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Medzinárodná
obchodná sieť

Sberbank Ruska získala bývalú Volksbank Inter-
national AG – teraz Sberbank Europe AG – vo fe- 
bruári 2012.

Sberbank Ruska je najväčšou bankou v Rusku, ktorá 
spravuje takmer jednu tretinu všetkých aktív ruského 
bankového sektora. Jej zakladateľom a hlavným akcio-
nárom je centrálna banka Ruskej federácie, ktorá vlast-
ní 50 % celkového základného imania plus jednu akciu  
s hlasovacím právom. Vlastníkmi ďalších akcií je viac ako 
245 000 fyzických osôb a inštitucionálnych investorov  
v Rusku a vo svete. Banka má najväčšiu predajnú sieť  
v Rusku s viac ako 18 000 pobočkami, rovnako aj dcér-
skymi spoločnosťami v 20 krajinách Spoločenstva nezá-
vislých štátov a v strednej a východnej Európe.

V septembri 2012 Sberbank zavŕšila akvizíciu tureckej 
denizBank AS, ktorá je 6. spomedzi súkromných a 9. 
spomedzi všetkých bánk na tureckom trhu z hľadiska 
celkových konsolidovaných aktív.

Časopis The Banker vyhlásil Sberbank za „Banku roka“  
a The Economist jej udelil druhé miesto v návratnosti na 
akciu za posledných desať rokov.

Sberbank Europe AG riadi sieť deviatich univerzálnych 
bánk v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy:  
na Slovensku, v Českej  republike, maďarsku, Slovinsku, 
chorvátsku, Bosne a hercegovine, Srbsku a na Ukrajine.  
celkovo banka prevádzkuje 280 pobočiek a má 4 400 
zamestnancov (k 31. 12. 2012).

Sberbank je jednou z najziskovejších finančných inšti-
túcií na svete a vedúcim hráčom na trhu v poskyto-
vaní inovatívnych produktov založených na jedinečnej  
a najmodernejšej technológii. Vďaka skúsenostiam na-
šich zamestnancov na miestnych trhoch a vďaka našej 
orientácii na klienta Sberbank Europe buduje most  
k obchodom s Východom a je jedinečným obchodným  
partnerom v regióne strednej a východnej Európy, Rus- 
ka a Spoločenstva nezávislých štátov. Od vstupu nové-
ho akcionára – Sberbank – sme začali významnú trans-
formáciu. Ako súčasť jednej z najväčších, najrýchlejšie  
rastúcich a dynamických bankových organizácií na 
svete sa my v Sberbank Europe usilujeme, aby sme boli  
uznávaní ako vedúci hráč a inovátor v bankovníctve  
strednej a východnej Európy, ktorý rozširuje svoju prí-
tomnosť a poznateľnosť v západnej Európe.

chceme budovať trvalé vzťahy s našimi klientmi a za-
meriavať sa na ich potreby. Ako Sberbank Europe sa  
usilujeme stať sa bankou, ktorá  sa neustále ďalej rozvíja. 
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Príhovor predstavenstva

Vážení akcionári, vážení klienti, milí priatelia, 
rok 2012 bol pre našu banku prelomový zo všetkých 
stránok. Vo februári sa ukončila akvizícia skupiny Volks-
bank international najväčšou ruskou bankou Sber-
bank. Stali sme sa súčasťou tretej najsilnejšej banky  
v Európe (podľa trhovej kapitalizácie) a jej kapitálová  
sila, ako aj kvalitné produkty i služby nám poskytujú  
dobrý základ na ďalší rozvoj. Pre samotnú Sberbank to 
bol dôležitý krok v napĺňaní jej medzinárodnej stratégie  
a na ceste za vybudovaním skutočne globálnej korporácie.

Nový vlastník priniesol postupne celý rad noviniek  
a zmien. Podstatne sa zmenilo vedenie banky i vedúci 
pracovníci banky. začalo sa viacero projektov, ktoré 
prenášajú najnovšie bankové technológie vyvinuté 
Sberbank Ruska napríklad v oblasti riadenia rizík či au-
tomatizovaného procesu schvaľovania spotrebiteľských 
úverov do každodenného života našej banky. Sformu-
lovali sme, prediskutovali sme a prijali novú stratégiu 
banky, ktorá sa zameriava na oblasti, ktoré poznáme 
najlepšie a v ktorých môžeme využiť skúsenosti, kon-
takty a silu našej bankovej skupiny. chceme sa stať 
bránou na Východ pre slovenských podnikateľov, ktorí 
pôsobia na trhoch Ruska a Spoločenstva nezávislých 
štátov a obsluhovať obchodné a investičné toky me-
dzi Slovenskom a trhmi Ruska i SNŠ. Naša história nás  
priam predurčuje, aby sme sa orientovali najmä na malé 
a stredné podniky, ktoré tvoria chrbtovú kosť ekono-
miky. Veľmi dôležití sú pre nás aj individuálni klienti, 
ktorým ponúkneme prvotriedne produkty využívajúce 
súčasné technológie a s minimálnou administratívnou 
záťažou. Týmto prístupom plánujeme výrazne rozšíriť 
našu klientsku základňu.

minulý rok znamenal pre nás aj nutnosť vyrovnať sa  
s dedičstvom minulosti. Vytvorili sme opravné položky  
v hodnote 70,9 mil. € k nášmu úverovému portfóliu,  
pričom prístup k posudzovaniu rizík bol konzervatívny. 
Toto rozhodnutie nám zaručuje, že chybné kroky z mi-
nulosti už nebudú mať na nás vplyv. cenou je hospodársky 
výsledok za rok 2012 – strata vo výške 47,7 mil. €. Nový 
hlavný akcionár banky, Sberbank Europe AG, tento krok 
plne podporil a zvýšil základné imanie banky o 75 mil. €, 
čím preukázal svoj zámer dlhodobo pôsobiť na sloven-
skom trhu.

Skupina Sberbank dokázala svoj trvalý záujem o Sloven-
sko tiež prostredníctvom unikátnej dohody o spoluprá-
ci, ktorú 21. novembra 2012 podpísali generálny riaditeľ  
Eximbanky SR igor Lichnovský a prezident Sberbank 
Ruska herman Gref. hlavným zámerom dohody o spo-
lupráci je podporiť slovenských exportérov pri ich presa-
dzovaní sa na zahraničných trhoch cez poistné, záručné 
a úverové produkty.

Proces zmien sa začal koncom minulého roku prejavovať 
aj v našej najdôležitejšej činnosti – v obchode. Posledný 
štvrťrok 2012 bol pre nás veľmi úspešný, pretože sa nám 
v tomto období podarilo zvýšiť úvery podnikom o 4,5 %, 
pričom trh klesol o 1,7 %. Vklady obyvateľstva stúpli  
o 10,7 %, čo je štvornásobný rast oproti trhu. Tieto vý- 
sledky sú dobrým základom a prísľubom pre rok 2013.

hlavnou úlohou banky v roku 2013 je návrat k zisku  
po dvoch rokoch strát prostredníctvom napĺňania novej 
stratégie banky. Pritom sa budeme riadiť základným 
princípom – rešpektujeme vás ako klienta a postaráme 
sa o vás ako o priateľa. Budeme presadzovať otvorený  
a priateľský prístup a neustále sa snažiť vylepšovať naše 
produkty a služby v prospech našich klientov.  
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Predstavenstvo banky

JUDr. Samuel Vlčan – predseda predstavenstva

Dipl.-Kfm. Manfred Gram – člen predstavenstva
 

Nedialko Radikov – člen predstavenstva
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Na prahu výziev 
Spomalenie hospodárskeho rastu v závere roka 
pripomenulo riziká, ktorým bude slovenské hos-
podárstvo čeliť v roku 2013. 

V poslednom vlaňajšom štvrťroku si slovenské hos-
podárstvo zapísalo najpomalší medziročný reálny rast 
hdP od predošlej recesie. hoci tento výsledok (+ 0,7 %) 
zodpovedal nášmu očakávaniu (prognóza Sberbank 
Slovensko v prieskume agentúry Thomson Reuters bola 
+ 0,6 %), spolu s koncoročným skokom v registrovanej 
nezamestnanosti a poklesom priemyselnej produkcie to 
bola ďalšia z ochutnávok pred náročným rokom, ktorý 
Slovensko čaká. Treba zároveň dodať, že s oneskorením 
voči porovnateľným susedom v Česku a maďarsku, ktorí 
návrat recesie okúsili už vlani.

Prognózu reálneho rastu slovenského hdP na tento 
rok sprevádza oveľa vyššia než zvyčajná dávka neistoty, 
vzhľadom na neduživé vyhliadky tak domáceho dopytu, 
vývoja investícií, ako aj hrozbu spomalenia externého 
dopytu po našich vývozoch. 

Ak odhliadneme od mimoriadnych pozitívnych vplyvov 
v najväčších exportných odvetviach, konečná spotreba 
domácností, investície firiem, ale aj priemyselná produk-
cia v šiestich slovenských odvetviach z trinástich sa vlani 
vyvíjali spôsobom charakteristickým pre recesiu. Tá vlani 
naplno postihla porovnateľné ekonomiky maďarska  
a Česka.

Vyhliadky na tento rok možno preto označiť za nanajvýš 
krehké. Kvôli nevyhnutnosti stabilizovať nárast verej-
ného dlhu bude podobne ako vlani medziročne klesať 
aj konečná spotreba verejnej správy. V prostredí neis-
tých vyhliadok na exportných odbytištiach sme už vlani 
boli svedkami medziročného reálneho poklesu hrubých 
fixných investícií. Jediná vlaňajšia prorastová položka slo-
venského hdP – čistý export – sa v tomto roku výrazne 
zmierni nielen pre miernu recesiu v eurozóne, ale aj pre 
vyčerpanie vlaňajších mimoriadnych príspevkov, ktorými 
boli nábeh výroby v nových exportných kapacitách, ako 
aj znižovanie objemu zásob výrobných vstupov v export-
nom priemysle. Okrem toho sa treba pripraviť aj na to, 
že kým vlani prebytok zahraničného obchodu ťažil zo 

štatistického vplyvu nižšej porovnávacej základne, tento 
rok to bude naopak a tohtoročné výsledky zahraničného 
obchodu sa budú porovnávať s vlaňajším rekordným 
prebytkom obchodnej bilancie.

Šesť z trinástich odvetví slovenskej priemyselnej výro-
by už vlani čelilo medziročnému poklesu priemyselnej 
produkcie.

V prostredí nárastu miery nezamestnanosti na najvyššie 
úrovne od mája 2004 pri neistých budúcich vyhliad-
kach na trhu práce spravidla dochádza k oslabeniu 
spotrebiteľskej dôvery a zvyšuje sa sklon domácností  
k úsporám. Konečná spotreba domácností na Slovensku 
reálne medziročne klesá už od roku 2009.

Najdôležitejším faktorom pre vyhliadky slovenského ras-
tu bude to, či sa splní očakávanie postupného hospodár-
skeho oživenia v eurozóne v druhom polroku tohto roka. 
Ten signalizujú viaceré predstihové ukazovatele vrátane 
indexu nemeckej podnikateľskej dôvery, ktorá sa už tri 
mesiace po sebe zlepšuje.

index nemeckej podnikateľskej dôvery iFO je zostavený 
na základe prieskumu na vzorke 7 000 nemeckých firiem. 
za ostatných 20 rokov sa potvrdilo, že je veľmi dobrým 
barometrom ďalšieho smerovania reálnej ekonomiky 
Nemecka. index podnikateľskej dôvery má dve hlavné 
zložky: hodnotenie súčasnej situácie a hodnotenie 
očakávaní firiem na nasledujúcich šesť mesiacov. 

Práve zložka indexu mapujúca budúce očakávania vyka-
zuje relatívne vysokú a pozitívnu koreláciu s neskorším 
aktuálnym vývojom reálneho rastu nemeckého hdP. 
zatiaľ čo informáciu o vytvorenom hdP máme k dis-
pozícii až ex post a s niekoľkotýždňovým odstupom, hod-
notenie podnikateľskej dôvery je dostupné priebežne, 
každý mesiac. Aj preto sa tento ukazovateľ označuje 
ako predstihový – teda signalizujúci možné tendencie 
budúceho vývoja v hospodárstve.

Podobným predstihovým ukazovateľom pre celú euro- 
zónu je Pmi index, ktorý sa zostavuje na základe  
prieskumu medzi nákupnými manažérmi spomedzi 
členských krajín celej eurozóny. Ten zaznamenáva v os-
tatných mesiacoch tiež trend postupného zlepšenia, no 
stále sa pohybuje pod hranicou oddeľujúcou teritórium 

Vývoj makroekonomického 
prostredia
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expanzie a oslabenia.

Oba tieto predstihové ukazovatele minimálne vypoveda-
jú o stabilizácii situácie v Nemecku a v eurozóne a pod-
porujú očakávania postupného oživenia hospodárskeho 
rastu v druhom polroku. 

Pod stabilizáciu situácie v eurozóne sa podpísali stabi-
lizácia na dlhopisovom trhu eurozóny, príspevok mi-
moriadneho uvoľnenia menovej politiky našej EcB, ako 
aj pokračovanie mierneho hospodárskeho rastu v USA, 
ktoré patria medzi najväčších exportných partnerov  
eurozóny.

do Nemecka smeruje pätina slovenského vývozu. Ne-
mecko je zároveň najväčším obchodným partnerom aj 
pre exportne orientovanú Českú republiku, kam mieri  
14 % slovenského vývozu. zároveň je Nemecko najväčšou 
ekonomikou a lokomotívou hospodárstva eurozóny. 

Ako sme videli aj počas ostatných fáz hospodárskeho 
cyklu, vývoj v slovenskom hospodárstve spravidla na-
sleduje vývoj u našich obchodných partnerov s odstu-
pom dvoch až troch štvrťrokov.

V závere prvého štvrťroka navyše karty zamiešalo opä-
tovné vyostrenie napätia na dlhopisovom trhu v súvislosti 
s bezprecedentnými podmienkami preklenovacej pomo-
ci pre cyprus. hoci ide o jednu z najmenších ekonomík 
eurozóny, jednou z kľúčových otázok roku 2013 bude to, 
či a nakoľko tamojšie udalosti naštrbia podnikateľskú  
a investorskú dôveru na starom kontinente.
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Správa
o hospodárskej činnosti
Korporátne bankovníctvo  
Vstup nového akcionára sa prejavil vo fungovaní  
a výsledkoch korporátneho bankovníctva v roku 2012. 
V treťom a vo štvrtom štvrťroku došlo k viacerým 
organizačným zmenám, ktorých cieľom bolo vytvoriť 
predpoklady na zdravý a udržateľný rast a začleniť  
banku do skupiny Sberbank. 

Koncom roka 2012 bolo vytvorených niekoľko nových 
oddelení so zameraním na financovanie obchodu, fi- 
nancovanie podporované exportnými kreditnými agen-
túrami, syndikované transakcie a platobný styk. Banka 
umožnila svojim klientom otvárať si účty a realizovať 
platby v ruských rubľoch a začala sa aktívne venovať  
podpore obchodu a podnikania vo väzbe na Ruskú  
federáciu a Spoločenstvo nezávislých štátov. zvýšila  
sa spolupráca s ostatnými bankami v rámci Sberbank  
Europe pri financovaní väčších projektov. Práve v týchto 
oblastiach vníma Banka pridanú hodnotu a vidí výrazný 
potenciál na plánovaný rast.

Vďaka spomínaným opatreniam sa korporátnemu ban- 
kovníctvu podarilo v poslednom štvrťroku 2012 dosia-
hnuť rast úverov aj vkladov, ktorý výrazne prevyšo- 
val vývoj na slovenskom bankovom trhu v danom  
období. Na výsledky dosiahnuté v poslednom štvrťroku 
2012 sa nám podarilo úspešne nadviazať aj v prvom 
štvrťroku 2013.

Retailové bankovníctvo  
V oblasti retailu sa banka po vstupe nového akcionára 
sústredila na tvorbu stratégie, ktorá by zabezpečila dl-
hodobý rast počtu klientov a kvality poskytovaných slu- 
žieb. Vstup nového akcionára vyvolal potrebu zmeny 
prístupu z produktovo orientovanej banky na klientsky 
orientovanú. 

