cenných pa-
pierov na predaj od doby vzniku zabezpečovacích derivátov vo výške 4 052 tis. eur 
(2016: 4 318 eur) kompenzované úrokovými nákladmi zo swapov úrokovej miery, 
ktoré predstavovali zabezpečovací nástroj, vo výške 1 122 tis. eur (2016: 893 tis. eur).

Zmluvné alebo nominálne čiastky a kladné a záporné reálne hodnoty nesplatených 
pozícií zabezpečovacích derivátov banky k 31. decembru 2017 sú uvedené v nasledu-
júcej tabuľke. Zmluvné alebo nominálne hodnoty predstavujú objem nesplatených 
transakcií k určitému časovému okamihu; nepredstavujú potenciál zisku alebo straty 
spojený s trhovým alebo úverovým rizikom pri týchto transakciách.

 12.  Investície do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených 
podnikov

V priebehu roku 2017 nastali nasledovné zmeny v investíciách:

  Banka obstarala 188 kusov nových akcií v hodnote 276 tis. eur v spoločnosti ART 
FOND – Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s. čím zvýšila svoj podiel na 
základnom imaní z 27,7% na 37,13%;

  Banka navýšila základné imanie v spoločnosti PB Servis, a. s. o 550 tis. eur;

  Banka obstarala 100% podiel vo fonde 365.world o.p.f. čím získala kontrolný podiel.

Pohyby na účtoch opravných položiek (znehodnotenie investícií) boli nasledujúce:

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, 
správ. spol., a. s. a dcérske spoločnosti („PPSS“) 

9 230 9 230

Poštová poisťovňa, a. s. 9 129 9 129

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. 14 500 14 500

PB Servis, a. s. 605 55

PB Partner, a. s. 4 603 4 603

SPPS, a. s. 140 140

PB Finančné služby, a. s. 4 615 4 615

PB IT, a. s. v likvidácii 55 55

ART FOND – Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s. 474 198

365.world o.p.f. 2 000 –

45 351 42 525

Znehodnotenie investícií  (3 539)  (986)

Spolu 41 812 41 539

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 986 986

Znehodnotenie investícií (pozn. 29) 2 553 –

Stav k 31. decembru 3 539 986
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 13.  Hmotné aktíva

V tis. EUR

Pozemky 
a budovy

Zariadenie 
a vybavenie 

Motorové 
vozidlá Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2017 10 491 21 752 443 542 33 228

Prírastky – – – 3 255 3 255

Presuny 6 2 719 – (2 725) –

Úbytky (2 991) (4 772) (171) – (7 934)

K 31. decembru 2017 7 506 19 699 272 1 072 28 549

Oprávky

K 1. januáru 2017 (5 110) (16 205) (443) – (21 758)

Odpisy za obdobie (202) (2 471) – – (2 673)

– –

Úbytky 1 668 4 662 171 – 6 501

K 31. decembru 2017 (3 644) (14 014) (272) – (17 930)

Opravná položka (845) (33) – – (878)

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2017 3 017 5 652 – 1 072 9 741

V tis. EUR

Pozemky 
a budovy

Zariadenie 
a vybavenie 

Motorové 
vozidlá Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2016 11 858 22 580 479 728 35 645

Prírastky z kúpy časti 
podniku PB IT

32 (32) –

Prírastky – – – 2 139 2 139

Presuny 24 2 269 (2 293) –

Úbytky (1 391) (3 129) (36) – (4 556)

K 31. decembru 2016 10 491 21 752 443 542 33 228

Oprávky

K 1. januáru 2016 (5 881) (16 895) (466) – (23 242)

Prírastky z kúpy časti 
podniku PB IT

– (19) – – (19)

Odpisy za obdobie (275) (2 399) (9) – (2 683)

Úbytky 1 046 3 108 32 4 186

K 31. decembru 2016 (5 110) (16 205) (443) – (21 758)

Opravná položka (1 423) – – – (1 423)

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2016 3 958 5 547 – 542 10 047

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 1 423 686

Zníženie hodnoty hmotných aktív (545) 737

Stav k 31. decembru 878 1 423

Pohyby na účtoch opravných položiek boli nasledujúce:

Banka k 31. decembru 2017 používala plne odpísané hmotné aktíva v obstarávacej 
hodnote 10 559 tis. eur (2016: 11 753 tis. eur). 

Banka má na aktíva uzatvorené poistenie proti živelným pohromám, poistenie pre 
prípad poškodenia úmyselným konaním a poistenie pre prípad odcudzenia krádežou 
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Na motorové vozidlá je uzavreté poistenie 
zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a ha-
varijné poistenie. Aktíva sú poistené do výšky 9 957 tis. eur (rok 2016: 9 506 tis. eur). 
Na aktíva banky nie je zriadené záložné právo.
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 14.  Nehmotné aktíva

V tis. EUR

Softvér Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2017 47 486 4 297 51 783

Prírastky – 11 378 11 378

Presuny 11 066 (11 066) –

Úbytky (15 080) – (15 080)

K 31. decembru 2017 43 472 4 609 48 081

Oprávky

K 1. januáru 2017  (34 130) –  (34 130)

Odpisy za obdobie (5 145) – (5 145)

Úbytky 15 080 – 15 080

K 31. decembru 2017 (24 195) – (24 195)

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2017 19 277 4 609 23 886 Banka k 31. decembru 2017 používala plne odpísané nehmotné aktíva v obstaráva-
cej hodnote 7 881 tis. eur (2016: 22 104 tis. eur).