Banka si jasne definovala cieľovú skupinu, ako aj základné 
hodnoty, ktoré by chcela tejto cieľovej skupine doručiť 
prostredníctvom všetkých svojich obchodných miest.  
V tomto duchu začala Banka meniť svoje produkty a pro- 

cesy, aby klienti v nasledujúcich rokoch jasne pocítili roz-
diel medzi bankou, ktorá konkuruje cenou a bankou, 
ktorá klientom prináša hodnoty. Banka tiež sústredila 
svoju pozornosť a zdroje na prípravu rebrandingu. Nový 
dizajn obchodných miest, ktorý klienti zažijú už začiat-
kom budúceho roku, by mal jednak prezentovať novú 
značku tak, ako ju klienti poznajú z ostatných trhov, kde je  
Sberbank aktívna, jednak priniesť klientom svieži a mo-
derný zážitok. Čo sa týka samotných finančných a obchod-
ných ukazovateľov, retailové bankovníctvo sa sústredilo 
na ozdravenie portfólia úverov s cieľom pripraviť pred-
poklady na budúci rast, v oblasti predaja zase zhromaždiť 
dostatočné množstvo primárnych vkladov umožňujúcich 
naplniť ambiciózne ciele v oblasti trhových podielov.

Treasury  
Rovnako aj pre Treasury bol rok 2012 rokom zmeny  
akcionára a rokom prípravy na zmenu informačného 
systému. 

zmena akcionára priniesla zvýšenú dôveru vkladate- 
ľov a tá sa odrazila vo zvýšení objemov ukladaných 
prostriedkov práve cez odbor Treasury. Prostriedky boli  
prijímané vo forme klasických termínových vkladov,  
alebo cez úspešný produkt Progress deposit, ktorý bol 
až donedávna unikátom na trhu. Treasury si tiež vďaka 
novému akcionárovi upevnilo svoje vzťahy s inštitu-
cionálnymi investormi v Slovenskej republike, ktorí 
zmenu privítali.

Riadenie aktív a pasív pokračovalo v podpore upev-
ňovania najmä depozitnej bázy banky, čo napĺňalo stra-
tégiu banky v zmysle spoliehania sa na vlastné zdroje 
likvidity a dopĺňalo mozaiku stratégie skupiny Sberbank 
Europe. V rámci nej Treasury taktiež úspešne umiest-
nilo ďalších 99 mil. hypotekárnych záložných listov a tak 
prispelo k rozvoju hypotekárneho obchodu v banke.

Na záver roka Treasury spolu s ostatnými zainteres-
ovanými útvarmi pripravilo podmienky na výmenu ob-
chodného informačného systému Kondor+ za systém 
murex používaný v rámci skupiny Sberbank.
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Prehľad
základných ukazovateľov

2012201120102009

1 530 1 412
1 748

1 330
1 597

2008

2012201120102009

978
993

1 227

1 019
1 145

2008

2012201120102009

41
39 38

2008

2012201120102009

1 184
1 001

1 378

1 014 1 167

2008

2012201120102009

31

4449 53

2008

2012201120102009

16

-7

-66

3

-6

2008

Bilančná suma
v miliónoch EuR

Pohľadávky voči klientom
v miliónoch EuR

Prevádzkové náklady
v miliónoch EuR

Záväzky voči klientom
v miliónoch EuR

Prevádzkové výnosy
v miliónoch EuR

Zisk/strata pred zdanením
v miliónoch EuR    

57

3936
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Akcionári
Sberbank Slovensko, a. s.

Akcionár  Podiel na z. i.  Podiel na z. i. 
                v EUR                     v %

52 479 536

320 310

52 799 846

99,3934

0,6066

100,0000

Sberbank Europe AG

drobní akcionári

Spolu  

Akcionár Kmeňové akcie Prioritné akcie
Počet v ks

193 853

1 034

194 887

Počet v ks

98 933

771

99 704

Suma v EUR

36 056 658

192 324

36 248 982

Suma v EUR

16 422 878

127 986

16 550 864

Podiel v %

99,4694

0,5306

100,000

Podiel v %

99,2267

0,7733

100,0000

Sberbank Europe AG

drobní akcionári

Spolu

Stav k 31. 12. 2012.

2012201120102009

646 590 589573 578

2008 2012201120102009

47 41 4141

2008

Počet zamestnancov Počet pracovísk
pobočky a expozitúry

41



Individuálna
účtovná
závierka

zostavená podľa medzinárodných štandardov finančné-
ho výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2012.
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Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo banky

JUDr. Samuel Vlčan 
Predseda od 31. 8. 2012 do 31. 8. 2015.

Dipl.-Kfm. Manfred Gram 
Člen od 15. 9. 2010 do 15. 9. 2013.

Nedialko Radikov
Člen od 15. 8. 2012 do 15. 8. 2015. 

Dozorná rada banky

Valentin Lubomir Mihov
Predseda od 30. 10. 2012 do 29. 4. 2015. 

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 
Člen od 29. 4. 2010 do 29. 4. 2015.

Marianna Danilina
Člen od 27. 4. 2012 do 29. 4. 2015.

Ing. Slavomír Cyprich
Člen od 24. 5. 2012 do 29. 4. 2015.

Thoraf Arlt
Predseda od 28. 9. 2012 do 29. 4. 2015.

David Joseph O´Mahony
Člen od 30. 10. 2012 do 29. 4. 2015.
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Správa nezávislého audítora
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Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky z finančných derivátov

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom

investičné cenné papiere

investície v nehnuteľnostiach

Hmotný majetok

Nehmotný majetok

Splatná daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

Ostatný majetok

záväzky z finančných derivátov 

záväzky voči bankám

Prijaté úvery

záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Rezervy

Ostatné záväzky

Podriadený dlh

základné imanie

Emisné ážio

Rezervné fondy a nerozdelený zisk

232 925

6 317

46 948

1 145 483

134 335

790

15 761

5 272

205

5 844

3 463

1 597 343

2 178

126 123

25 084

1 167 171

114 827

479

4 323

30 006

1 470 191

33 207

38 847

55 098

127 152

1 597 343

Výkaz o finančnej situácii
k 31. decembru 2012

Majetok Poznámka 2012 2011
  (tis. EuR) (tis. EuR)

záväzky

Vlastné imanie

7

9

10

11

12

13

14

14

15

21

9

16

17

18

19

20

22

23

24

24

25

111 395

7 690

104 297

1 226 689

249 513

-

15 462

5 190

1 963

21 581

4 589

1 748 369

 

2 585

14 644

75 380

1 378 447

105 720

1 681

6 748

-

1 585 205

 

52 800

94 254

16 110

163 164

1 748 369

Dipl.-Kfm. Manfred Gram, MBA 
Člen predstavenstva

ing. Beáta Dorociaková
Riaditeľ ekonomického odboru

ing. Martin Sýkora 
Osoba zodpovedná za zostavenie 
účtovnej závierky

ing. Marta Ráczová
Osoba zodpovedná za 
účtovníctvo

Individuálna účtovná závierka, ktorá obsahuje poznámky na stranách 20 až 83, bola schválená a podpísaná dňa 27. marca 2013.
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Úrokové výnosy

Úrokové náklady

Čisté úrokové výnosy

Výnosy z poplatkov a provízií

Náklady na poplatky a provízie

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

Čistý zisk z obchodovania

Čisté ostatné výnosy/(náklady) 

Čisté neúrokové výnosy

Prevádzkové výnosy

Všeobecné prevádzkové náklady

Odpisy 

Prevádzkové náklady

Prevádzkový zisk pred znížením  

hodnoty majetku a rezerv

zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

(Tvorba)/rozpustenie rezerv

(Strata)/zisk pred zdanením

daň z príjmov

(Strata)/zisk po zdanení

      58 664

  (18 774)

39 890

    15 005

     (3 139)

11 866

979

74

1 053

52 809

(33 542)

     (5 126)

   (38 668)

14 141

   (19 803) 

(41)

(5 703)

1 119

(4 584)

Výkaz ziskov a strát za rok, 
ktorý sa skončil 31. 12. 2012

27

28

30

30

31

32

33

14

29

20

34

      62 733

  (23 161)

39 572

    13 742

     (3 711)

10 031

630

(6 285)

(5 655)

43 948

(33 335)

     (4 745)

   (38 080)

5 868

   (70 900) 

(1 202)

(66 234)

18 508

(47 726)

 Poznámka 2012 2011
  (tis. EUR) (tis. EUR)
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(Strata)/zisk za rok

Ostatné súčasti komplexného výsledku

zmena v reálnej hodnote cenných papierov na predaj

zmena z precenenia zabezpečovacích derivátov

daň z príjmov z ostatných súčastí komplexného výsledku

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení

Celkový súhrnný zisk, po zdanení

      (4 584)

(917)

6 658

(1 091)

4 650

66

Výkaz komplexného výsledku
za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2012

      (47 726)

 

 7 653

3 858

(2 773)

 8 738

(38 988)

Poznámky na stranách 10 až 72 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.

  2012 2011
  (tis. EUR) (tis. EUR)
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K 1. januáru 2011

Celkový komplexný  

výsledok za rok 

zisk za rok 2011

Ostatné súčasti

komplexného výsledku

Čistá zmena v reálnej hodnote 

cenných papierov na predaj,

po zdanení

Čistá zmena z precenenia 

zabezpečovacích derivátov,

po zdanení 

K 31. decembru 2011

Strata za rok 2012

zvýšenie základného imania 

upísaním akcií

Ostatné súčasti

komplexného výsledku

Čistá zmena v reálnej hodnote 

cenných papierov na predaj,

po zdanení

Čistá zmena z precenenia 

zabezpečovacích derivátov,

po zdanení

K 31. decembru 2012

Výkaz zmien vlastného imania 
za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2012

33 207

-

-

-

33 207

-

19 593

-

-

52 800

Základné 
imanie

(tis. EUR)

38 847

-

-

-

38 847

-

55 407

-

-

94 254

Emisné 
ážio

(tis. EUR)

6 724

-

-

-

6 724

-

-

-

-

6 724

Zákonný 
rezervný 

fond
(tis. EUR)

1 145

-

-

-

1 145

-

-

-

-

1 145

Ostatné 
rezervy

(tis. EUR)

(228)

-

(743)

-

(971)

-

-

5 941

-

4 970

Fond z 
ocenenia 
v reálnej 
hodnote
(tis. EUR)

(1 886)

-

-

5 393

3 507

-

-

-

2 797

6 304

Fond zo 
zabezpeč.

peňažn.
tokov

(tis. EUR)

 49 277

(4 584)

-

-

44 693

(47 726)

-

-

-

(3 033)

Neroz-
delený 

zisk 
(tis. EUR)

127 086

(4 584)

           

(743)

5 393

127 152

(47 726)

75 000

5 941

2 797

163 164

Spolu
(tis. EUR)

Poznámky na stranách 10 až 72 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Výkaz o peňažných tokoch
za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2012

zisk pred zmenami

v prevádzkovom majetku a záväzkoch

zníženie stavu pohľadávok 

z finančných derivátov

zvýšenie stavu pohľadávok voči bankám

zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom

(zvýšenie) stavu ostatného majetku

zníženie stavu záväzkov z finančných derivátov  

zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov voči bankám

zvýšenie stavu záväzkov voči klientom

(zníženie)/zvýšenie stavu ostatných záväzkov

(zaplatená) daň z príjmov právnických osôb

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností

Splatenie investičných cenných papierov

Nákup investičných cenných papierov

Nákup budov, vybavenia a zariadenia

Tržby z predaja budov, vybavenia a zariadenia

Čisté peňažné toky z investičných činností

Navýšenie kapitálu

Emisia dlhopisov

Splatenie dlhopisov

Čerpanie prijatých úverov

Splatenie prijatých úverov

Prijatie podriadeného dlhu

Splatenie podriadeného dlhu

Čisté peňažné toky z finančných činností

22 391

569

(22 470)

(146 727)

(822)

(1 210)

90 160

150 752

(422)

(2 564)

89 657

59 694

(73 103)

(2 117)

40

(15 486)

-

52 112

(52 735)

-

(23) 

30 000

-

29 354

Peňažné toky 2012 2011
z prevádzkových činností Poznámka (tis. EUR)          (tis. EUR)

35 15 938

146

(57 344)

(151 852)

(1 126)

(436) 

(111 257)

 207 807

    2 425

   (1 754)

(97 453)

36 574

 (142 092)

  (3 812)

33

(109 297)

75 000

96 753

(106 822)

50 296

-

-

(30 006)

85 220

Peňažné toky
z investičných činností

Peňažné toky
z finančných činností
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Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných 

prostriedkov a ich ekvivalentov

Peňažné prostriedky

a ich ekvivalenty na začiatku roka

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

na konci roka 

103 525

129 400

232 9257

121 530

232 925

111 395

Poznámky na stranách 10 až 72 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.

 Poznámka 2012 2011
  (tis. EUR) (tis. EUR)
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Poznámky k individuálnej  
účtovnej závierke
1. Všeobecné informácie
VOLKSBANK Slovensko, a.s. („banka”), bola založená 26. 
augusta 1991 a do obchodného registra v Bratislave bola 
zapísaná 30. augusta 1991. Sberbank Europe AG, so síd-
lom Renngasse 10, 1012 Wien, Rakúsko, vlastní 99,39 % 
akcií. Konečnou materskou spoločnosťou je Sberbank 
Rusko so sídlom v Rusku. Zvyšok akcií 0,61 % vlastnia 
drobní akcionári.

Hlavnou aktivitou banky je poskytovanie bankových  
a finančných služieb podnikateľským a súkromným 
klientom so sídlom v Slovenskej republike.

Banka prevádzkuje 41 pobočiek na Slovensku.

Ďalšie informácie o banke

Sídlo: Vysoká 9, 810 00  Bratislava 
IČO: 17 321 123 
DIČ: 2020412460

Predstavenstvo

JUDr. Samuel Vlčan – predseda (od 31. augusta 2012)

Dipl.-Kfm. Manfred Gram, MBA

Nedialko Radikov (od 15. augusta 2012)

Ing. Rastislav Murgaš (od 1. januára 2013)

Dr.iur. Barbara Neiger, MBA (do 30. augusta 2012)

Ing. Richard Szabó, MBA, PhD (do 31. októbra 2012)

Dozorná rada

Valentin Lubomir Mihov – predseda  
(od 30. októbra 2012)

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 

Thoralf Arlt (od 28. septembra 2012)

Marianna Danilina (od 27. apríla 2012)

Ing. Slavomír Cyprich (od 24. mája 2012)

David Joseph O´Mahony (od 30. októbra 2012)

Christophe Marcel Descos, MSc.  
(do 28. septembra 2012)

Mag. Gerhard Wöber (do 28. septembra 2012)

Konstantin Kolpakov (do 28. septembra 2012)

Dr. Wolfgang Hofstetter (do 24. mája 2012)

Dr. Fausto Maritan (do 27. apríla 2012)

Peter Bernhard Tötzer (do 27. apríla 2012)

Výbor pre audit

Valentin Lubomir Mihov (od 28. septembra 2012)

Thoralf Arlt (od 28. septembra 2012)

Mag. Gerhard Wöber (do 28. septembra 2012)

Christophe Marcel Descos, MSc.  
 (do 28. septembra 2012)

Konstantin Kolpakov (do 28. septembra 2012)

Peter Bernhard Tötzer (do 27. apríla 2012)
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Účtovná závierka za rok, ktorý sa skončil 31. decembra  
2011, bola schválená 27. apríla 2012 valným zhromaž-
dením.

Účtovná závierka banky je zostavovaná ako individuálna 
účtovná závierka. Banka má jedinú dcérsku spoločnosť, 
ktorej činnosť a výsledky sú pre hospodárenie Volsk-
bank Slovensko, a.s. nevýznamné a preto konsolidovanú 
účtovnú závierku nezostavuje. Banka k 31. decem- 
bru 2012 a k 31. decembru 2011 vlastnila 100 % podiel 
na základnom imaní spoločnosti ALPHA plus, s.r.o., re-
gistrovanej v Slovenskej republike so sídlom Vysoká 9,  
810 00 Bratislava, ktorá sa zaoberá správou nehnuteľ-
ností. Hodnota investície do dcérskej spoločnosti pred-
stavuje vklad do základného imania vo výške 5 tis. Eur je 
vykázaná v položke „Ostatné aktíva“

Účtovná závierka banky je zahrňovaná do konsolidova-
nej účtovnej závierky konečnej materskej spoločnosti 
Sberbank Rusko, so sídlom 19 Vavilova St., 117997 Mos-
cow, Rusko. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny 
Sberbank za rok 2012 bude prístupná k nahliadnutiu  
po jej zostavení v jej sídle alebo na stránke www.sbrf.ru. 

Banka je povinná plniť regulačné požiadavky Národ-
nej banky Slovenska, ktoré zahŕňajú limity a rôzne iné 
obmedzenia týkajúce sa minimálnej kapitálovej prim-
eranosti, opravných položiek na krytie úverového rizika, 
zabezpečenia likvidity, úrokových sadzieb a devízovej 
pozície banky.

Účtovná závierka bola zostavená  podľa §17 (a) zákona 
č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Základ pre zostavenie 
účtovnej závierky 
(a) Vyhlásenie o súlade 
Účtovná závierka banky („účtovná závierka“) za rok 2012 
bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva („IFRS“) v znení prijatom Európ-
skou úniou („EÚ“). 

(b) Základ pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená na základe historických  
cien okrem nasledujúcich prípadov: 
•	 finančné	deriváty	sú	ocenené	reálnou	hodnotou 
 (fair value), 
•	 finančné	nástroje	ocenené	reálnou	hodnotou	cez	 
 hospodársky výsledok sú ocenené reálnou hodnotou, 
•	 finančný	majetok	k	dispozícii	na	predaj	je	ocenený 
 reálnou hodnotou, 
•	 investície	v	nehnuteľnostiach	sú	ocenené	reálnou 
 hodnotou.

(c) Funkčná a mena prezentácie 
Táto účtovná závierka bola zostavená v eurách (eur), 
ktoré sú funkčnou menou banky. Finančné informácie 
sú vyjadrené v tisícoch a sú zaokrúhlené, okrem tých, pri 
ktorých je uvedené inak.

(d) Použitie odhadov a úsudkov 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie 
vykonalo úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyv-
ňujú aplikáciu účtovných zásad a účtovných metód  
a výšku vykázaného majetku, záväzkov, výnosov a ná-
kladov. Skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov 
odlišovať.

Odhady a základné predpoklady sú priebežne prehod-
nocované. Korekcie účtovných odhadov sú vykázané 
v období, v ktorom je odhad korigovaný a vo všetkých 
budúcich ovplyvnených obdobiach.

Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov  
a významných úsudkoch v použitých účtovných zása-
dách a účtovných metódach, ktoré majú najvýznamnejší  
vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke, sú popísané  
v bode 4 poznámok.

(e) Zmeny v účtovných metódach 
Účtovné metódy neboli zmenené počas účtovného  
obdobia končiaceho 31. decembra 2012.

Zmeny v klasifikácii 
V účtovnej závierke boli niektoré porovnateľné úda-
je vo výkaze o peňažných tokoch upravené v záujme  
vernejšieho zobrazenia podstaty transakcií. Úprava ne-
mala vplyv na zisk, vlastné imanie ani finančnú situáciu 
banky.
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(f) Predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti 
Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená na 
základe predpokladu, že banka bude schopná pokračo-
vať v dohľadnej budúcnosti v nepretržitej činnosti.

Dňa 15. februára 2012 bol realizovaný predaj Volksbank 
International AG (“VBI” neskôr Sberbank international AG 
– “SBI”) otvorenej akciovej spoločnosti Sberbank Ruska  
so sídlom v Rusku.

3. Významné účtovné 
zásady a účtovné metódy 
Účtovné zásady a účtovné metódy uvedené nižšie boli 
aplikované konzistentne pre obidve obdobia prezen-
tované v tejto účtovnej závierke. 

(a) Cudzia mena 
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro vý-
menným kurzom platným ku dňu uskutočnenia danej 
transakcie. Peňažný majetok a záväzky v cudzej mene sú 
prepočítané kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zos-
tavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sú zaúčtované 
vo výkaze ziskov a strát v položke Čistý zisk z obcho-
dovania.

(b) Výnosové a nákladové úroky 
Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze zis-
kov a strát použitím metódy efektívnej úrokovej miery 
s výnimkou finančných nástrojov preceňovaných v reál-
nej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Efektívna úroková 

miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované 
budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti fi-
nančného majetku alebo záväzku na účtovnú hodnotu 
finančného majetku alebo záväzku. Efektívna úroková 
miera sa stanovuje pri prvotnom vykázaní finančného 
majetku a záväzku, neskôr sa nereviduje.

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky za-
platené alebo prijaté poplatky, transakčné náklady a dis-
konty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
efektívnej úrokovej miery. Transakčné náklady sú prírast-
kové náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť nadobudnu-
tiu, vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku alebo 
záväzku.

(c) Poplatky a provízie 
Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú neod-
deliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery finančného 
majetku a záväzkov, sú zahrnuté vo výpočte efektívnej 
úrokovej miery.

Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, vrátane poplat-
kov za obsluhu účtu, poplatkov za manažment investícií, 
poplatkov za umiestnenie a poplatkov za syndikované 
produkty sa vykazujú vtedy, keď sa vykonajú súvisiace 
služby. Ak sa neočakáva čerpanie úverového rámca, 
poplatky v tejto súvislosti sa vykazujú rovnomerne počas 
doby trvania úverového rámca.

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

(d) Čistý zisk z obchodovania 
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky znížené o straty 
súvisiace s majetkom a záväzkami na obchodovanie  

89,657

-15,486

29,354

103,525

-705

-2,615

3,320

-

 2011 2011 Zmena
 (tis. EUR) upravené (tis. EUR)

90,362

-12,871

26,034

103,525

Peňažné toky z prevádzkových činností

Peňažné toky z investičných činností

Peňažné toky z finančných činností
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a zahŕňa všetky realizované a nerealizované zmeny reál-
nej hodnoty, úrok, dividendy a kurzové rozdiely.

(e) Dividendy 
Príjem z dividend sa vykáže, keď vznikne právo na zís-
kanie výnosu. 

(f) Uhradené platby z lízingu 
Čistý Uhradené platby v operatívnom lízingu sa rovno-
merne vykazujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trva-
nia lízingu. Príjmy z lízingu sa vykazujú ako neoddeliteľná 
súčasť celkových nákladov lízingu počas doby trvania 
lízingu.

Minimálne platby nájomného uhradené v rámci finanč-
ného lízingu sú rozvrhnuté medzi finančné náklady  
a zníženie neuhradeného záväzku. Finančný náklad je 
alokovaný ku každému obdobiu počas doby nájmu tak, 
aby sa vytvorila stála periodická úroková miera na zos-
tatok záväzku. 

(g) Daň z príjmu 
Čistý Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň 
z príjmu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát okrem 
položiek, ktoré sa vykazujú v ostatných súčastiach kom-
plexného výsledku.

Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychádza-
júci 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 mi-
nulými obdobiami.

Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej metódy, 
pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi účtovnou hod-
notou majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a ich 
hodnotami pre daňové účely. 

Odložená daň sa počíta použitím daňových sadzieb 
očakávaných pre nasledujúce roky, t.j. 23 %.

Banka pri vykazovaní odložených daňových pohľadávok 
a záväzkov uplatňuje prístup, podľa ktorého sa všetky 
odložené daňové záväzky vykazujú v plnej výške. Odlo-
žené daňové pohľadávky sú vykazované len do tej miery, 
do akej je pravdepodobné, že budú splnené podmienky 
na daňový odpočet dočasných rozdielov v budúcnosti  

a že budú dosiahnuté daňové zisky, voči ktorým je možné 
tieto daňové pohľadávky uplatniť.

Odložená daňová pohľadávka sa prehodnocuje ku dňu, 
ku ktorému sa  zostavuje účtovná závierka.

(h) Finančný majetok a záväzky 

(i) Vykazovanie 

Čistý Banka prvotne vykazuje pohľadávky voči bankám 
a klientom, záväzky voči bankám, prijaté úvery, záväzky 
voči klientom, emitované dlhové cenné papiere a podria-
dený dlh k dátumu zúčtovania. Ostatný finančný maje-
tok a záväzky (vrátane majetku a záväzkov oceňovaných 
reálnou hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát) sa prvotne vykazujú ku dňu uzatvorenia 
obchodu, keď sa banka stala zmluvnou stranou v súvis-
losti s daným nástrojom.

Finančný majetok a finančné záväzky sa prvotne oceňujú 
reálnou hodnotou vrátane transakčných nákladov, ktoré 
priamo súvisia s ich obstaraním (pre položky, ktoré nie sú 
ocenené reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia).

(ii) Ukončenie vykazovania 

Banka ukončí vykazovanie finančného majetku, keď sa 
ukončia zmluvné práva na peňažné toky z finančného 
majetku, alebo prevedie zmluvné práva na peňažné toky 
z finančného majetku prevodom podstatnej časti rizík  
a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva finančného majetku. 
Vytvorený alebo zachovaný podiel banky na prevedenom 
finančnom majetku sa vykazuje ako samostatný majetok 
alebo záväzok.

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

Banka uzatvára zmluvy, ktorými prevádza majetok vyká-
zaný v jej výkaze o finančnej situácii, ale ponechá si 
všetky riziká a úžitky vyplývajúce z prevedeného majetku 
alebo ich časť. Ak si banka ponechá všetky alebo pod-
statnú časť rizík a úžitkov, nie je ukončené vykazovanie 
prevedeného majetku vo výkaze o finančnej situácii. 
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Prevod majetku s ponechaním si všetkých alebo podstat-
nej časti rizík a úžitkov zahŕňa napríklad zapožičanie cen-
ných papierov a transakcie pri kúpe a spätnom predaji.

Banka taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď 
odpíše zostatky, ktoré sa považujú za nevymožiteľné.

(iii) Kompenzácia 

Finančný majetok a záväzky sa vzájomne nezapočítavajú. 
Ich netto hodnota sa vykazuje vo výkaze o finančnej 
situácii vtedy a len vtedy, ak má banka právo na kompen-
záciu týchto zostatkov a má v úmysle platiť na netto 
báze alebo predať majetok a súčasne uhradiť záväzok.

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, ako 
napríklad v obchodnej aktivite banky.

(i) Finančný majetok a záväzky v reálnej hodnote 
preceňovaný cez hospodársky výsledok 

(i) Finančný majetok na obchodovanie

Majetok na obchodovanie je ten majetok, ktorý banka 
obstarala alebo vznikol hlavne za účelom jeho predaja  
v krátkom čase, alebo ho drží ako časť portfólia, ktoré je 
riadené spolu s krátkodobým dosahovaním zisku alebo 
udržovaním pozície.

Majetok na obchodovanie je prvotne vykazovaný a ná-
sledne ocenený v reálnej hodnote vo výkaze o finančnej 
situácii s transakčnými nákladmi vykázanými priamo vo 
výnosoch. Všetky zmeny reálnej hodnoty sú vykázané 
ako súčasť čistého zisku z obchodovania vo výkaze zisk-
ov a strát. Následne po prvotnom vykázaní sa klasifikácia 
majetku určeného na obchodovanie nemení.

(ii) Pohľadávky a záväzky z finančných derivátov 

Pohľadávky a záväzky z finančných derivátov zahŕňajú 
derivátový majetok a záväzky, t.j. finančné deriváty na 
obchodovanie a na zabezpečenie úrokového a menového 
rizika. 

Finančné deriváty sú oceňované v reálnej hodnote vo 
výkaze o finančnej situácii. Derivát s kladnou reálnou 
hodnotou sa vykazuje ako pohľadávka z finančných de-
rivátov a derivát so zápornou reálnou hodnotou sa vyka-
zuje ako záväzok z finančných derivátov. Vysporiadanie 
zmien ich reálnej hodnoty závisí od ich klasifikácií do na-
sledovných kategórií:

•	Zabezpečenie	reálnej	hodnoty	(fair	value	hedge)

Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa 
zmenám v reálnej hodnote vykázaného majetku alebo 
záväzku alebo pevného podmieneného záväzku, zme-
ny v reálnej hodnote derivátu sú vykázané okamžite 
vo výnosoch spolu so zmenami v reálnej hodnote 
zabezpečovanej položky, ktoré sú priamo priraditeľné 
k zabezpečovanému riziku (v tom istom riadku výkazu 
ziskov a strát ako zabezpečovaná položka).

Ak skončí platnosť derivátu alebo sa derivát predá, zruší 
alebo uplatní, derivát nespĺňa kritériá pre účtovanie  
o zabezpečení reálnej hodnoty, alebo sa jeho vykazovanie 
zruší, účtovanie o hedgingu je ukončené. Všetky úpravy 
zabezpečovanej položky, ktorá je vykazovaná pomocou 
metódy efektívnej úrokovej miery, sú umorené cez výno-
sy ako súčasť prepočítanej efektívnej úrokovej miery pre 
zostávajúcu dobu životnosti danej položky.

•	Zabezpečenie	peňažných	tokov	(cash	flow	hedge)

Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa 
variability peňažných tokov priraditeľnej konkrétnemu 
riziku spojenému s vykázaným majetkom alebo záväz-
kom alebo vysoko pravdepodobnej predpokladanej tran-
sakcie, ktorá môže mať vplyv na výnosy, efektívna časť 
zmien reálnej hodnoty derivátu je vykázaná v ostatných 
súčastiach komplexného výsledku a prezentovaná vo 
vlastnom imaní.

Pri vzniku zabezpečovacieho vzťahu sa zdokumentuje  
vzťah medzi zabezpečovacím nástrojom a zabezpečenou 
položkou, ciele riadenia rizika a stratégia realizácie  
rôznych zabezpečovacích operácií. Od vzniku zabezpe-
čenia banka priebežne dokumentuje, či je zabezpečovací 
nástroj vysoko efektívny pri kompenzácii zmien reálnej 
hodnoty alebo peňažných tokov zabezpečenej položky.
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Neefektívna časť zmien reálnej hodnoty derivátu sa vy-    
kazuje okamžite  v hospodárskom výsledku.

Účtovanie o hedgingu je ukončené, ak skončí platnosť 
derivátu alebo derivát sa predá, zruší alebo uplatní, 
derivát nespĺňa kritériá pre účtovanie o zabezpečení 
peňažných tokov, alebo sa jeho vykazovanie zruší. Suma 
vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku 
vo fonde zabezpečenia tam  zostáva dovtedy, kým pred-
pokladaná transakcia neovplyvní hospodársky výsle-
dok. Ak sa neočakáva, že sa predpokladaná transakcia 
uskutoční, účtovanie o hedgingu je ukončené a zostatok 
v ostatných súčastiach komplexného výsledku sa zúčtuje 
cez hospodársky výsledok.

•	Deriváty	určené	na	obchodovanie

Ak derivát poskytujúci účinný ekonomický hedging pri ri-
adení rizika banky nespĺňa podmienky pre zabezpečovací 
vzťah, všetky zmeny v jeho reálnej hodnote sú vykázané 
priamo vo výkaze ziskov a strát ako súčasť položky Čistý 
zisk z obchodovania.

•	Vložené	deriváty

Deriváty môžu byť vložené do inej zmluvnej dohody 
(„základná zmluva“). Vnorené deriváty sú oddelené od 
pôvodných dlhových nástrojov ak:

- ekonomické charakteristiky derivátu nie sú priamo 
 spojené s ekonomickými charakteristikami a rizikom 
 pôvodných dlhových nástrojov

- vnorené deriváty spĺňajú definíciu derivátu podľa IAS 
 39 a

- hybridný nástroj nie je finančným aktívom alebo 
 záväzkom k dispozícii na predaj alebo zúčtovaným  
 v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

(iii) Finančný majetok a záväzky v reálnej hodnote 
preceňovaný cez hospodársky výsledok

Banka prvotne klasifikovala finančný majetok a záväzky 
ako preceňovaný cez výkaz ziskov a strát, pokiaľ také-
to vykázanie odstraňuje a významne redukuje účtovný 
nesúlad, ktorý by v inom prípade nastal.

Finančný majetok v reálnej hodnote oceňovaný cez hos-
podársky výsledok sa vykazuje vo výkaze o finančnej 
situácii v položke Investičné cenné papiere (bod 12)  
a finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez 
hospodársky výsledok sú v položke Záväzky voči klien-
tom (bod 18).

Majetok a záväzky sa prvotne vykazuje a následne oce-
ňuje v reálnej hodnote vo výkaze o finančnej situácii. 
Všetky zmeny v reálnej hodnote sa vykazujú ako súčasť 
Čistého zisku z obchodovania vo výkaze ziskov a strát. 

(j) Investície držané do splatnosti 
Investície držané do splatnosti sú nederivátovým finanč-
ným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splát-
kami a pevnou dobou splatnosti, ktoré banka zamýšľa  
a je schopná držať do splatnosti a ktoré sa nevykazujú  
v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát a nie sú určené 
na predaj.

Investície držané do splatnosti sa vykazujú v amorti-
zovanej hodnote za použitia metódy efektívnej úrokovej 
miery po zohľadnení zníženia hodnoty. Amortizovaná 
hodnota finančného majetku alebo záväzku je suma,  
v ktorej je majetok alebo záväzok ocenený pri prvotnom 
vykázaní, znížená o splátky istiny, znížená alebo zvýšená 
o kumulovanú amortizovanú hodnotu rozdielu medzi pr-
votne vykázanou hodnotou a hodnotou pri splatnosti pri 
použití efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo 
zníženia hodnoty.