V tis. EUR

Softvér Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2016 43 543 1 681 45 224

Prírastky z kúpy časti podniku PB IT 3  (3) –

Prírastky – 6 559 6 559

Presuny 3 940 (3 940) –

Úbytky – – –

K 31. decembru 2016 47 486 4 297 51 783

Oprávky

K 1. januáru 2016 (30 029) – (30 029)

Prírastky z kúpy časti podniku PB IT (2) – (2)

Odpisy za obdobie (4 099) – (4 099)

K 31. decembru 2016 (34 130) – (34 130)

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2016 13 356 4 297 17 653
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 15.  Odložené daňové pohľadávky 
a odložené daňové záväzky

Vykázané odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky

Odložené daňové pohľadávky a záväzky za banku sú vypočítané sadzbou 21 % 
(2016: 21 %):

Odložená daňová pohľadávka
Aktíva/ (záväzky)

31.12.2017
tis. eur

Aktíva/ (záväzky)
31.12.2016

tis. eur

Hmotné aktíva (325) (375)

Odmeny 980 869

Znehodnotenie úverov a pohľadávok voči klientom 11 710 10 729

Znehodnotenie nefinančných aktív 77 125

Znehodnotenie finančných aktív k dispozícii na predaj 512 –

Diskont k postúpeným pohľadávkam 80 167

Diskont z nájmu 32 40

Rezervy 244 306

Ostatné 1 714 1 297

Finančné nástroje k dispozícii na predaj (3 354) (2 852)

Znehodnotenie investícií do dcérskych spoločností, spoločných 
podnikov a pridružených podnikov 

– 207

Neumorené daňové straty – 3 348

Spolu 11 670 13 861

Odložená daňová pohľadávka
Aktíva/ (záväzky)

31.12.2017
tis. eur

Aktíva/ (záväzky)
31.12.2016

tis. eur

Hmotné aktíva (1) (1)

Odmeny 24 16

Spolu 23 15

Odložené daňové pohľadávky a záväzky za pobočku v Českej republike (vypočítané 
s 19 % sadzbou):

Zmena odloženej dane celkom 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 13 876 13 705

Cez výkaz ziskov a strát (bod 30 poznámok) (1 682) (1 437)

Zníženie cez ostatné súčasti komplexného výsledku (501) 1 608

Stav k 31. decembru 11 693 13 876

 16.  Iné aktíva

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Ostatní dlžníci 16 864 16 604

Pohľadávky z vysporiadania cenných papierov 12 767 31 936

Náklady budúcich období 13 991 15 043

Poskytnuté preddavky 3 270 3 609

Príjmy budúcich období 879 427

Zásoby 608 343

Položky zo zúčtovania s poštovými úradmi 411 421

Ostatné 396 1 977

Pohľadávka voči dcérskej spoločnosti – 134

49 186 70 494

Opravná položka (529) (2 367)

Spolu 48 657 68 127
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Položky zo zúčtovania s poštovými úradmi obsahujú vklady a iné obchody s klientmi 
banky, ktoré sa vykonali cez poštové úrady a banka ich ešte neprijala. Vo všeobec-
nosti sa tieto položky vyrovnajú v priebehu troch dní.

Pohyby na účtoch opravných položiek boli nasledujúce:

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 2 367 424

Zníženie hodnoty iných aktív (1 838) 1 943

Stav k 31. decembru 529 2 367

Znehodnotenie nefinančných aktív 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Čistá tvorba opravných položiek k ostatným aktívam 1 838 (1 943)

Príjmy z predaja ostatných aktív 50 –

Odpis ostatných aktív (1 594) –

294 (1 943)

 17.  Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

Finančné záväzky voči finančným inštitúciám 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Záväzky splatné na požiadanie 5 213 4 062

Kolaterál 360 180

Spolu 5 573 4 242

Finančné záväzky voči klientom 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Záväzky splatné na požiadanie 1 838 058 1 630 297

Ostatné vklady s prvotne dohodnutou zmluvnou dobou 
splatnosti alebo výpovednou lehotou podľa dohodnutej 
zmluvnej doby splatnosti:

 do 3 mesiacov 835 083 984 089

 od 3 mesiacov do 1 roka 453 782 396 847

 od 1 roka do 5 rokov 468 780 583 721

 nad 5 rokov 8 063 1 063

Spolu 3 603 766 3 596 017

Podriadený dlh 31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Podriadený dlh 8 000 8 000

Časové rozlíšenie 13 13

Spolu 8 013 8 013

Podriadený dlh banka prijala od J&T BANKY, a. s., dňa 21. septembra 2011 vo výške 
8 000 tis. eur so splatnosťou v roku 2021 a úrokovou sadzbou 5,34 % p.a. Podriadený 
dlh je v prípade konkurzu alebo likvidácie banky podriadený pohľadávkam ostatných 
veriteľov banky.