Predaj alebo preklasifikovanie významnej hodnoty in-
vestícií držaných do splatnosti pred splatnosťou má za 
následok reklasifikáciu všetkých investícií držaných do 
splatnosti na investície na predaj, a nedovoľuje banke 
klasifikovať investičné cenné papiere ako držané do splat-
nosti počas bežného a dvoch nasledujúcich účtovných 
období.

(k) Finančný majetok na predaj 
Finančný majetok na predaj sú nederivátové investície, 
ktoré nie sú klasifikované ako iná kategória finančného 
majetku a sú vykazované vo výkaze o finanč-nej situácii 
v položke Investičné cenné papiere.

Majetkové cenné papiere neobchodované na aktívnych 
trhoch, ktorých reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo 
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určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách znížených 
o znehodnotenie. Všetky ostatné investície držané na 
predaj sa vykazujú v reálnej hodnote.

Úrokový výnos sa vykazuje vo výnosoch použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery. Výnos z dividend sa vykazuje 
vo výnosoch, keď banka získa právo na tieto dividendy. 
Kurzové zisky alebo straty z dlhových cenných papierov 
na predaj sa vykazujú vo výnosoch v položke Čistý zisk  
z obchodovania.

Ostatné zmeny v reálnej hodnote sa vykazujú priamo 
v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokiaľ 
sa  investícia nepredá alebo kým nevykazuje straty zo 
zníženia hodnoty. Následne sú kumulatívne zisky a straty 
vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku 
vykážu vo výkaze ziskov a strát.

Zníženie hodnoty cenných papierov určených na predaj 
je vykázané presunutím rozdielu medzi amortizovanou 
obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou  
z vlastného imania do výkazu ziskov a strát. Ak budúca 
udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty dlhových 
cenných papierov určených na predaj poklesne, tento 
pokles sa preúčtuje cez výkaz ziskov a strát.

Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty majetko-
vých cenných papierov určených na predaj so zníženou 
hodnotou sa vykazuje priamo  v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku. Zmeny v stratách zo zníženia 
hodnoty v rámci časovej hodnoty sa vyjadrujú ako súčasť 
úrokových výnosov.

(l) Úvery a pohľadávky 
Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom  
s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami, ktoré nie 
sú kótované na aktívnom trhu a banka ich nezamýšľa 
predať okamžite alebo v krátkom čase.

Ak banka vystupuje ako prenajímateľ v nájomnom vzťa-
hu, ktorý prevádza podstatnú časť rizík a odmien súvi-
siacich s vlastníctvom majetku na nájomcu, vykazuje sa 
tento vzťah v rámci pohľadávok.

Ak banka kúpi finančný majetok a súčasne uzavrie do-
hodu o spätnom predaji tohto majetku (alebo podob-

ného majetku) za fixnú cenu k budúcemu dátumu 
(„obrátené repo alebo pôžička akcií“), dohoda sa zaúčtuje 
ako pohľadávka a podkladový majetok nie je vykázaný  
v účtovnej závierke banky.

Pohľadávky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu  
s priamo priraditeľnými transakčnými nákladmi a ná-
sledne sa oceňujú v ich umorovanej hodnote za použitia 
metódy efektívnej úrokovej miery po zohľadnení aké-
hokoľvek zníženia hodnoty.

(i) Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ban-
ka zisťuje, či existuje objektívny dôkaz zníženia hodnoty 
finančného majetku nevykazovaného v reálnej hodnote 
cez výkaz ziskov a strát. Finančný majetok vykazuje znaky 
zníženia hodnoty, keď existuje objektívny dôkaz o stra-
tovej udalosti, ktorá sa vyskytla po prvotnom vykázaní 
majetku, a táto strata má dopad na budúci peňažný tok 
z majetku a tento dopad je možné spoľahlivo odhadnúť.

Banka posudzuje dôkaz o znížení hodnoty na úrovni in-
dividuálneho majetku ako aj skupín majetku. Pre každý 
individuálne významný finančný majetok banka posud-
zuje stratu zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni. 
Pre každý individuálne významný finančný majetok, pre 
ktorý nebola zistená strata zo zníženia hodnoty na indi-
viduálnej úrovni, sa posudzuje skupinové zníženie hod-
noty, ktoré existuje, avšak nebolo zatiaľ identifikované na 
individuálnej úrovni. Pre majetok, ktorý nie je individuálne 
významný, je tiež posudzovaná strata zo zníženia hod-
noty na skupinovej úrovni zoskupením finančného ma-
jetku (vykazovaného v amortizovanej hodnote) podľa 
podobných rizikových charakteristík.

Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančného ma-
jetku (vrátane akcií) môže zahŕňať významné finančné 
problémy alebo porušenie zmluvy zo strany dlžníka, 
z ekonomických alebo právnych dôvodov týkajúcich  
sa finančných ťažkostí dlžníka bankou udelená úľava  
dlžníkovi, o ktorej by za iných okolností banka neuva-
žovala, pravdepodobnosť, že dlžník alebo emitent vyh-
lási konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný pa-
pier alebo iné údaje vzťahujúce sa ku skupine majetku, 
ako sú nepriaznivé zmeny v platobnom stave dlžníkov 
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alebo emitentov v skupine, alebo nepriaznivé zmeny 
hospodárskych podmienok, ktoré súvisia s významnými 
finančnými problémami v skupine.

Pri odhadovaní strát zo zníženia hodnoty na skupinovej 
úrovni (špecificky v prípade portfóliových opravných 
položiek tvorených na pohľadávky v omeškaní 30 – 90 
dní a tzv. IBNR opravných položkách tvorených na úvery 
v omeškaní do 30 dní) používa banka štatistické modely. 
Tieto zohľadňujú  historické trendy pravdepodobnosti 
významných finančných ťažkostí, načasovanie platieb 

a hodnoty existujúcej straty, upravené o posúdenie 
manažmentu, či súčasné hospodárske a úverové pod-
mienky spôsobia, že skutočná strata bude pravde-
podobne vyššia alebo nižšia ako strata vypočítaná 
historickým modelovaním. Pravdepodobnosti význam-
ných finančných ťažkostí, miera strát a očakávané 
načasovanie budúcich platieb sa pravidelne porovnávajú 
so skutočnými výsledkami s cieľom zaistiť ich aktuálnosť.

Straty zo zníženia hodnoty finančného majetku vyka-
zovaného v amortizovanej hodnote sú vypočítané ako 
rozdiel medzi účtovnou hodnotou finančného majetku  
a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných 
tokov odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou mi-
erou daného majetku. Uvedené straty sú vykázané vo 
výkaze ziskov a strát a znižujú hodnotu pohľadávok. 
Špecificky v prípade úverov znižujú tieto straty hodnotu 
pohľadávok prostredníctvom opravných položiek, ktoré 
sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke Zníženie 
hodnoty pohľadávok voči klientom. Úrok z finančného 
majetku so zníženou hodnotou sa naďalej vykazuje.

Ak budúca udalosť spôsobí, že strata zo zníženia hodnoty 
poklesne, tento pokles je preúčtovaný cez výkaz ziskov  
a strát.

V prípade, že je úver považovaný za nevymožiteľný, je 
odpísaný oproti vytvorenej opravnej položke. Pokiaľ 
banka po odpísaní úverov zinkasuje od klienta ďalšie 
sumy, výnos sa vykáže vo výkaze ziskov a strát v položke 
Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom.

(m) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú poklad-

ničnú hotovosť, voľné prostriedky na účtoch v Národnej 
banke Slovenska a vysoko likvidný finančný majetok so 
zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov, ktoré nepod-
liehajú významnému riziku v zmene ich reálnej hodnoty 
a banka ich používa pri riadení krátkodobých záväzkov.

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sa vykazujú vo 
výkaze o finančnej situácii.

(n) Budovy, vybavenie a zariadenie 

(i) Vykazovanie a oceňovanie

Zložky budov, vybavenia a zariadenia sa oceňujú v ob-
starávacích cenách znížených o oprávky a straty zo zne-
hodnotenia.

Obstarávacie ceny zahŕňajú náklady, ktoré sa dajú pria-
mo priradiť k obstaraniu daného majetku. Zakúpený 
softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hod- 
noty súvisiaceho vybavenia, sa vykazuje ako súčasť da-
ného vybavenia.

V prípade, že časti položky budov, vybavenia a zariadenia 
majú rozdielne doby použiteľnosti, účtujú sa ako samo-
statné položky (ako hlavné súčasti) budov, vybavenia  
a zariadenia.

(ii) Následné náklady

Náklady na výmenu položky budov, vybavenia a zaria-
denia sa vykazujú v účtovnej hodnote tejto položky, ak 
je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky spojené  
s danou položkou majetku budú plynúť do banky a nákla-
dy je možné spoľahlivo merať. Náklady spojené s bežnou 
údržbou budov, vybavenia a zariadenia sa vykazujú vo 
výkaze ziskov a strát v čase ich vzniku.

(iii) Odpisovanie

Odpisy sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na rovno-
mernej báze počas odhadovanej doby použiteľnosti 
každej položky budov, vybavenia a zariadenia. Prena-
jatý majetok sa odpisuje počas doby nájmu, resp. doby 
použiteľnosti podľa toho, ktorá je kratšia. Pozemky sa 
neodpisujú.
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Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a porovnáva-
cie účtovné obdobie sú nasledujúce:

 
 Budovy  20  rovnomerné odpisy 
 Nábytok, 
 zariadenie 4 - 12  rovnomerné odpisy 
 a vybavenie 
 Motorové 
 vozidlá  5  rovnomerné odpisy 
 Softvér  4  rovnomerné odpisy

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové 
hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku ktorému sa zos-
tavuje účtovná závierka.

(o) Prenajatý majetok 
Prenájmy majetku, pri ktorých banka v zásade znáša 
všetky riziká a získava všetky výhody vlastníka, sa klasi-
fikujú ako finančný lízing. Hodnota finančného lízingu 
vstupuje do majetku na začiatku prenájmu, a to buď 
ako reálna hodnota prenajatého majetku alebo ako 
súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok podľa 
toho, ktorá je nižšia. Následne po prvotnom vykázaní je  
majetok vykazovaný v súvislosti s účtovnými zásadami  
a účtovnými metódami vzťahujúcimi sa na daný majetok.

Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lízing, 
pričom majetok prenajatý na operatívny lízing nie je vy-
kázaný vo výkaze o finančnej situácii. 

(p) Investície v nehnuteľnostiach 
Investície v nehnuteľnostiach predstavujú majetok drža-
ný pre účely získania výnosov z prenájmu, alebo sú v drž-
be pre účely zvýšenia hodnoty majetku, alebo pre oboje. 
Investície v nehnuteľnostiach sa prvotne oceňujú v ob-
starávacích cenách. Následne sú preceňované na reálnu 
hodnotu. 

Odhad reálnej hodnoty je stanovený využitím výno-
sovej metódy, čo znamená, že interný znalec by mal 
stanoviť trhovú cenu dosiahnuteľnú v krátkodobom 
časovom horizonte (6 mesiacov), t. z. za ktorú je možné 
nehnuteľnosť predať inému subjektu. Každý zisk ale-
bo strata vyplývajúca zo zmeny v reálnej hodnote sú 
účtované v položke Čistý zisk z obchodovania a výnosy 
z prenájmu sú účtované v položke Čisté ostatné výnosy. 

(q) Vklady, záväzky voči klientom, emitované  
dlhové cenné papiere, prijaté úvery  
a podriadený dlh 
Vklady, záväzky voči klientom, emitované dlhové cen-
né papiere, prijaté úvery a podriadený dlh sú prvotne 
oceňované v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné 
náklady a následne oceňované v amortizovanej hodnote, 
vrátane časového rozlíšenia úrokov. Časové rozlíšenie 
úrokov je vykázané v položke Čisté úrokové výnosy.

Keď banka predáva finančný majetok a súčasne vstupuje 
do repo obchodov alebo dohôd o pôžičke akcií na spätný 
odkup majetku (alebo podobný majetok) za fixnú cenu 
platnú v budúcnosti, zmluva je zaúčtovaná ako vklad  
a podkladový majetok zostáva vykázaný v účtovnej 
závierke banky.

(r) Rezervy 
Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre banku práv-
na alebo vecná povinnosť splniť záväzok, ktorý vyplýva  
z minulej udalosti, ktorej dopad sa dá spoľahlivo odhad- 
núť, a je pravdepodobné, že na jeho vysporiadanie bude 
potrebný úbytok zdrojov prinášajúcich hospodárske 
úžitky. Rezervy sú vypočítané diskontovaním očaká-
vaných peňažných tokov pomocou diskontnej sadzby  
pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie 
časovej hodnoty peňazí, a ak je potrebné, rizík špecific-
kých pre daný záväzok.

(s) Zamestnanecké pôžitky 

(i) Pevné penzijné plány

Povinné príspevky do pevných penzijných plánov sa 
vykazujú ako náklad vo výkaze ziskov a strát pri ich  
splatnosti v položke Všeobecné prevádzkové náklady.

(ii) Požitky po skončení zamestnania

Požitky po skončení zamestnania sú vykazované ako 
náklad, keď je banka preukázateľne zaviazaná, bez reál-
nej možnosti odstúpenia, vytvoriť podrobný plán na 
ukončenie zamestnania pred bežným odchodom do 
dôchodku.

(iii) Krátkodobé zamestnanecké požitky

Roky Metóda
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Záväzky z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sa 
oceňujú na nediskontovanej báze a účtujú sa do nákla-
dov v čase, keď je súvisiaca služba poskytnutá.

Rezerva sa vykazuje v hodnote, ktorá sa očakáva, že bude 
zaplatená ako krátkodobá peňažná prémia alebo v rámci 
plánov podielu na zisku, keď má banka súčasnú zmluvnú 
alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu ako 
výsledok služby poskytnutej v minulosti zamestnancom 
a túto povinnosť je možné spoľahlivo oceniť.

(t) Vykazovanie podľa segmentov 
Banka pre vykazovanie podľa segmentov uplatňuje 
štandard IFRS 8 – Prevádzkový segment. Základom vyká-
zania je „manažérsky prístup“, čo znamená, že rozdelenie 
do segmentov rešpektuje interný princíp poskytovania 
informácii o segmente manažmentu. Zároveň odráža aj 
princíp segmentácie hlavného akcionára. 

Segment je súbor majetku a aktivít banky spojených  
s poskytovaním produktov alebo služieb (obchodný seg-
ment), alebo s poskytovaním produktov a služieb v rámci 
špecifického ekonomického prostredia (geografický seg-
ment), ku ktorému sa vzťahujú riziká a výnosy odlišné 
od ostatných segmentov, ktorých výsledky sa pravidelne 
preskúmavajú z dôvodu prijímania rozhodnutí o alokácii 
zdrojov do segmentov a posúdenia ich výkonnosti a pre 
ktoré sú k dispozícii finančné informácie.

Z geografického hľadiska sa prevádzkový zisk v prevažnej 
miere tvorí poskytovaním bankových služieb v Sloven-
skej republike. Časť majetku a záväzkov je umiestnená 
mimo Slovenskej republiky. Prehľad najvýznamnejších 
angažovaností celkového majetku voči zahraničným 
subjektom je v poznámke 5b „Koncentrácia pohľadávok 
podľa krajín“. 

Banka používa obchodný segment ako primárny formát 
pre vykazovanie podľa segmentov.

(u) Podsúvahové aktíva a záväzky 
Úverové prísľuby a akreditívy sú vykazované v obstaráva-
cej hodnote. Prijaté a poskytnuté zabezpečenia a záruky 
sú vykazované maximálne v aktuálnej výške pohľadávky/
záväzku.

 

V rámci bežnej obchodnej činnosti banka poskytuje 
finančné záruky, ktoré pozostávajú z rôznych typov 
akreditívov a záruk. Podľa IAS 39 je finančnou zárukou 
zmluva, ktorá zaväzuje ručiteľa poskytnúť určitú platbu 
ako úhradu straty držiteľa záruky z neplnenia záväzkov 
konkrétneho dlžníka v čase ich splatnosti v zmysle pôvod-
ných alebo upravených podmienok dlhového nástroja. 
Ak je banka v pozícii držiteľa záruky, finančná záruka sa 
nevykazuje  v súvahe, ale zohľadní sa ako zabezpečenie 
pri stanovovaní výšky znehodnotenia zaručeného aktíva. 