 18.  Rezervy

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Stav k 1. januáru 1 455 1 960

Tvorba rezerv 1 132 449

Rozpustenie rezerv (1 401) (954)

Spolu 1 186 1 455

Rezervy boli vytvorené na podsúvahové finančné záväzky. Pohyby na účtoch rezerv 
sú nasledujúce:
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 19.  Iné záväzky

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Ostatní veritelia 31 825 23 004

Záväzky voči zamestnancom 3 899 3 895

DPH, mzdové a ostatné záväzky 1 956 1 632

Záväzky zo zrážkovej dane 1 083 985

Prijaté preddavky 220 220

Výdavky a výnosy budúcich období 178 234

Záväzok voči akcionárovi 22 18

Ostatné 6 7

Spolu 39 189 29 995

 20.  Vlastné imanie

a) Zákonný rezervný fond 

Podľa Obchodného zákonníka sú všetky spoločnosti povinné tvoriť zákonný rezervný 
fond na krytie strát banky. Banka je povinná každý rok dopĺňať rezervný fond sumou 
najmenej vo výške 10 % zo zisku za účtovné obdobie, a to až do výšky 20 % jej základ-
ného imania. Zákonný rezervný fond nie je určený na rozdelenie akcionárom.

b) Precenenie finančných aktív k dispozícii na predaj a zabezpečovacích 
derivátov
Precenenie finančných aktív k dispozícii na predaj a zabezpečovacích derivátov pred-
stavuje čistú kumulatívnu zmenu reálnej hodnoty finančných aktív k dispozícii na pre-
daj vrátane efektu zabezpečovacích derivátov a po zohľadnení odloženej dane. 

c) Fond z kurzových rozdielov

Fond z kurzových rozdielov zahŕňa všetky kurzové rozdiely vznikajúce z prepočtu 
účtovných závierok zahraničnej prevádzky. 

d) Navrhované rozdelenie zisku za rok 2017

Poštová banka, a. s. dosiahla za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017 zisk vo výške 
47 887 tis. eur. Predstavenstvo banky navrhne rozdelenie zisku za rok, ktorý sa skončil 
31. decembra 2017 v členení prídel do Zákonného rezervného fondu vo výške 4 789 
tis. eur, dividendy a prídel do nerozdeleného zisku. Rozdelenie zisku za rok, ktorý sa 
skončil 31. decembra 2017 podlieha schváleniu Valného zhromaždenia akcionárov. 
Výška vyplatenia dividend a prídelu do nerozdeleného zisku zatiaľ nebola Valným 
zhromaždením akcionárov schválená. 

 21.  Podmienené záväzky, 
ostatné finančné povinnosti 
a derivátové finančné nástroje

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Poskytnuté úverové a iné prísľuby a poskytnuté záruky

bankové záruky voči klientom 26 936 28 672

neodvolateľné akreditívy 4 216 16 800

prísľuby na poskytnutie úverov 364 663 309 999

Derivátové finančné nástroje:

záväzky z derivátov na obchodovanie (bod 7 poznámok) 834 131 389 375

záväzky zo zabezpečovacích derivátov (bod 11 poznámok) 193 610 203 610

Spolu 1 423 556 948 456

Rozdelenie poskytnutých úverových a iných prisľubov a poskytnutých bankových 
záruk podľa krajín:

V tis. EUR

31. december 2017 31. december 2016

Bankové
záruky 

Neodvolateľné
akreditívy

Prísľuby na 
poskytnutie 

úverov

Bankové
záruky

Neodvolateľné 
akreditívy

Prísľuby na 
poskytnutie 

úverov

Slovenská republika 11 930 4 216 258 128 21 257 16 800 198 258

Česká republika 2 691 – 106 518 2 604 – 111 725

Krajiny Európske únie 5 091 – 11 4 811 – 10

Ostatné krajiny Európy 7 224 – 6 – – 6

Spolu 26 936 4 216 364 663 28 672 16 800 309 999

e) Dividendy za rok 2016 

Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2017 rozhodlo o vy-
platení dividend akcionárom vo výške 14 776 tis. eur.
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V tis. EUR

31. december 2017 31. december 2016

Bankové
záruky 

Neodvolateľné
akreditívy

Prísľuby na 
poskytnutie 

úverov

Bankové
záruky

Neodvolateľné 
akreditívy

Prísľuby na 
poskytnutie 

úverov

Finančné služby 10 191 – 99 976 20 175 – 32 632

Energetický priemysel 7 224 – 28 037 – – 50 000

Stavebníctvo 5 030 – 2 294 3 000 – 4 994

Veľkoobchod 3 216 – 1 434 2 994 – 4 305

Služby, predaj tovarov 1 093 4 216 88 267 928 16 800 91 880

Priemyselná výroba 107 – 4 660 1 500 – 3 790

Prenájom 50 – 6 176 50 – 17 300

Zdravotníctvo 25 – 43 25 – 78

Maloobchod – – 964 – – 1 992

Činnosti domácností – – 132 812 – – 103 028

Spolu 26 936 4 216 364 663 28 672 16 800 309 999

Rozdelenie podmienených záväzkov a ostatných finančných povinností podľa sek-
torov:

 22.  Čisté úrokové výnosy

Úrokové výnosy 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Účty v centrálnych bankách 337 225

Finančné aktíva držané na obchodovanie 3 26

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 7 081 7 143

Finančné aktíva držané do splatnosti 10 734 13 312

Úvery a pohľadávky, z toho: 157 199 170 347

 Úvery a pohľadávky voči finančným inštitúciám 960 336

 Úvery a pohľadávky voči klientom 146 777 152 472

 Dlhové cenné papiere 9 462 17 539

Zabezpečovacie deriváty – úrokové riziko (1 122) (893)

Ostatné 39 38

Spolu 174 271 190 198

V jednotlivých položkách úrokových výnosov je zahrnuté časové rozlíšenie na zne-
hodnotené úvery vo výške 6 603 tis. eur za obdobie končiace sa 31. decembra 2017 
(2016: 7 993 tis. eur). Banka neúčtuje o časovom rozlíšení úrokov k zlyhaným úverom.

Úrokové náklady 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Finančné záväzky oceňované umorovanou cenou, z toho: (14 462) (26 468)

 Finančné záväzky voči finančným inštitúciám (944) (360)

 Finančné záväzky voči klientom (13 091) (25 679)

 Podriadený dlh (427) (429)

Ostatné (17) (36)

Spolu (14 479) (26 504)

Čisté úrokové výnosy 159 792 163 694

 23.  Čisté výnosy z poplatkov a provízií

Výnosy z poplatkov a provízií 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Správa a úschova cenných papierov 1 805 1 363

Úvery, úverové limity, záruky a akreditívy 3 490 4 074

Zúčtovacie operácie – finančné inštitúcie 2 382 2 114

Platobný styk a vedenie účtov 25 343 26 727

Ostatné 9 532 10 255

Spolu 42 552 44 533

Náklady na poplatky a provízie 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Správa a úschova cenných papierov (169) (145)

Ostatné transakčné a zúčtovacie poplatky (20 303) (23 176)

Spolu (20 472) (23 321)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 22 080 21 212
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 24.  Výnosy z dividend

Výnosy z poplatkov a provízií 2017
tis. eur

2016
tis. eur

Výnosy z dividend z investícií do dcérskych spoločností, 
spoločných podnikov a pridružených podnikov 

8 497 8 569

Výnosy z dividend z finančných aktív k dispozícii na predaj 2 008 3 503

Spolu 10 505 12 072

 25.  Čistý zisk z finančných operácií

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Kurzové zisky 51 335 2 223

Výsledok zo zabezpečovacích úrokových derivátov 1 134 (3 733)

Výsledok zo zabezpečených položiek 
– finančné aktíva k dispozícii na predaj

(1 134) 3 733

Čistý zisk z ukončenia finančných aktív a záväzkov 
neoceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát

1 066 5 985

Z toho Finančné aktíva k dispozícii na predaj 880 5 985

 Úvery a pohľadávky a finančné aktíva držané do splatnosti 186 –

Čistý zisk z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie (39 251) (1 084)

Z toho Cenné papiere 45 87

 Menové derivátové nástroje (39 296) (1 171)

Spolu 13 150 7 124

 26.  Čisté ostatné prevádzkové náklady

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Osobitný odvod pre bankové inštitúcie (7 277) (7 246)

Rezolučný fond (413) (661)

Fond ochrany vkladov (342) (1 089)

Spolu (8 032) (8 996)

Manká a škody (611) (152)

Ostatné 1 728 1 485

Čistá strata z predaja vyradeného majetku (381) (246)

Nájomné 27 38

Prijaté náhrady 104 49

Spolu 867 1 174

Spolu (7 165) (7 822)
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 27.  Administratívne náklady

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Mzdové náklady (vrátane odmien) (27 116) (23 796)

Sociálne náklady (10 428) (8 610)

Osobné náklady (37 544) (32 406)

Náklady na služby (16 949) (17 679)

Prevádzkové náklady (1 414) (1 016)

Marketingové náklady (10 271) (4 684)

Nájomné (9 005) (7 431)

Materiálové náklady (1 563) (1 457)

Ostatné prevádzkové náklady (1 260) (1 198)

Ostatné služby (3 277) (1 858)

Spolu (81 283) (67 729)

Priemerný počet zamestnancov za obdobie 1 051 891

 z toho počet riadiacich zamestnancov 30 27

Náklady na služby poskytnuté štatutárnym audítorom Banky boli nasledujúce:

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Štatutárny audit (178) (209)

Iné uisťovacie služby spojené s auditom (vyžadované právnymi 
predpismi EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi)

(88) (101)

Iné uisťovacie služby – audit pohľadávok voči klientom banky 
pre účely uplatnenia postupov v prípade bankrotu

(2) –

Ostatné povolené neaudítorské služby (5) (1)

Spolu (273) (311)

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad budúcich minimálnych lízingových splátok 
z nevypovedateľných operatívnych prenájmov:

31.12.2017
tis. eur

31.12.2016
tis. eur

Do 1 roka 625 4 279

1-5 rokov 3 502 238

Nad 5 rokov 502 –

Spolu 4 629 4 517

Náklady na služby poskytnuté audítorom Pobočky v Českej republike v roku 2017 
boli 15 tis. eur (2016: 17 tis. eur).

Iné uisťovacie služby spojené s auditom sa týkali auditu a posúdenia vykazovovania 
pre skupinu, auditu výkazov obozretného podnikania pripravovaných v rozšírenej 
forme a prípravy rozšírenej správy podľa požiadaviek EÚ alebo vnútroštátnej legis-
latívy.