Finančné záruky sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote. 
Vo všeobecnosti je prvotné ocenenie prémia zaplatená 
za záruku. Ak nedôjde k zaplateniu prémie pri vzniku zm-
luvy, je reálna hodnota finančnej záruky nulová, nakoľko 
predstavuje sumu, za ktorú by záruka mohla byť vyspo-
riadaná v transakcii medzi nezávislými partnermi. Po pr-
votnom vykázaní sa zmluva o finančnej záruke posudzuje  
za účelom overiť potrebu tvorby rezerv v súlade s IAS 37. 

Prijatá prémia sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát v riad-
ku „Čisté výnosy z poplatkov a provízií” na lineárnej báze 
počas doby trvania záruky.

(v) Nové štandardy a interpretácie, 
ktoré ešte neboli aplikované 
Niektoré nové vydané štandardy, dodatky k štandardom 
a interpretácie k 31. decembru 2012 ešte neboli účinné  
a ani neboli pri zostavení tejto účtovnej závierky apliko-
vané:

•	 IAS	1	Prezentácia	účtovnej	závierky	–	prezentácia	po- 
 ložiek iného komplexného zisku 

Úprava štandardu IAS 1 mení zoskupenie položiek pre-
zentovaných v inom komplexnom zisku. Položky, ktoré 
možno v budúcnosti reklasifikovať (“recyklovať”) do vý-
sledku hospodárenia (napríklad pri odúčtovaní alebo za-
platení), by sa prezentovali oddelene od položiek, ktoré 
sa reklasifikovať nikdy nebudú. Táto úprava sa dotýka 
len prezentácie a nemá preto vplyv na finančnú situáciu 
banky ani na jej hospodárske výsledky. Dodatok nadobú-
da účinnosť pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. 
júla 2012 alebo neskôr.

•	 IAS	 32	 Započítavanie	 finančných	 aktív	 a	 finančných 
 záväzkov — aktualizácia IAS 32 
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Tieto zmeny a doplnenia objasňujú význam spojenia  
“v súčasnosti má právne vymožiteľný titul na započíta-
nie”. Bude potrebné vyhodnotiť vplyv na Banku revízi-
ou postupov vysporiadavania a právnej dokumentácie  
a uistiť sa tak, že započítanie bude aj naďalej možné v prí-
padoch, v ktorých bolo možné aj v minulosti. V určitých 
prípadoch už započítanie nemusí byť možné. V iných 
prípadoch možno bude potrebné prehodnotiť zmluvy. 
Požiadavka na to, aby bolo právo na započítanie poskyt-
nuté všetkým protistranám dohody o započítaní, môže 
byť problematická pri zmluvách, keď má len jedna strana 
právo na započítanie v prípade zlyhania. Aktualizácia tiež 
objasňuje aplikáciu kritérií započítavania podľa IAS 32 na 
systémy vysporiadavania (ako napríklad systémy centrál-
nych klíringových stredísk), ktoré uplatňujú mechanizmy 
vysporiadavania na hrubom základe, ktoré nie sú simul-
tánne. Započítavanie na základe simultánneho vysporia-
davania je obzvlášť relevantné pre Banku v prípade, ak 
sa angažuje vo veľkom počte transakcií predaja a spät-
ného odkupu. V súčasnosti sa transakcie vysporiadavané 
prostredníctvom klíringových systémov vo väčšine prí-
padov považujú za simultánne vysporiadavanie. Aj keď 
mnohé systémy vysporiadavania by mali spĺňať nové 
kritériá, niektoré ich možno nespĺňajú. Všetky zmeny  
v započítavaní by mali ovplyvniť ukazovatele zadlženosti, 
zákonné požiadavky na výšku kapitálu, atď. Keďže vplyv 
aplikácie závisí od preskúmania použitých prevádzko-
vých postupov centrálnych klíringových stredísk a systé-
mov vysporiadavania Bankou, s ktorými pracuje, Banka 
zatiaľ nekvantifikovala vplyv zmeny. Táto aktualizácia 
nadobúda účinnosť pre ročné obdobia, ktoré začínajú 1. 
januára 2014, alebo neskôr.

•	 IFRS	 7	 Zverejnenia	 –	 Započítavanie	 finančných	 aktív	 
 a finančných záväzkov – aktualizácia IFRS 7

Tieto zmeny si vyžadujú, aby účtovná jednotka zverejnila 
informáciu  o právach na započítanie a súvisiacich do-
hodách (napr. dohody o zabezpečení). Tieto zverejnenia 
poskytnú používateľom účtovnej závierky informácie, 
ktoré sú užitočné pri hodnotení účinku dohôd o vzá-
jomnom započítavaní na finančnú situáciu účtovnej jed-
notky. Nové zverejnenia sú povinné pre všetky vykázané 
finančné nástroje, ktoré sa započítavajú v súlade s IAS 
32 – Finančné nástroje: prezentácia. Zverejnenia sa vzťa- 
hujú aj na vykázané finančné nástroje, ktoré pod-
liehajú vymožiteľnej rámcovej dohode o vzájomnom 

započítavaní alebo podobnej dohode, bez ohľadu na 
to, či sa započítavajú v súlade s IAS 32, alebo nie. Tieto 
zmeny a doplnenia neovplyvnia finančnú situáciu Banky 
ani jej výsledky a nadobúdajú účinnosť pre finančné roky 
začínajúce 1. januára 2013, alebo neskôr.

•	 IFRS	9	Finančné	nástroje:	Klasifikácia	a	oceňovanie	

Pripravovaný štandard IFRS 9 má od roku 2015 nahradiť 
štandard IAS 39 a týka sa klasifikácie a oceňovania finan- 
čného majetku a finančných záväzkov v súlade s definí-
ciou v IAS 39.  Štandard ovplyvní klasifikáciu a oceňovanie 
finančného majetku banky a klasifikáciu a oceňovanie jej 
finančných záväzkov. V banke začne v roku 2013 pre-
biehať proces posúdenia štandardu v stave ako bol zatiaľ 
vydaný.

•	 IFRS	13	Oceňovanie	reálnou	hodnotou	

Štandard IFRS 13 predstavuje zjednotený zdroj pokynov 
pre všetky oceňovania reálnou hodnotou podľa IFRS. 
Nedochádza v ňom k zmene, kedy má účtovná jed-
notka oceňovať reálnou hodnotou, ale skôr predpisuje, 
ako podľa IFRS oceňovať reálnou hodnotou v prípa-
doch, keď je nutné alebo možné reálnu hodnotu použiť. 
Aplikácia tohto štandardu by nemala mať významný 
vplyv na finančnú situáciu alebo výsledky Banky. Tento 
štandard nadobúda účinnosť pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

Nasledujúci zoznam obsahuje tie vydané štandardy a in-
terpretácie, pri ktorých banka neočakáva, že by mali mať 
vplyv na zverejňovanie, finančnú pozíciu alebo výkonnosť 
bank ak budú v budúcnosti aplikované:

•	 IAS	19	(revidované	v	roku	2011)	Zamestnanecké	požitky

•	 IAS	 27	 (revidované	 v	 roku	 2011)	 Individuálna	 účtovná 
 závierka

•	 IAS	28	(revidované	v	roku	2011)	Investície	do	pridruže- 
 ných podnikov a spoločných podnikov

•	 IFRS	1	(dodatok)	–	Vládne	úvery

•	 IFRS	10	Konsolidovaná	účtovná	závierka
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•	 IFRS	11	Spoločné	dohody

•	 IFRS	 12	 Zverejňovanie	 podielov	 v	 iných	 účtovných	 
 jednotkách

•	 IFRIC	20	Náklady	súvisiace	s	odstránením	nadložných 
 hornín v produkčnej fáze povrchovej bane

Banka sa rozhodla neprijať tieto štandardy, revízie a in-
terpretácie pred dátumom nadobudnutia ich účinnosti.

4. Použitie odhadov 
a úsudkov 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje 
vypracovanie odhadov a predpokladov,  ktoré majú vplyv 
na vykazované sumy majetku a záväzkov a na vypraco-
vanie dohadných položiek majetku a záväzkov k dňu, ku 
ktorému sa účtovaná závierka zostavuje, ako aj na vyka-
zované sumy výnosov a nákladov počas účtovného obdo-
bia. Skutočné výsledky sa môžu od odhadov líšiť o budúce 
zmeny ekonomických podmienok podnikateľských stra-
tégií, regulačných opatrení, účtovných pravidiel, resp. 
iných faktorov, a môžu zapríčiniť zmenu odhadov, čo 
môže významne ovplyvniť finančnú situáciu výsledok 
hospodárenia.

(a) Opravné položky 
na zníženie hodnoty pohľadávok 
Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančných 
rizík (pozri bod 5b).

Majetok zaúčtovaný v amortizovanej hodnote je ocenený 
v súvislosti s prípadným znížením hodnoty na základe 
účtovných zásad a účtovných metód popísaných v bode 
3 poznámok.

Tvorba opravných položiek na vzniknuté úverové straty 
zahŕňa veľa neistôt týkajúcich sa výsledkov uvedených 
rizík a od vedenia banky vyžaduje mnoho subjektívnych 
posudkov pri odhade výšky strát. Banka vytvára opravnú 
položku na zníženie hodnoty úverov a pohľadávok v prí- 
padoch, keď existuje objektívny dôkaz, že minulé udalos-
ti mali negatívny vplyv na odhadované budúce peňažné 
toky. Tieto opravné položky vychádzajú z doterajších 

skúseností banky a aktuálnych údajov o nesplácaní 
úve-rov, návratnosti úverov, resp. o čase potrebnom 
na to, aby sa stratová udalosť vykryštalizovala do zne-
hodnotenia, ako aj zo subjektívnych úsudkov vedenia 
banky o odhadovaných budúcich peňažných tokoch. 
Vedenie banky pri stanovení obozretných a primer-
aných odhadov zníženia hodnoty za daných podmienok 
zobralo do úvahy všetky významné skutočnosti, ktoré 
by mohli mať vplyv na účtovnú závierku v súvislosti so 
súčasným stavom hospodárskeho prostredia. Vzhľadom 
na súčasné ekonomické podmienky sa môže výsledok 
týchto odhadov líšiť od opravných položiek na zníženie 
hodnoty vykázaných v účtovnej závierke.

(b) Daň z príjmov 
Pravidlá a predpisy o dani z príjmu zaznamenali v posled-
ných rokoch významné zmeny; v súvislosti s rozsiahlou 
a zložitou problematikou ovplyvňujúcou bankové odvet-
vie neexistuje významný historický precedens, resp. in-
terpretačné rozsudky. Daňové úrady navyše disponujú 
rozsiahlymi právomocami pri interpretácii uplatňovania 
daňových zákonov a predpisov pri daňovej kontrole 
daňových poplatníkov. V dôsledku toho existuje vyšší stu- 
peň neistoty v súvislosti s konečným výsledkom prípad-
nej kontroly zo strany daňových úradov.

(c) Oceňovanie finančných nástrojov 
Úverové Účtovné zásady a účtovné metódy banky ohľad-
ne reálnej hodnoty sú popísané v bode 3 poznámok.

Určovanie reálnej hodnoty finančného majetku a záväz-
kov, pre ktoré nie je známa trhová cena, si vyžaduje 
použitie oceňovacích techník. Pre finančné nástroje, 
ktoré sú obchodované zriedka a nie sú cenovo transpar-
entné, je reálna hodnota menej objektívna a vyžaduje si 
viaceré úrovne úvah založených na likvidite, koncentrácii, 
neistote trhových faktorov, cenových predpokladov a os-
tatných rizík ovplyvňujúcich daný nástroj.

Reálne hodnoty finančného majetku a finančných záväz- 
kov, ktoré sú obchodované na aktívnych trhoch, sú 
založené na kótovaných trhových cenách alebo ko-
tácii cien dílerom. Pre všetky ostatné finančné nástroje 
banka určí reálne hodnoty použitím oceňovacích tech-
ník. Oceňovacie techniky zahŕňajú čistú súčasnú hod-
notu a modely diskontovaných peňažných tokov, po-
rovnanie k podobným nástrojom, pre ktoré existuje trh 
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pozorovateľných cien, a iné oceňovacie modely. Pred-
poklady a vstupy použité v oceňovacích technikách ob-
sahujú bezrizikové a benchmarkové úrokové sadzby, 
úverový spread a ostatné prémie použité pri odhadovaní 
diskontných sadzieb, cien dlhopisov a akcií, kurzov cu-
dzích mien, akcie a akciové indexy a očakávané volatility 
a korelácie. 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 určuje reálne hodnoty použitím nasledovnej hie-
rarchie metód:

•	 Úroveň	1	–	Kótovaná	trhová	cena	na	aktívnom	trhu	pre 
 identický nástroj.
•	 Úroveň	2	–	Oceňovacie	techniky	založené	na	pozoro-

vateľných vstupoch. Táto kategória zahŕňa nástroje 
ocenené použitím nasledovných informácií: kótovaná 
trhová cena na aktívnom trhu pre podobné nástroje; 
kótované ceny pre podobné nástroje na trhoch, ktoré 
sú považované za menej aktívne; alebo iné oceňovacie 
techniky, kde všetky významné vstupy sú priamo alebo 
nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.
•	 Úroveň	3	–	Oceňovacie	techniky	používajúce	význam-
né nepozorovateľné vstupy. Táto kategória zahŕňa všetky 
nástroje, kde oceňovacie techniky obsahujú vstupy, kto-
ré nie sú založené na pozorovateľných údajoch, a nepo- 
zorovateľné vstupy môžu mať významný vplyv na oce- 
nenie nástroja. Táto kategória zahŕňa nástroje, ktoré 
sú ocenené na základe trhovej ceny pre podobné 
nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť významnú 
nepozorovateľnú úpravu alebo predpoklad, aby sa zo-
hľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

Majetok k 31. decembru 2012

Pohľadávky z finančných derivátov

Úvery zabezpečené proti zmenám

reálnej hodnoty

Investičné cenné papiere

Záväzky z finančných derivátov

Majetok k 31. decembru 2011

Pohľadávky z finančných derivátov

Úvery zabezpečené proti zmenám

reálnej hodnoty

Investičné cenné papiere

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči klientom v reálnej 

hodnote cez výkaz ziskov a strát

7 690

2 001

26 887

36 578

2 585

2 585

6 317

198

8 898

15 413

2 178

838

3 016

7 690

2 001

249 513

259 204

2 585

2 585

6 317

198

134 335

140 850

2 178

838

3 016

9

12

9

9

12

9

18

-

-

222 626

222 626

-

-

-

-

125 437

125 437

-

-

-

Vykázané hodnoty finančných nástrojov v reálnej hodnote, analyzované podľa metodiky oceňovania boli nasledovné:

Poznámka Úroveň 1 Úroveň 2 Spolu
 (tis. EUR) (tis. EUR) (tis. EUR)
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V roku 2012 banka nerealizovala žiadne transfery majet-
ku a záväzkov medzi jednotlivými úrovňami hierarchie.  
K 31. decembru 2012 a 2011 neboli v účtovnej závierke 
vykázané žiadne finančné nástroje v reálnej hodnote 
stanovenej podľa oceňovacích techník, ktoré používajú 
nepozorovateľné vstupy (úroveň 3).

Klasifikácia finančného majetku a záväzkov

Účtovné zásady a účtovné metódy banky poskytujú rá-
mec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich vzniku  
v rôznych účtovných kategóriách za určitých podmienok:

•	 Pri	zatriedení	finančného	majetku	alebo	záväzkov	„na 
 obchodovanie“ manažment rozhoduje, či banka spĺňa 
 popis majetku a záväzkov definovaných v účtovných 
 zásadách a účtovných metódach, bod 3 (i) (i) poznámok.

•	 Pri	 vykazovaní	 finančného	 majetku	 alebo	 záväzkov	 
 v reálnej hodnote cez  hospodársky majetok banka 
 rozhoduje, či bolo splnené jedno z kritérií pre takéto 
 vykazovanie:
- Majetok a záväzky sú interne riadené, ohodnocované  
 a reportované na báze reálnej hodnoty;
- Takéto vykazovanie odstraňuje alebo významne redu- 
 kuje účtovný nesúlad, ktorý by v inom prípade nastal;
- Majetok alebo záväzok obsahuje vložený derivát, ktorý 
 významne mení peňažné toky vyplývajúce zo zmluvy.

•	 Pri	zatriedení	finančného	majetku	ako	majetku	„drža- 
 ného do splatnosti“ manažment rozhoduje, či v banke 
 existuje zámer a zároveň schopnosť držať tento finanč- 
 ný majetok do splatnosti, ako je požadované účtovnými 
 zásadami a účtovnými metódami, bod 3 (j) poznámok.