 28.  Odpisy a amortizácia

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Hmotné aktíva (bod 13 poznámok) (2 673) (2 702)

Nehmotné aktíva (bod 14 poznámok) (5 145) (4 101)

Spolu (7 818) (6 803)

 29.  Zníženie hodnoty a tvorba rezerv

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Čisté znehodnotenie finančných aktív neoceňovaných reálnou 
hodnotou cez výkaz ziskov a strát 

(43 729) (50 551)

 Úvery a pohľadávky (bod 10 poznámok) (38 851) (50 515)

 Finančné aktíva k dispozícii na predaj (bod 8 poznámok) (4 878) (36)

Znehodnotenie investícií do dcérskych spoločností, spoločných 
podnikov a pridružených podnikov (bod 12 poznámok)

(2 553) –

Čisté znehodnotenie nefinančných aktív 839 (2 680)

 Hmotné aktíva (bod 13 poznámok) 545 (737)

 Iné aktíva (bod 16 poznámok) 294 (1 943)

Rozpustenie rezervy (bod 18 poznámok) 269 505

Spolu (45 174) (52 726)



Výročná správa 2017   

123122

9. Účtovná závierka

 30.  Daň z príjmov

2017
tis. eur

2016
tis. eur

Splatná daň z príjmov, z toho: (14 518) (18 331)

 Bežné obdobie (14 704) (18 253)

 Úprava predchádzajúceho obdobia 186 (78)

Odložená daň (bod 15 poznámok) (1 682) (1 437)

Spolu (16 200) (19 768)

Splatná daň z príjmov sa vypočítava zo základu dane banky v danom roku použitím 
21 %-nej sadzby (2016: 22 %). Pre výpočet odloženej dane k 31. decembru 2017 
bola použitá sadzba dane 21 % (2016: 21 %). 

Pre českú pobočku sa odložená aj splatná daň vypočítava použitím sadzby 19 % 
v rokoch 2017 a 2016.

Daňový základ 
2017

tis. eur

Daň 21 %
2017

tis. eur

Daňový základ 
2016

tis. eur

Daň 22 %
2016

tis. eur

Zisk pred zdanením 64 087 13 458 69 022 15 185

Odpočítateľné položky:

Výnosy z dividend (8 505) (1 786) (8 569) (1 885)

Odmeny a rezervy (4 351) (914) (3 025) (666)

Ostatné rezervy (7 487) (1 572) (7 872) (1 732)

Výnosy z odpisu pohľadávok (413) (87) (684) (150)

Rozpustenie opravných položiek (17 524) (3 680) (3 728) (820)

Ostatné (100) (21) (323) (71)

(38 380) (8 060) (24 201) (5 324)

Daňový základ 
2017

tis. eur

Daň 21 %
2017

tis. eur

Daňový základ 
2016

tis. eur

Daň 22 %
2016

tis. eur

Pripočítateľné položky:

Straty zo zníženia hodnoty 
pohľadávok voči klientom

40 258 8 454 39 044 8 590

Rozdiel medzi účtovnými 
a daňovými odpismi

237 50 495 109

Odmeny a rezervy 4 841 1 017 4 237 932

Ostatné rezervy 9 377 1 969 6 463 1 422

Ostatné 3 999 840 3 852 847

58 712 12 330 54 091 11 900

Daň pred umorením straty 17 728 21 761

Použitie daňovej straty (3 348) (3 508)

Daň uznaná na zápočet (1 141) (703)

Daň splatná 13 239 17 550

Zrážková daň 4 –

Daň zaplatená v zahraničí 1 461 703

Úprava predchádzajúceho 
obdobia

(186) 78

Odložená daň 1 682 1 437

Daň z príjmov spolu 16 200 19 768

Efektívna sadzba dane 25,28 % 28,64 %

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli 
dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány 
aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď 
budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných 
orgánov.
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 31.  Finančné aktíva a záväzky,  
ktoré sú predmetom započítania  
a možných dohôd o započítaní

Nasledujúca tabuľka zobrazuje finančné aktíva a finančné záväzky, ktoré sú pred-
metom započítania cez „master netting agreements“ alebo podobných dohôd 
(právne vynútiteľných):

V tis. EUR

Možný efekt dohôd o započítaní, ktoré
nespĺňajú podmienky na započítanie vo 

výkaze o finančnej situácii

31.12.2017 Hodnoty, 
brutto

Započítané 
hodnoty

Vykázané 
hodnoty, 

netto

Finančné 
nástroje

Peňažný 
kolaterál

Nepeňažný 
finančný 
kolaterál

Čisté
hodnoty

po možnom 
započítaní

Finančné aktíva

Menové deriváty 1 183 – 1 183 1 183 – – –

Zabezpečovacie deriváty – – – – – – –

Spolu aktíva 1 183 – 1 183 1 183 – – –

Finančné záväzky

Menové deriváty 5 846 – 5 846 1 183 2 318 – 2 345

Zabezpečovacie deriváty 3 738 – 3 738 – 3 373 – 365

Spolu záväzky 9 584 – 9 584 1 183 5 691 – 2 710

V tis. EUR

Možný efekt dohôd o započítaní, ktoré
nespĺňajú podmienky na započítanie vo 

výkaze o finančnej situácii

31.12.2016 Hodnoty, 
brutto

Započítané 
hodnoty

Vykázané 
hodnoty, 

netto

Finančné 
nástroje

Peňažný 
kolaterál

Nepeňažný 
finančný 
kolaterál

Čisté
hodnoty

po možnom 
započítaní

Finančné aktíva

Menové deriváty 513 – 513 – 513 – –

Zabezpečovacie deriváty – – – – – – –

Spolu aktíva 513 – 513 – 513 – –

Finančné záväzky

Menové deriváty 277 – 277 – 277 – –

Zabezpečovacie deriváty 5 063 – 5 063 – 3 294 – 1 769

Spolu záväzky 5 340 – 5 340 3 571 – 1 769

 32. Transakcie so spriaznenými stranami

Osoby sa považujú za spriaznené, ak jedna strana má schopnosť kontrolovať druhú 
stranu, alebo ak má pri finančnom a prevádzkovom rozhodovaní na druhú stranu 
významný vplyv. Spriaznené osoby zahŕňajú dcérske spoločnosti a spoločne kon-
trolovanú jednotku, ako aj kľúčových riadiacich pracovníkov a osoby im blízke.

Definíciu spriaznených strán spĺňajú nasledovné osoby alebo spoločnosti:

(a)  Spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo 
viacerých sprostredkovateľov kontrolujú, alebo sú kontrolované, majú významný 
vplyv, alebo sú pod spoločnou kontrolou vykazujúcej spoločnosti;

(b)  Pridružené podniky, v ktorých má materská spoločnosť podstatný vplyv, a ktoré 
nie sú dcérskym podnikom ani spoločným podnikom;

(c)  Jednotlivci vlastniaci priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacom práve banky, 
čo im dáva významný vplyv v banke a každý iný jednotlivec, od ktorého sa môže 
očakávať, že ovplyvní alebo bude ovplyvnený takouto osobou pri obchodoch 
s bankou;

(d)  Kľúčoví riadiaci pracovníci, t. j. osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za 
plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti banky, vrátane riaditeľov, vedúcich pra-
covníkov banky a blízkych členov rodiny takýchto jednotlivcov;

(e)  Podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach vlastní priamo ale-
bo nepriamo ktorákoľvek osoba opísaná v bode (a), (c) alebo (d) alebo na ktorú 
môže mať takáto osoba významný vplyv. Sem patria podniky vlastnené riaditeľmi 
alebo hlavnými akcionármi banky.
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V tis. EUR

31.12.2017 Akcionári

Spoločnosti 
spriaznené 

s akcionármi 
skupiny

Dcérske 
spoločnosti

Spoločný 
podnik

Pridružený 
podnik

Kľúčoví 
riadiaci 

pracovníci 
(KRP) 

Osoby 
blízke KRP Ostatní

Aktíva

Finančné aktíva držané 
na obchodovanie

– 228 – – – – – – 

Finančné aktíva k dis-
pozícii na predaj

– 24 322 – – – – –

Úvery a pohľadávky 1 655 31 172 – – 843 92 61 928

  Úvery a pohľadávky 
voči finančným 
inštitúciám

– 1 655 – – – – – – 

  Úvery a pohľadávky 
voči klientom

– – 31 172 – – 843 92 61 928

Iné aktíva – – 1 738 88 – – – 241 

       

Záväzky        

Finančné záväzky držané 
na obchodovanie

– 1 620 – – – – – – 

Finančné záväzky 
oceňované umorovanou 
cenou

– 12 313 26 385 2 579 – 285 229 11 549

  Finančné záväzky voči 
finančným inštitúciám

– – – – – – – – 

  Finančné záväzky voči 
klientom

– 4 300 26 385 2 579 – 285 229 11 549

  Podriadený dlh – 8 013 – – – – – – 

Iné záväzky – 3 2 214 2 – – – 22 

       

Výnosy/náklady        

Čisté úrokové výnosy 47 480 (5 267)* – 6 (1) 1 995

Čisté výnosy z poplatkov 
a provízií

29 (7) 3 222 1 316 – 3 1 (109)

Čistý zisk z finančných 
operácií

– (16 442) – – – – – – 

Čisté ostatne prevádz-
kové výnosy/(náklady)

– 70 212 83 –  – – – 

Administratívne náklady – (16) (6 925) – (3) (2 890) – (219) 

V tis. EUR

31.12.2016 Akcionári

Spoločnosti 
spriaznené 

s akcionármi 
skupiny

Dcérske 
spoločnosti

Spoločný 
podnik

Pridružený 
podnik

Kľúčoví 
riadiaci 

pracovníci 
(KRP) 

Osoby 
blízke KRP Ostatní

Aktíva

Finančné aktíva držané 
na obchodovanie

– 281 – – – – – – 

Finančné aktíva 
k dispozícii na predaj

– 23 785 – – – – – 1 151

Úvery a pohľadávky 14 194 53 452 – – 51 – 15 063

  Úvery a pohľadávky 
voči finančným 
inštitúciám

– 194 – – – – – – 

  Úvery a pohľadávky 
voči klientom

14 – 53 452 – – 51 – 15 063

Iné aktíva – 17 2 595 412 – – – – 

       