(d) Odložená daňová pohľadávka 
Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje v rozsahu  
pravdepodobnosti, že v budúcnosti banka vykáže dosta-
točnú výšku budúceho daňového zisku, voči ktorému 
bude môcť byť vykázaná odložená daňová pohľadávka 
uplatniteľná. Banka vykonala odhad budúceho daňového 
zisku na základe finančného plánu na najbližšie 3 roky 
(bod 21).

(e) Súdne spory 
Úverové Súdne spory sú vzhľadom na povahu podnikania 
bánk bežnou praxou. Banka pravidelne prehodnocuje ich 

stav a výšku vykázanej rezervy aktualizuje (bod 20).

5. Riadenie 
finančných rizík  
(a) Úvod 
Banka má osobitne definované zásady zaobchádzania 
s rizikami, procesy a technicko-organizačné štruktúry, 
ciele rizika a limity. Banka na pravidelnej báze identifikuje 
a následne riadi, sleduje, minimalizuje a vykazuje všetky 
riziká spojené s použitím finančných nástrojov, ako aj 
výkonom jej činností. Banka je vystavená nasledujúcim 
hlavným rizikám:
•	 Úverové	riziko
•	 Riziko	likvidity
•	 Trhové	riziko
•	 Operačné	riziko

Banka monitoruje a analyzuje krátkodobý a dlhodobý 
vývoj všetkých rizík, ich dopadov a priebežne upravuje 
svoje procesy s výhľadom do budúcnosti. Zároveň ban-
ka kladie veľmi veľký dôraz na riadenie rizika likvidity  
a dodržiavanie regulačných požiadaviek v tejto oblasti, 
upravené Národnou bankou Slovenska.

Informácie o procesoch monitorovania, merania, riade-
nia a vykazovania vyššie uvedených rizík, ako aj riadení 
kapitálu banky, sú uvedené nižšie. 

Predstavenstvo banky má celkovú zodpovednosť za 
stanovenie a kontrolu riadenia rizík v banke. Výbor pre 
riziko (Risk Committee),  ALCO výbor (Asset and Liability  
Committee) a Úverový výbor sú orgánmi, ktoré sú zod-
povedné za vývoj a monitorovanie riadenia rizík v ich 
špecifických oblastiach. 

Sústava interných smerníc v oblasti riadenia rizík je za-
meraná na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým sa banka 
vystavuje za účelom stanovenia zodpovedajúcich limitov 
a kontrolných systémov, ako aj spôsobov monitorovania 
rizík a sledovania dodržiavania limitov. Aktualizácia tejto 
sústavy interných smerníc sa uskutočňuje pravidelne na 
základe ročného edičného plánu, ktorý je zostavovaný 
zodpovedajúc aktuálnym zmenám trhových podmienok, 
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zmene produktov, služieb, procesov a systémov v banke.  
Banka podporuje prostredníctvom štandardizácie pro-
cesov a kontinuálnych školení, manažérskych štandar- 
dov a procesov tvorbu a udržiavanie disciplinovaného  
a konštruktívneho kontrolného prostredia, v ktorom sú 
si všetci zamestnanci banky vedomí svojej úlohy a zod-
povedností. 

Orgán dozornej rady je zodpovedný za monitoring 
dodržiavania smerníc riadenia rizík a za preverovanie 
skutočnosti, že sústava smerníc o riadení rizika je 
dostatočná a zodpovedá rozsahu rizík, ktorým je banka 
vystavená. Dozorná rada je v tejto úlohe podporovaná 
interným auditom, ktorý uskutočňuje pravidelné, ako 
aj ad hoc kontroly nástrojov a procesov riadenia rizík, 
ktorých výsledok je predkladaný predstavenstvu banky  
a dozornej rade zároveň.

(b) Úverové riziko 
Úverové riziko predstavuje riziko finančnej straty z ne- 
dodržania zmluvných podmienok dlžníkom alebo proti- 
stranou. Oddelenia úverového rizika firiem a retailu za- 
bezpečujú stanovenie prijateľného exponovania úvero-
vého rizika banky, minimalizáciu potencionálnych strát 
pre banku, ktoré môžu vzniknúť realizáciou úverového 
obchodu s klientom. Uskutočňuje sa prostredníctvom 
organizácie riadenia úverových rizík v banke, a to proces-
mi, ktoré sú stanovené v súbore interných smerníc ria-
denia úverového rizika za podpory systémov pre riadenie 
úverových rizík. Oddelenia Corporate Credit Risk a Retail 
Credit Risk sú zodpovedné za monitorovanie a riadenie 
úverového rizika na úrovni portfólia. Odbor Schvaľovanie 
úverov  je zodpovedný za úverové riziko individuálne po-
sudzovaných úverov. Riadenie podnikateľských úverov  
a riadenie úverových rizík sú nezávislé na najvyššej úrovni 
riadenia.

Základným dokumentom riadenia rizika je stratégia 
úverového rizika, ktorá je odvodená z stratégie riadenia  
rizika banky a z obchodného smerovania banky. V stra-
tégii úverového rizika sú stanovené všeobecné rámcové 
podmienky, zásady zaobchádzania s rizikami, zostavenie 
procesov a technicko-organizačných štruktúr, operatívne  
veličiny riadenia, ako napríklad ťažiská obchodu, ciele  
rizika a limity. Na interné predpisy týkajúce sa poskytova-
nia úverových obchodov má divízia riadenia úverového 
rizika priamy vplyv a sú ich spolutvorcami. 

Tieto predpisy definujú najmä:
•	 schvaľovací	proces	úverového	obchodu,
•	 posudzovanie	úverového	rizika	obchodu,
•	 schvaľovacie	kompetencie,
•	 metódy	merania	rizika,	
•	 limity,
•	 spôsob	sledovania	a	vyhodnocovania	vývoja	úverového 
 portfólia,
•	 modelovanie	 vývoja	 úverového	 portfólia	 v	 súvislosti	 
 so zmenou podmienok poskytovania  úverov alebo  
 zavedenia nových úverových produktov,
•	 spätné	a	stresové	testovanie		ratingových	a	skóringo- 
 vých modelov, 
•	 spôsob	výpočtu	a	tvorby	opravných	položiek,	
•	 vymáhanie	znehodnotených	pohľadávok.	

Úverové riziko je prísne sledované  a v rámci organizačnej 
štruktúry je zabezpečené oddelené riadenie úverového 
rizika od obchodných činností a činností spojených s vy-
sporiadaním obchodov.

Metódy merania úverového rizika

Za účelom minimalizácie úverového rizika pri posky-
tovaní a počas života úverových obchodov banka hod-
notí bonitu klienta/obchodu prostredníctvom ratingo-
vého nástroja s nastavením diferencovaných parametrov 
pre jednotlivé segmenty klientov. Stanovenie ratingo-
vého stupňa klienta/obchodu ovplyvňuje úroveň bo-
nity klienta, druh, výška, splatnosť úveru. Banka zaradí  
hodnotením klienta alebo obchod do stupňa ratingu 
od najlepšieho po najhoršieho, pričom najhorší stupeň 
znamená najvyššiu pravdepodobnosť straty. Osobitne je 
riadené a sledované riziko hypotekárnych úverov. Banka 
má vytvorený proces stanovenia a pravidelnej aktua-
lizácie ratingu a proces kontroly prideľovania ratingu  
v interných smerniciach. Dodržiavanie limitov na krajinu, 
segment, maximálnu angažovanosť, stupeň ratingu, sku-
pinu odvetvia a osoby s osobitným vzťahom k banke, 
banka priebežne monitoruje, vyhodnocuje a premieta  
do svojej činnosti.

Systém limitov

Smernice k riadeniu úverového rizika obsahujú stano-
vený systém limitov. Proces schvaľovania úverov ob-
sahuje prehodnotenie individuálneho žiadateľa o úver, 
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úverového limitu na protistranu a zabezpečenia za úče- 
lom mitigácie rizika. Banka pravidelne sleduje vývoj 
úverového portfólia, aby zabezpečila možnosť včasného 
zasiahnutia za účelom minimalizácie potenciálnych strát. 

Banka má zadefinované limity v oblasti úverového rizika 
podľa: 

a. segmentu klienta,
b. ratingu klienta,
c. klienta a skupinu prepojených klientov,
d. klienta – osoby s osobitným vzťahom k banke,
e. skupiny odvetví ekonomických činností,
f. štáty,
g. banky.

Úvery znehodnotené posudzované individuálne 

Ratingová klasifikácia

   skupina 1 (najmenšie riziko)

   skupina 2

   skupina 3

   skupina 4

   skupina 5 (zlyhané)

Bez ratingu

Brutto hodnota

Zníženie hodnoty (opravné položky)

Účtovná hodnota

Úvery znehodnotené posudzované portfóliovo

Ratingová klasifikácia

   skupina 1 (najmenšie riziko)

   skupina 2

   skupina 3

   skupina 4

   skupina 5 (zlyhané)

Bez ratingu

Brutto hodnota

Zníženie hodnoty (opravné položky)

Účtovná hodnota

-

-

8 160

13 447

72 450

-

94 057

(36 112)

57 945

-

433

974

3 009

14 629

-

19 045

(9 855)

9 190

-

-

3 590

71 589

105 675

-

180 854

(97 899)

82 955

-

80

1 198

4 254

11 272

2

16 806

(7 521)

9 285

Pohľadávky voči klientom posudzované individuálne a portfóliovo a ich zníženie hodnoty (opravné položky) sú nasledovné: 

  2012 2011
  (tis. EUR) (tis. EUR)
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Úvery neznehodnotené a nie po splatnosti

Ratingová klasifikácia:

   skupina 1 (najmenšie riziko)

   skupina 2

   skupina 3

   skupina 4

   skupina 5 (zlyhané)

Bez ratingu

Brutto hodnota

Zníženie hodnoty („IBNR“ opravné položky)

Účtovná hodnota

Úvery neznehodnotené a po splatnosti

Ratingová klasifikácia:

   skupina 1 (najmenšie riziko)

   skupina 2

   skupina 3

   skupina 4

   skupina 5 (zlyhané)

Bez ratingu

Brutto hodnota

Zníženie hodnoty („IBNR“ opravné položky)

Účtovná hodnota

Celková brutto hodnota 

Celkové zníženie hodnoty (opravné položky)

Celková účtovná hodnota

8 337

92 500 

551 118

410 551

-

2 106

1 064 612

(1 545)

 1 063 067

-

1 255

3 976

10 265

-

5

15 501

(220)

15 281

1 193 215

(47 732)

1 145 483

12 399

66 714

659 390

376 239

3

 3 350

1 118 092

(516)

 1 117 576

-

268

4 429

12 296

-

-

16 993

(120)

16 873

1 332 745

(106 056)

1 226 689

Banka k 31. decembru 2012 eviduje pohľadávky voči ban-
kám v sume 188 340 tis. eur (2011: 182 745 tis. eur). Všetky 
z uvedených bánk mali k 31. decembru 2012 investičný 
rating.

Banka zaradením do príslušnej skupiny vyjadruje pravde-
podobnosť zlyhania klienta:

skupina 1 – klienti s výbornou bonitou, predovšetkým 
klienti s externým ratingom
skupina 2 – klienti s veľmi dobrou bonitou
skupina 3 – klienti s dobrou až strednou bonitou
skupina 4 – klienti s akceptovateľnou bonitou a watch list
skupina 5 (zlyhané) – klienti v defaulte

  2012 2011
  (tis. EUR) (tis. EUR)
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Úvery v omeškaní, ale neznehodnotené 
Úvery a cenné papiere, ktoré sú s istinou alebo úrokmi  
v omeškaní, ale banka nepovažuje za primerané hodnotiť 
ich ako znehodnotené na základe splácania týchto úve-
rov a/alebo na základe prijatého zabezpečenia. Úvery  
v omeškaní ale neznehodnotené predstavujú pohľadávky 
v omeškaní medzi 1 – 30 dňami.

Znehodnotené úvery a cenné papiere
Znehodnotené úvery sú tie, pri ktorých banka neočakáva 

splatenie istiny a úrokov podľa zmluvných podmienok 
úveru. Tieto úvery sú zahrnuté do jednotlivých skupín  
v systéme interného bankového hodnotenia.

Renegociované úvery

V rámci skupiny 5 sú zahrnuté aj také zlyhané úvery, kde 
prebehla ich zákonná alebo zmluvná reštrukturalizácia. 
Tieto renegociované úvery eviduje banka v sume 58 928 
tis. eur (2011: 44 207 tis. eur).

Dlhové cenné papiere určené na predaj

Dlhopisy slovenských bánk

Dlhopisy slovenských bánk

Dlhopisy zahraničných bánk

Štátne dlhopisy slovenské

Korporátne dlhopisy slovenské

Štátne dlhopisy zahraničné

Podielové cenné papiere (bod 12a poznámok)

A

Baa3

Baa3

A

Nie je k dispozícií

AA+

Fitch

Moody’s

Moody’s

S & P

S & P

31. december 2012 tis. EUR rating agentúra

31. december 2011 tis. EUR rating agentúra

28 350 

6 594 

1 378

192 274 

3 669

15 614 

247 879 

1 634

 249 513

Ratingová klasifikácia emitenta investičných cenných papierov na základe externých ratingových agentúr bola k 31. 
decembru 2012 nasledovná:

Ratingová klasifikácia emitenta investičných cenných papierov na základe externých ratingových agentúr bola k 31. 
decembru 2011 nasledovná:

Dlhové cenné papiere určené na predaj

Dlhopisy slovenských bánk

Dlhopisy slovenských bánk

Dlhopisy zahraničných bánk

Štátne dlhopisy slovenské

Štátne dlhopisy zahraničné

Investície v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

Dlhopisy zahraničných bánk

Podielové cenné papiere (bod 12a poznámok)

A

Baa2

Baa2

A+

AAA

Baa2

Fitch

Moody’s

Moody’s

S & P

S & P

Moody’s

12 124 

6 518 

1 373

92 561 

19 649 

132 225 

838

1 272

134 335
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Ratingy v kategóriách AAA až BBB-, resp. Baa3 sú pova-
žované za investične kvalitné a vhodné. Rating k po-
dielovým cenným papierom nie je k dispozícii.

Zníženie hodnoty (opravné položky) 

Banka tvorí opravné položky na straty zo zníženia hod-
noty, ktoré sú najlepším odhadom na krytie existujúcich 
strát v úverovom portfóliu. Banka má stanovenú metodiku 
obsahujúcu definíciu znakov znehodnotenia pohľadávok 
a zlyhaných pohľadávok, spôsob ich identifikácie, vyhod-
notenia a následný spôsob výpočtu opravných položiek  
v súlade s IFRS. Banka tvorí opravné položky na port-
fóliovej báze na nevýznamné a na významné pohľadávky 
s identifikovaným znehodnotením, ktoré nie sú zlyhané, 
pričom parametre výpočtu sú validované pravidelne na  
základe stanovenej metodiky. Opravné položky pre výz-
namné pohľadávky a zlyhané pohľadávky firemných klien- 
tov tvorí banka na individuálnom princípe prostredníc-
tvom diskontovania očakávaných peňažných tokov efek-
tívnou úrokovou mierou. 

V prípade portfóliových opravných položiek je kľúčovou 
premennou odhad parametra LGD (Loss Given Default). 
LGD predstavuje stratu pri zlyhaní. Ide o pomer celkovej 
straty utrpenej v dôsledku zlyhania dlžníka a EAD (výška 
pohľadávky v čase zlyhania). LGD zohľadňuje mieru vy-
možiteľnosti zlyhanej pohľadávky.

Vplyv zmeny parametra výpočtu opravných položiek 
(LGD – loss given default – parameter na výpočet strát) 
na celkovú výšku opravných položiek:

Rezervy na podmienené záväzky a ostatné finančné po-
vinnosti posudzuje banka individuálne a na záruky tvorí 
rezervu.

Vymáhanie zlyhaných pohľadávok

Pohľadávky, ktorých splatenie je ohrozené, sú riešené  
v kompetencii odboru Work-out, reštrukturalizácia  

a collection. V závislosti od typu pohľadávky a typu 
klienta sú pohľadávky riešené v zodpovednosti oddelenia  
Collection (úverové pohľadávky voči retailovým klien-
tom) alebo oddelenia Work-out a reštrukturalizácia (úve- 
rové pohľadávky voči firemným klientom). V prípade  
negatívneho výsledku reštrukturalizácie úverových pohľa- 
dávok banka zvyčajne postupuje pohľadávky do správy 
externej právnej kancelárie, resp. mandátnej správy  
k vymáhaniu. Príslušná zodpovedná osoba uskutočňuje 
všetky kroky v súvislosti s vymáhaním pohľadávky spo-
jené so zabezpečením maximálnej návratnosti zlyhanej 
pohľadávky zahrňujúc realizáciu zabezpečenia, ako aj  
zastupovanie banky vo všetkých relevantných kona- 
niach. Pri nezabezpečených pohľadávkach banka takisto 
pristupuje k postúpeniu pohľadávok tretím subjektom.