Záväzky        

Finančné záväzky držané 
na obchodovanie

– 124 – – – – – – 

Finančné záväzky 
oceňované umorovanou 
cenou

– 10 161 23 005 1 691 – 849 95 1 659 

  Finančné záväzky voči 
finančným inštitúciám

– 2 148 – – – – –  

  Finančné záväzky voči 
klientom

– – 23 005 1 691 – 849 95 1 659

  Podriadený dlh – 8 013 – – – – – 

Iné záväzky – 3 2 631 57 – – – – 

       

Výnosy/náklady        

Čisté úrokové výnosy 591 181 (3 487)* (1) – 1 – 832

Čisté výnosy z poplatkov 
a provízií

26 1 1 187 378 – 3 – 71

Čistý zisk z finančných 
operácií

– (113) – – – – – – 

Čisté ostatne prevádz-
kové výnosy/(náklady)

– 9 499 55 1  – – – 

Administratívne náklady – (19) (8 426) – – (3 472) – – 

*  Čisté úrokové výnosy obsahujú aj zaplatené provízie za sprostredkovanie úverov, ktoré sú súčasťou efektívnej 
úrokovej miery

Celková výška odmien vyplatených členom dozornej rady a predstavenstvu v roku 
2017 bola 2 890 tis. eur (2016: 3 472 tis. eur).
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 33. Správa cenných papierov

Banka spravuje aktíva v hodnote 400 886 tis. eur (2016: 299 776 tis. eur), ktorý 
predstavujú cenné papiere a iné hodnoty.

 34. Reálne hodnoty

Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo by bola zaplatená 
za prevod záväzku pri riadnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocene-
nia. Nasledujúca tabuľka znázorňuje odhadované reálne hodnoty finančných aktív 
a záväzkov banky, ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou:

V tis. EUR

31. december 2017 Účtovná 
hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Reálna 

hodnota

Finančné aktíva

Peniaze a účty v centrálnych bankách 760 008 – 760 008 – 760 008

Finančné aktíva držané do splatnosti 281 410 292 254 21 022 – 313 276

Úvery a pohľadávky 2 346 031 – 55 368 2 376 789 2 432 157

Úvery a pohľadávky voči fin. inštitúciám 55 368 – 55 368 – 55 368

Úvery a pohľadávky voči klientom 2 181 127 – – 2 268 317 2 268 317

Dlhové cenné papiere 109 536 – – 108 472 108 472

Iné aktíva (len finančné aktíva) 30 276 – 30 276 – 30 276

Finančné záväzky

Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

3 617 352 – 3 621 581 – 3 621 581

Finančné záväzky voči fin. inštitúciám 5 573 – 5 573 – 5 573

Finančné záväzky voči klientom 3 603 766 – 3 607 358 – 3 607 358

Podriadený dlh 8 013 – 8 650 – 8 650

Iné záväzky (len finančné záväzky) 38 785 – 38 785 – 38 785

V tis. EUR

31. december 2016 Účtovná 
hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Reálna 

hodnota

Finančné aktíva

Peniaze a účty v centrálnych bankách 659 214 – 659 214 – 659 214

Finančné aktíva držané do splatnosti 349 663 – 389 793 – 389 793

Úvery a pohľadávky 2 265 523 – 47 634 2 271 815 2 319 449

Úvery a pohľadávky voči fin. inštitúciám 47 634 – 47 634 – 47 634

Úvery a pohľadávky voči klientom 2 015 531 – – 2 069 830 2 069 830

Dlhové cenné papiere 202 358 – – 201 985 201 985 

Iné aktíva (len finančné aktíva) 48 138 – 48 138 – 48 138

Finančné záväzky

Finančné záväzky oceňované 
umorovanou cenou

3 608 272 – 3 610 454 – 3 610 454

Finančné záväzky voči fin. inštitúciám 4 242 – 4 242 – 4 242

Finančné záväzky voči klientom 3 596 017 – 3 597 368 – 3 597 368

Podriadený dlh 8 013 – 8 844 – 8 844

Iné záväzky (len finančné záväzky) 26 846 – 26 846 – 26 846

Pri odhade reálnych hodnôt finančných aktív a finančných záväzkov banky boli 
použité nasledujúce metódy a predpoklady:

Peniaze a účty v centrálnych bankách

Peniaze a účty v centrálnych bankách predstavujú krátkodobé aktíva s lehotou splat-
nosti do 3 mesiacov. Reálna hodnota peňazí a účtov v centrálnych bankách je totožná 
s ich účtovnou hodnotou.

Finančné aktíva držané do splatnosti

Reálne hodnoty finančných aktív držaných do splatnosti sú vypočítané použitím kóto-
vaných trhových cien. Ak nie sú k dispozícii kótované trhové ceny, tak sú finančné 
aktíva ocenené diskontovaním budúcich peňažných tokov pomocou oceňovacieho 
modelu (capital asset pricing model).

Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sa uvádzajú v netto hodnote, t.j. po odpočítaní opravných 
položiek. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, 
je vhodné pokladať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. Reálne hod-
noty ostatných pohľadávok voči klientom sa vypočítajú diskontovaním budúcich 
peňažných tokov použitím bežných trhových sadzieb a odhadovaných rizikových 
marží.