Postup pri odpise pohľadávok
 
Banka odpíše pohľadávky z úverov a cenných papierov  
(vrátane súvisiacej opravnej položky), keď zistí, že danú 
pohľadávku nie je možné vymôcť. Pre toto rozhod-
nutie posudzuje informácie o významných zmenách vo 
finančnej situácii dlžníka/emitenta, neschopnosti splá- 
cať záväzky, alebo o výťažku z prijatého zabezpečenia,  
ak nebude možné splatiť celkovú výšku pohľadávky. 
Rozhodnutie o odpise pre menšie zostatky štandardi-
zovaných úverov je vo všeobecnosti založené na počte 
dní omeškania špecifických pre daný produkt.

Banka disponuje zabezpečením pohľadávok voči klien-
tom vo forme záložného práva na majetok, inej forme 
založenia majetku a vo forme záruk. Odhady reálnych  
hodnôt zabezpečenia sú založené na hodnote zabezpe-
čenia vypracovanej v čase poskytnutia úveru a tento 
odhad reálnej hodnoty zabezpečenia je prehodnocovaný 
na základe interných smerníc banky, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám stanoveným na prehodnocovanie hodnoty 
zabezpečení stanovených v relevantných dokumentoch 
Národnej banky Slovenska. resp. v legislatíve platnej  
v Slovenskej republike. Vo všeobecnosti pohľadávky vo- 
či bankám nie sú zabezpečené, okrem cenných pa-
pierov, ktoré sú predmetom obrátených repo obchodov 
a výpožičiek cenných papierov.

Dotvorenie opravných položiek 1 124

Nárast parametra LGD o 10 % 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

576
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Prijaté za individuálne znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti

Založené účty a termínované vklady

Záruky (bankové, štátne)

Prijaté za skupinovo znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti

Záložné právo na hnuteľné veci

Založené účty a termínované vklady

Záruky (bankové, štátne)

Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené ani po splatnosti

Záložné právo na nehnuteľnosti

Záložné právo na hnuteľné veci

Záruky (bankové, štátne)

Cenné papiere

Založené účty a termínované vklady

Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené a sú po splatnosti

Záložné právo na nehnuteľnosti

Založené účty a termínované vklady

Záruky (bankové, štátne) 

107 434

1 256

5 753

8 915

19

96

21

506 492

157

24 012

47

4 935

12 618

12

-

671 767

63 866

-

553

7 842

-

-

-

546 074

-

20 953

18 401

3 991

7 009

1 657

180

670 526

Pohľadávky voči klientom 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

Odhad reálnej nárokovateľnej hodnoty zabezpečenia finančného majetku je nasledovný:

Zabezpečenie

Za účelom zmiernenia úverového rizika a ako sekundárny 
zdroj splácania počas procesu schvaľovania úverov vyža-
duje banka nasledujúce typy zaistenia:
•	 Cenné	papiere
•	 Nehnuteľnosti
•	 Záruky	(štátne	a	bankové)
•	 Záložné	právo	na	hnuteľný	majetok,	pohľadávky
•	 Peňažný	vklad
•	 Ručenie
•	 Poistenie

Banka stanovuje hodnoty čistej realizačnej hodnoty 

zabezpečenia na základe znaleckého posudku vypraco-
vaného interne znalcom banky. Týmto spôsobom ban-
ka oceňuje iba zabezpečenia vo forme nehnuteľností.  
Ostatné druhy zabezpečenia okrem nehnuteľností majú  
hodnoty prijatého zabezpečenia definované v internej  
smernici a táto prijatá hodnota musí byť overená prí- 
slušným zodpovedným risk manažérom pred schválením 
úveru. Odhad nárokovateľnej hodnoty zabezpečenia vy-
žaduje odhad zo strany vedenia a odhad sa môže líšiť  
od skutočne realizovanej hodnoty.

Banka v roku 2012 obdržala výťažok z realizovaných 
kolaterálov v sume 2 091 tis. eur (2011: 2 246 tis. eur). Na 
výťažok z kolaterálov nemá nárok tretia strana.
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      Pohľadávky voči klientom
 2012 2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

        Investičné cenné papiere
 2012 2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

Súkromné osoby

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Maloobchod a veľkoobchod 

Iná priemyselná výroba

Baníctvo a energetika

Výroba a predaj motorových vozidiel

Finančné služby

Nefinančné služby

Spotrebný tovar

Výstavba budov, stavebné práce

Doprava

Turizmus a gastronómia 

Poľnohospodárstvo

Informácie a komunikácia

Ostatné

383 968

330 929

147 624

105 844

77 688

55 275

49 055

36 295

53 427

27 442

26 421

17 799

2 622

9 187

9 169

1 332 745

-

149

3 669

-

-

- 

37 808

-

-

-

-

-

-

- 

207 887

249 513

347 567

338 425

126 599

87 906

54 293

42 868

36 003

34 249

32 120

31 320

22 279

21 542

4 874

5 554

7 616

1 193 215

-

149

-

-

-

-

21 976

-

-

-

-

-

-

-

112 210

134 335

Banka monitoruje koncentráciu úverového rizika podľa odvetví činností, ako aj krajín. Analýza aktuálneho rozdelenia 
do odvetví činností a krajín (brutto) je uvedená v nasledujúcich tabuľkách: 
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Slovensko

Francúzsko

Česká republika

Rakúsko

USA

Taliansko

Belgicko

Rusko

Ukrajina

Maďarsko

Chorvátsko

Slovinsko

Ostatné krajiny

1 249 116

166

691

871

1

51

931

11 409

88

145

12 665

41 504

15 107

1 332 745

23 220

-

-

70 012

-

-

-

11 065

-

-

-

-

-

104 297

231 037

-

-

16 991

1 470

-

15

-

-

-

-

-

-

249 513

1 140 829

2 288

613

75

3

-

931

1

1

146

-

-

596

1 145 483

36 948

-

-

10 000

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

46 948

111 353

-

-

21 860

1 107

-

15

-

-

-

-

-

-

134 335

      Pohľadávky voči klientom
 2012 2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

        Pohľadávky voči bankám
 2012 2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

        Investičné cenné papiere
 2012 2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

Koncentrácia pohľadávok podľa krajín je vyhodnocovaná na základe sídla dlžníka (netto). Koncentrácia podľa krajín 
pre investičné cenné papiere je vyhodnocovaná na základe sídla emitenta cenných papierov.   

Riziko koncentrácie je riziko, ktoré môže vzniknúť v rám- 
ci alebo naprieč rôznymi typmi rizík s potenciálnym 
následkom dostatočne vysokej straty, ktorá by ohro-
zovala existenciu, funkčnosť banky, alebo by mohla 
významne zmeniť rizikový profil banky. Banka pravi-
delne identifikuje riziko koncentrácie svojho portfólia, 
pravidelne monitoruje a reportuje riziko koncentrácie 
manažmentu banky na štvrťročných zasadnutiach Vý-
boru pre riziko. V prípade, že na základe monitoringu 
dôjde k zisteniu zvýšenia rizika resp. negatívneho vývoja 

cel kového úverového portfólia alebo jednej z jeho častí  
z pohľadu rizika koncentrácie alebo k prekročeniu interne 
stanovených limitov, banka realizuje kroky eskalačného 
procesu definované vnútorným predpisom.

V štvrtom štvrťroku 2012 Bank poskytla úvery vo výške 
65 mil. EUR klientom z Ruska a krajín bývalej Juhoslávie 
ako dôsledok užšej spolupráce v oblasti akvizícii klientov 
v rámci skupiny SBERBANK. 
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Hypotekárne úvery

Ostatné úvery voči 

obyvateľstvu

Micros úvery

Firemné úvery

(corporate)

133 309

257 280

166 951

775 205

1 332 745

131 471

255 038

159 336

680 844

1 226 689

1 305

1 335

9 842

35 250

47 732

1 838

2 242

7 615

94 361

106 056

144 135

208 392

163 826

676 862

1 193 215

142 829

207 057

153 984

641 613

1 145 483

Brutto
(tis. EUR)

Brutto
(tis. EUR)

31. december 2012 31. december 2011
Znehodnotenie
(tis. EUR)

Znehodnotenie
(tis. EUR)

Účtovná
hodnota
(tis. EUR)

Účtovná
hodnota
(tis. EUR)

Prehľad úverovej angažovanosti v jednotlivých segmentoch podľa hlavných produktov:

Riziko vysporiadania

Z činností, ktoré sa uskutočňujú v banke, môže vyplynúť 
riziko vysporiadania v momente zúčtovania transakcií  
a obchodov. Riziko vysporiadania je riziko vykázania 
straty z dôvodu neschopnosti protistrany dodržať svoje 
záväzky a uhradiť hotovosť, cenné papiere alebo dodať 
iný majetok, ktorý bol zmluvne dohodnutý. 

Pre určité typy transakcií si banka znižuje svoje riziká pros-
tredníctvom uskutočňovania vysporiadania cez settle- 
ment/clearing agenta tak, aby sa zabezpečilo zúčtovanie 
iba v prípade, ak obe strany splnili svoje zmluvné záväzky. 
Settlement limity sú časťou úverového schvaľovacieho/
limit monitoring procesu.

(c) Riziko likvidity 
Pod pojmom likvidita sa rozumie schopnosť banky plniť 
svoje záväzky v požadovanej výške a čase, pričom rizikom 
likvidity sa chápe riziko zníženia schopnosti banky plniť 
svoje záväzky  v stanovenom  termíne alebo výške.

Manažment rizika likvidity

Riziko likvidity je chápané ako súčasť procesu riadenia 
majetku a záväzkov banky. Postupy zahŕňajú pravide-
lné sledovanie zladenia budúcich peňažných tokov podľa 
jednotlivých mien, sledovanie jednotlivých ukazovateľov 
vývoja likvidity a rizika likvidity a stresové testovanie 
rizika likvidity. Riadením štruktúry majetku a záväzkov 
na dennej báze je poverený odbor Riadenie aktív a pa-
sív. Sledovaním a riadením rizika likvidity je poverená 

oddelenie Market Risk Management. Riadenie likvidity  
a rizika likvidity je oddelené po najvyššiu riadiacu úroveň.

Informácie o peňažných tokoch zabezpečuje jednak ban-
kový reportingový systém, jednak priebežné sledovanie 
jednotlivých tokov z uskutočnených obchodov, ktoré 
ovplyvňujú likviditu banky. Likvidita je riadená podľa  
jednotlivých mien, pričom najväčší podiel majú pozície  
v eurách. Pozície v ostatných menách majú na celkovom 
objeme majetku nevýznamný podiel. Oddelenie Globálne 
trhy na dennej báze  zabezpečuje optimálne krytie účtu 
povinných minimálnych rezerv, v prípade cudzích mien 
optimálne krytie na jednotlivých nostro účtoch banky.  

Príslušné odbory banky sa zúčastňujú zasadnutí výboru 
pre riadenie aktív a pasív (“ALCO výbor”), ktorý je zod-
povedný za strategické riadenie likvidity. Členovia výboru 
informujú o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť lik-
viditu banky. Oddelenie Market Risk Management, pred-
kladá pravidelne správu o vývoji rizika likvidity. 

V rámci procesu denného riadenia likvidity banka musí 
plniť regulatórne požiadavky definované Národnou ban- 
kou Slovenska vo forme limitu pre likviditné pozície 
splatné do 1 mesiaca.

Okrem tohto limitu má banka definovaný interný proces 
pre sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov likvidity, 
ktoré slúžia na predikciu negatívneho vývoja likviditnej 
situácie banky a ktoré slúžia ako základná informačná 
báza v procese riadenia likvidity a prijímania strategic-
kých rozhodnutí v tejto oblasti (ALCO). 



44 SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky z finančných derivátov

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom 

Investičné cenné papiere

Hmotný majetok

Nehmotný majetok

Splatná daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

Ostatný majetok

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Rezervy

Ostatné záväzky

Podriadený dlh

-

7 035

11 057

796 892

119 431

15 462

5 190

-

21 581

-

976 648

1 501

 -

75 374

9 135

98 520

-

-

-

184 530

111 395

7 690

104 297

1 226 689

249 513

15 462

5 190

1 963

21 581

4 589

1 748 369

2 585

14 644

75 380

1 378 447

105 720

1 681

6 748

-

1 585 205

Krátkodobé Dlhodobé Spolu
  (tis. EUR)

111 395

655

93 240

429 797

130 082

-

-

1 963

-

4 589

771 721

1 084

14 644

6

1 369 312

7 200

1 681

6 748

-

1 400 675

Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2012 je v nasledujúcej tabuľke, v ktorej sú 
uvedené diskontované peňažné toky v nadväznosti na ich najskoršiu zmluvnú splatnosť: 



45SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Ostatné záväzky

1 268

7 637

6

963 206

916

6 748

979 781

1 365

-

75 773

18 896

88 719

-

184 753

-

-

-

-

-

 -

 -

1 244

7 037

-

412 713

7 659

-

428 653

(130)

-

-

-

18 280

-

18 150

3 747

14 674

75 779

1 394 815

115 574

6 748

1 611 337

Do 3
mesiacov
(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov
(tis. EUR)

3 mesiace
až 1 rok
(tis. EUR)

Nešpeci-
fikované
(tis. EUR)

1-5
rokov
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zostatkovej doby splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru 2012 (v ne-
diskontovanej hodnote). Očakávané toky sa môžu významne líšiť od tejto analýzy.
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Majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky z finančných derivátov

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom 

Investičné cenné papiere

Hmotný majetok

Nehmotný majetok

Investície v nehnuteľnostiach

Splatná daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

Ostatný majetok

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Rezervy

Ostatné záväzky

Podriadený dlh

-

5 580

10 000 

752 598

120 205

15 761

5 272

790

-

5 844

-

916 050

271

 -

25 006

94 563

58 271

-

-

30 000

208 111

232 925

6 317

46 948

1 145 483

134 335

15 761

5 272

790

205

5 844

3 463

1 597 343

2 178

126 123

25 084

1 167 171

114 827

479

4 323

30 006

1 470 191

232 925

737

36 948

392 885

14 130

-

-

-

205

-

3 463

681 293

1 907

124 123

78

1 072 608

56 556

479

4 323

6

1 262 080

Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 mala nasledovnú štruktúru:

Krátkodobé Dlhodobé Spolu
  (tis. EUR)
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Záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Daňové záväzky

Ostatné záväzky

Podmienené záväzky

a ostatné finančné povinnosti

Záruky vydané bankám

Záruky vydané klientom

Neodvolateľné akreditívy

Úverové prísľuby 

1 277

111 301

116

866 439

15 841

-

254

995 228

-

3 906

365

166 435

170 706

1 834

-

26 175

97 754

57 897

-

4 035

187 695

-

3 716

-

-

3 716

-

-

-

-

-

4 323

-

4 323

963

15 831

439

216 074

43 092

-

926

277 325

-

14 614

-

-

14 614

1 269

-

-

-

2 502

-

30 347

34 118

-

504

-

-

504

5 343

127 132

26 730

1 180 267

119 332

4 323

35 562

1 498 689

-

22 740

365

166 435

189 540

Do 3
mesiacov
(tis. EUR)

Do 3
mesiacov
(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov
(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov
(tis. EUR)

3 mesiace
až 1 rok
(tis. EUR)

3 mesiace
až 1 rok
(tis. EUR)

Nešpeci-
fikované
(tis. EUR)

1-5
rokov
(tis. EUR)

1-5
rokov
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zostatkovej doby splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru 2011 (v nedis-
kontovanej hodnote). Očakávané toky sa mohli významne líšiť od tejto analýzy.