Iné aktíva (len finančné aktíva)

Iné aktíva predstavujú krátkodobé aktíva s lehotou splatnosti do 3 mesiacov. Reálna 
hodnota iných aktív je totožná s ich účtovnou hodnotou.
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Finančné záväzky voči finančným inštitúciám

Reálne hodnoty bežných účtov iných bánk sa rovnajú približne ich účtovnej hodnote. 
Pri ostatných finančných záväzkoch voči finančným inštitúciám so zostatkovou do-
bou splatnosti menej ako tri mesiace je tiež vhodné použiť účtovnú hodnotu ako 
približnú reálnu hodnotu. Reálne hodnoty ostatných vkladov finančných inštitúcií sa 
vypočítajú diskontovaním budúcich peňažných tokov použitím platných medziban-
kových sadzieb.

Finančné záväzky voči klientom

Reálne hodnoty bežných účtov a termínovaných vkladov so zostatkovou dobou 
splatnosti menej ako tri mesiace sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Reálne 
hodnoty ostatných záväzkov voči klientom sa vypočítajú diskontovaním budúcich 
peňažných tokov použitím súčasných sadzieb na vklady.

Podriadený dlh

Reálna hodnota podriadeného dlhu je vypočítaná diskontovaním budúcich 
peňažných tokov použitím súčasných trhových sadzieb a odhadovanej rizikovej 
marže.

Iné záväzky (len finančné záväzky)

Iné záväzky predstavujú krátkodobé záväzky s lehotou splatnosti do 3 mesiacov. Reál-
na hodnota iných záväzkov je totožná s ich účtovnou hodnotou.

 35.  Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka

Po dátume zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by 
vyžadovali úpravu alebo zverejnenie v účtovnej závierke k 31. decembru 2017.
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č. Pobočka Ulica PSČ

1 BA – Dlhé diely Ľ. Fullu 3 841 05

2 BA – River Park* Dvořákovo nábrežie 4 811 02

3 BA – Twin City Mlynské nivy 14 821 09

4 BA – Karlova Ves Karloveská 34 842 64

5 BA – Odborárske nám. Odborárske nám. 2 811 07

6 BA – Nám. SNP Nám. SNP 35 811 01

7 BA – Rača Čachtická 25 831 06

8 BA – Saratov Saratovská 9 841 02 

9 BA – Tomášikova Tomášikova 21 821 01

10 BA – Vlast. nám. Vlastenecké námestie č. 4 851 01

11 Bánovce nad Bebravou Námestie Ľudovíta Štúra 8/8B 957 01

12 Banská Bystrica Dolná 62 974 01

13 Bardejov Hviezdoslavova 3 085 01

14 Brezno Námestie M. R. Štefánika 7 977 01

15 Dubnica nad Váhom Nám. Matice slovenskej 12/1298 018 41 

16 Dunajská Streda Bacsákova ul. 929 01

17 Galanta Sídlisko Jas č. 5 (OC JASPARK) 924 01 

18 Humenné Nám. slobody 3 066 01

19 Komárno Mederčská 4987/4 945 01

20 Košice 1 Toryská 3 040 11

21 Košice 2 Štúrova 1 (OD Dargov) 040 01

22 Levice P. O. Hviezdoslava 2/A 934 01 

23 Liptovský Mikuláš Ulica 1. mája 41 031 01 

24 Lučenec T. G. Masaryka 19 984 01

25 Malacky Zámocká 8 901 01

26 Martin Andreja Kmeťa 5397/23 036 01

27 Michalovce Ul. kpt. Nálepku 26 071 01

28 Nitra 1 Štefánikova trieda 65 949 01

29 Nitra 2 Sládkovičova 1 949 01

30 Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 19 915 01

31 Nové Zámky Komárňanská 2 940 02

32 Pezinok Moyzesova 4/B 902 01

33 Poprad Vajanského 71 058 01

34 Prešov Hlavná 54 080 01

č. Pobočka Ulica PSČ

35 Prešov 2 Arm. generála Svobodu 25 080 01

36 Prievidza Bojnická cesta 15 971 01

37 Ružomberok Podhora 55 034 01

38 Rožňava Janka Kráľa 4 048 01

39 Senec Lichnerova 44 903 01

40 Senica Námestie oslobodenia 9/21 905 01 

41 Skalica Potočná 20 909 01

42 Spišská Nová Ves Letná 51 052 01

43 Šaľa Nám. sv. Juraja 2244 927 01 

44 Topoľčany Námestie M. R. Štefánika 21 955 01 

45 Trebišov M. R. Štefánika 52 075 01 

46 Trenčín Nám. sv. Anny 23 911 01

47 Trnava Hlavná ulica 33 917 01

48 Vranov nad Topľou Námestie slobody 5 093 01

49 Zvolen T. G. Masaryka 955/8 960 01

50 Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 2820/24 965 01

51 Žilina Na priekope 19 012 03

Rok 2017 Rok 2018

Nové pobočky Senec
Ružomberok
Prešov Eperia
BA – Saratov

Nové pobočky Šaľa – otvorená
Piešťany

Relokácie BA – Twin City
Pezinok

Relokácie River Park

Rekonštrukcie Spišská Nová Ves

Zrušenie BA – Skybox

existujúce pobočky pobočky realizované v roku 2017 pobočky plánované v roku 2018

*obchodné miesto určené pre VIP klientov
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