Zostatková doba splatnosti podmienených záväzkov a ostatných finančných povinností položiek k 31. decembru  
2012 je v nasledovnej tabuľke, v ktorej sú uvedené nediskontované peňažné toky v súvislosti s ich najskoršou zmluv-
nou splatnosťou:
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Podmienené záväzky

a ostatné finančné povinnosti

Záruky vydané bankám

Záruky vydané klientom

Neodvolateľné akreditívy

Úverové prísľuby 

-

1 807

217

201 104

203 128

-

9 497

-

-

9 497

11

9 423

-

-

9 434

40

704

-

-

744

51

21 431

217

201 104

222 803

Do 3
mesiacov
(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov
(tis. EUR)

3 mesiace
až 1 rok
(tis. EUR)

1-5
rokov
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Zostatková doba do splatnosti podmienených záväzkov a ostatných finančných povinností položiek k 31. decembru 
2011 mala nasledovnú štruktúru:

(d) Trhové riziko 
Trhovým rizikom sa chápe riziko neočakávaných strát 
resp. zmien hodnoty majetku a záväzkov v dôsledku  
fluktuácie	(zmien)	trhových	parametrov	a	to	najmä	zmien	 
úrokových mier, devízových kurzov, cien dlhových a ma-
jetkových cenných papierov a cien komodít. Cieľom ria-
denia trhových rizík je merať, monitorovať a eliminovať 
dopad zmien trhových parametrov na hodnotu ma-
jetku a záväzkov banky v súlade so stratégiou riadenia 
rizík a definovaným rizikovým apetítom banky. Riade-
ním trhových rizík banky je poverené oddelenie Mar-
ket Risk Management, ktoré je od obchodných útvarov 
organizačne odčlenené po najvyššiu riadiacu úroveň.

Ťažisko činnosti odboru Treasury spočíva v plnení zákon-
ných ustanovení, v manažmente likvidity, v krytí príkazov 
klientov (platobný styk, refinancovanie), a predovšetkým 
v aktívnom predaji produktov klientom Treasury. Odbor 
Treasury môže obchodovať len tie finančné nástroje (na 
regulovaných trhoch a OTC), ktoré boli riadne schvá-
lené v zmysle platného procesu pre zavedenie treasury 
produktov. Zaradenie obchodov do obchodnej a banko-
vej knihy vychádza z definovaných pravidiel a pre pozície 
v obchodnej a bankovej knihe je nastavený systém in-
terných limitov, ktorý je pravidelne monitorovaný.  

Manažment trhového rizika

Devízové riziko

Devízové riziko je definované ako riziko zmeny hod-

noty danej pozície v dôsledku zmien devízových kurzov. 
Riadením devízového rizika sa chápe súbor pravidiel  
a činností, ktorých cieľom je minimalizácia negatívneho 
dopadu zmien devízových kurzov na pozície a hospodár-
sky výsledok banky. 

Zámerom banky je udržiavať otvorenú čistú devízovú 
pozíciu v rámci limitov definovaných interne alebo  ma-
terskou spoločnosťou. Limity sú stanovené pre každú 
menu individuálne, pre jednotlivé koše mien, ako aj pre 
celkovú menovú pozíciu banky. 

Úrokové riziko

Úrokovým rizikom sa chápe riziko (negatívnej) zmeny 
hodnoty pozícií/portfólií banky v dôsledku zmien úroko- 
vých mier. Veľkosť dopadu zmien úrokových mier na  
pozície banky je závislá na celkovej štruktúre majetku,  
záväzkov, podmienených záväzkov a ostatných finanč-
ných povinností a celkovej štruktúre úrokových výno-
sov a nákladov. Primárne riziko, ktorému sú vystavené 
neobchodovateľné portfóliá je riziko straty zo zmien  
v budúcich peňažných tokoch alebo reálnych hodnotách 
finančných nástrojov z dôvodu zmien trhových úroko-
vých sadzieb. 

Riziko úrokových mier je riadené oddelením Treas-
ury využívajúc pri tom štandardné nástroje peňažného 
a kapitálového trhu. Celková akceptovateľná hodnota 
úrokového rizika banky je limitovaná ako maximálne 
prípustná zmena hodnoty úrokovej pozície pri 200  
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bodovom paralelnom posune výnosovej krivky. Táto 
zmena je porovnávaná oproti hodnote vlastných zdrojov 
banky. 

Hodnota úrokového rizika bankovej knihy je kvantifiko-
vaná metódou Value at Risk, pričom banka proaktívne 
riadi túto pozíciu tak, aby hodnota rizika neprekročila 
výšku alokovaného kapitálu.
 
Kvantifikácia hodnoty v riziku (Value-at-Risk) pre pozície 
obchodnej knihy je zabezpečovaná na dennej báze ma- 
terskou spoločnosťou. Výpočet je realizovaný pre meno- 
vú a úrokovú pozíciu, pričom pozície v akciovom a ko-
moditnom riziku nie sú prípustné. Systém limitov je  
stanovený pre jednotlivé parciálne pozície ako aj pre 
celkovú pozíciu. 

Pre účely overenia spoľahlivosti používaného modelu je 
vykonávané spätné testovanie, v rámci ktorého sa po-
rovnávajú denne vypočítavané hodnoty VaR s dosiah-
nutými výsledkami obchodovania za určitú dobu sle-
dovania. 

Banka má definovaný systém stresového testovania 
celkovej úrokovej pozície. Zodpovednosť za vykonávanie 
stresového testovania banky je stanovená pre divíziu 
riadenia rizík, ktorý o výsledkoch stresového vyhotovuje 
pravidelnú správu a predkladá ju na zasadnutia Výboru 
pre riziko.

Výsledky stresového testovania sú pravidelne pod-
robované spätnému testovaniu a tvoria súčasť správy 
pre Výbor pre riziko.

Očakávaný vplyv na vlastné imanie 

Očakávaný vplyv na výsledok hospodárenia

(11 278)

2 543

(20 714)

6 117

K 31. decembru 2012 K 31. decembru 2011
                     (tis. EUR)                     (tis. EUR)

200 bp paralelný posun

Vplyv zmeny úrokových sadzieb na vlastné imanie a na výsledok hospodárenia:
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Finančný majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky z finančných derivátov 

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom 

Investičné cenné papiere

Splatná daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

Ostatný majetok

Finančné záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Ostatné záväzky

63 157

7 523

104 297

1 210 833

247 879

1 963

21 581

4 268

1 661 501

2 417

14 607

75 380

1 311 139

105 720

6 629

1 515 892

23 013

29

 -

4 118

-

-

-

314

27 474

32

24

-

36 118

-

114

36 288

25 225

138

-

11 738

1 634

-

-

7

38 742

136

13

-

31 190

-

5

31 344

111 395

7 690

104 297

1 226 689

249 513

1 963

21 581

4 589

1 727 717

2 585

14 644

75 380

1 378 447

105 720

6 748

1 583 524

Banka vykázala nasledovnú štruktúru finančného majetku a záväzkov v cudzej  mene k 31. decembru 2012:

Euro
(tis. EUR)

US dolár
(tis. EUR)

Ostatné
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)
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Peňažný majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Pohľadávky z finančných derivátov 

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom 

Investičné cenné papiere

Splatná daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

Ostatný majetok

Peňažné záväzky

Záväzky z finančných derivátov

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Ostatné záväzky

Podriadený dlh

201 443

6 317

46 948

1 136 763

133 228

205

5 844

3 322

1 534 070

2 178

126 083

25 084

1 115 609

114 827

4 205

30 006

1 417 992

9 485

-

 -

6 605

-

-

-

26

16 116

-

18

-

29 422

-

39

-

29 479

21 997

-

 -

2 115 

1 107

-

-

115

25 334

-

22

-

22 140 

-

79

-

22 241

232 925

6 317

46 948

1 145 483

134 335

205

5 844

3 463

1 575 520

2 178

126 123

25 084

1 167 171

 114 827

4 323

30 006

1 469 712

Banka vykázala nasledovnú štruktúru majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2011:

Euro
(tis. EUR)

US dolár
(tis. EUR)

Ostatné
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Banka vidí úlohu manažmentu operačného rizika primár-
ne vo vytvorení priebežnej a celej banky sa dotýkajúcej 
transparentnosti a evidencie potencioálych strát, ktoré 
môžu vyplynúť z chýb v procesoch, systémoch alebo chýb  
z dôvodu ľudského faktora, ako aj externých vplyvov vo 
všetkých oblastiach činností.

Banka v rámci manažmentu operačných rizík sleduje re-
alizáciu metódy štandardizovaného prístupu pre výpočet 
kapitálovej požiadavky v zmysle opatrenia národného 
regulátora (Národnej banky Slovenska). Pre splnenie tej-
to metódy musia byť zrealizované minimálne nasledovné 
požiadavky:

•	 zabezpečenie	krytia	operačného	 rizika	v	banke	pros- 
 tredníctvom vlastného kapitálu,
•	 vývoj	a	implementácia	procesu	pre	manažment	operač- 
 ného rizika.

Zodpovednosť za manažment operačných rizík, ako aj 
za priebežnú definíciu potrebných systémov a nástro-
jov, preberá divízia riadenia rizík a v rámci organizačnej 
štruktúry je zabezpečené oddelené riadenie operačného 
rizika od obchodných činností až po najvyššie vedenie.

(e) Operačné riziko
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V procese uplatnenia manažmentu operačného rizika 
banka uplatňuje nasledovné metódy:
1. identifikácia, evidencia a riadenie rizika:
 a. zber údajov o udalostiach, ktoré priniesli alebo mohli  
  priniesť stratu,
 b. analýza rizika,
 c. proces a stratégia zachovania obchodných činností,
 d. informačná bezpečnosť,
 e. interný kontrolný systém,
 f. kľúčové ukazovatele rizika,
 g. posudzovanie zmlúv, spolupráca s tretími stranami
  (outsourcing),
 h. osveta, školenia v rámci banky.
2. reporting:
 a. interný reporting,
 b. externý reporting.

Odborné útvary, tzv. vlastníci rizika, sú primárne zodpo-
vedné za:
1. identifikáciu a evidenciu udalostí relevantných pre ope- 
 račné riziko,
2. analýzu rizika – identifikáciu a dokumentáciu dôleži- 
 tých procesov, posúdenie rizika,
3. podnety na evidenciu latentných rizík,
4. riadenie rizika:
 a. vypracovanie opatrení na riadenie rozpoznaných
  operačných rizík,
 b. realizáciu ustanovení z procesu zachovania obchod- 
  ných činností,
 c. zabezpečenie dodržiavania všetkých postupov vy- 
  plývajúcich z predpisov, smerníc a pokynov,
 d. iniciovanie a presadenie vybraných opatrení,
5. kontrolu výsledkov:
 a. kontrolu realizácie (presadenia),
 b. kontrolu účinnosti.

Spätný audit procesu pre manažment operačného rizika 
prebieha prostredníctvom vnútornej kontroly a auditu.

(f) Riadenie kapitálu 
Národná banka Slovenska (“NBS”) stanovuje a monito-
ruje kapitálové požiadavky.  

Od 1. januára 2008 banka postupuje v súlade s požiadav-
kami Basel II v súvislosti s vlastnými zdrojmi banky. Ban-
ka používa štandardizovaný prístup k riadeniu úverového 
a operačného rizika.

Vlastné zdroje banky sú analyzované na dvoch úrovni-
ach:

•	 Úroveň	 kapitálu	 1	 zahŕňa	 základné	 imanie,	 emisné 
 ážio, rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku, 
 po odpočítaní strát bežného roka, nehmotného ma- 
 jetku a ostatných špecifických položiek odpočítateľných 
 od základných vlastných zdrojov. 

•	 Úroveň	 kapitálu	 2	 zahŕňa	 dodatočné	 vlastné	 zdroje 
 vyššej kvality, t. z. rezervný fond z precenenia nezahr- 
 nutý do vlastných zdrojov presunutý do dodatočných 
 vlastných zdrojov, fondy z precenenia, cenné papie- 
 re bez stanovenej splatnosti, prebytočné rezervy a špe- 
 cifické dodatočné vlastné zdroje vyššej kvality a doda- 
 točné vlastné zdroje nižšej kvality, t. z. podriadený dlh  
 a ostatné špecifické dodatočné vlastné zdroje nižšej 
 kvality po odpočítaní položiek definovaných v opatrení  
 NBS.

Bankové operácie sú kategorizované buď v bankovej  
alebo obchodnej knihe, a rizikovo vážené aktíva sú určené 
podľa špecifických požiadaviek, ktoré majú za cieľ odrážať 
rôzne úrovne rizika spojeného s majetkom a podsú- 
vahovými položkami.

Politikou banky je udržiavanie silnej kapitálovej základne 
za účelom udržania dôvery akcionárov, veriteľov a trhu 
a zabezpečenia budúceho vývoja podnikania. Taktiež 
je zaznamenaný vplyv kapitálovej úrovne na ziskovosť 
akcionárov a banka si je vedomá potreby udržiavania 
rovnováhy medzi vyššími úrovňami návratnosti, ktoré 
sú dosiahnuteľné pri vyššom zadĺžení a výhodami a bez-
pečnosťou dosiahnutými solídnou kapitálovou pozíciou.
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Vlastné zdroje

Úroveň kapitálu 1

Základné imanie (bod 24 poznámok)

Emisné ážio (bod 24 poznámok)

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (bod 25 poznámok)

Nerozdelený zisk minulých rokov (bod 25 poznámok)

Strata bežného účtovného obdobia (bod 25 poznámok)

Záporné oceňovacie rozdiely finančných nástrojov z portfólia

finančných nástrojov na predaj oceňovaných reálnou hodnotou

Mínus: určitý nehmotný majetok

Spolu

Úroveň kapitálu 2

Podriadený dlh

Kladné oceňovacie rozdiely finančných nástrojov z portfólia  

finančných nástrojov na predaj oceňovaných reálnou hodnotou

Spolu

Položky odpočítateľné od vlastných zdrojov

Čistá účtovná hodnota investície banky v inej banke 

alebo finančnej inštitúcii, presahujúcej 10 % základného imania

52 800

94 254

7 869

44 693

 (47 726)

(325)

(5 167)

146 398

-

4 472

4 472

-

150 870

33 207

38 847

7 869

49 277

 (4 584)

(2 547)

(3 616)

118 453

30 000

1 576

31 576

-

150 029

Pohľadávky voči klientom 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

Banková pozícia regulatórneho kapitálu je nasledovná:

Čísla za rok 2012 sú prevzaté z predbežných výkazov pre NBS. 

Manažment používa ukazovatele vlastných zdrojov  sta-
novené Národnou Bankou Slovenska na sledovanie ka-
pitálovej základne. Prístup Národnej banky Slovenska 
k takýmto meraniam, založený hlavne na Basel II, sa 
primárne zaoberá monitorovaním vzťahu kapitálovej 
požiadavky (merané ako 8 % z rizikovo vážených aktív)  
k dostupným kapitálovým zdrojom.

Alokácia kapitálu
Alokácia kapitálu patrí medzi špecifické operácie a akti-
vity a je vo väčšej miere riadená optimalizáciou výnosov 
dosiahnutou z alokovaného kapitálu. Množstvo aloko-
vaného kapitálu ku každému obchodnému segmentu a 

typu rizika je riadené hlavne na základe požiadavky vlast-
ných zdrojov, ale v niektorých prípadoch regulatórne 
požiadavky plne neodzrkadľujú meniaci sa stupeň rizi-
ka spojený s rôznymi aktivitami. V takýchto prípadoch  
môžu byť kapitálové požiadavky prispôsobené tak, aby 
odzrkadľovali meniaci sa rizikový profil, čo je predmetom 
celkového množstva kapitálu na podporu danej operácie 
alebo aktivity tak, aby sa udržala požadovaná minimálna 
úroveň. Proces alokácie kapitálu na špecifické operácie 
a aktivity je nezávislý od tých, ktorí sú zodpovední za 
obchodnú činnosť, a to Oddelenie Integrované riade-
nie rizika, ktoré predkladá návrh na alokáciu kapitálu 
Výboru pre riziko vychádzajúc z ročného plánu kapitálu 
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a požiadaviek na vlastné zdroje jednotlivých obchod-
ných segmentov a rizík a podlieha schváleniu Výboru pre 
riziko.

Napriek tomu, že maximalizácia výnosov z rizikovo upra-
veného kapitálu je základným východiskom pre určenie 
alokácie kapitálu v rámci banky daným operáciám a akti- 
vitám, nie je jediným pre rozhodovanie. Takisto sa berú 
do úvahy synergie s inými operáciami a aktivitami, dos-
tupnosť manažmentu a iných zdrojov a ako je vhodná 
daná aktivita do dlhodobejších strategických cieľov ban-
ky. Postupy banky v súvislosti s riadením kapitálu a je- 
ho alokácia je monitorovaná na zasadnutiach Výboru pre 
riziko.

Požiadavky na kapitálovú primeranosť pre rok 2012
Vzhľadom na Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finanč-
ným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. 
januára 2012 na podporu stability bankového sektora 
(ďalej len „Odporúčanie“), ktoré bolo vydané v zmysle 
požiadaviek European Banking Authority zo záveru 
roka 2011, banka bude implementovať tieto požiadavky 
podľa rozhodnutia akcionára. Národná banka Slovens-
ka odporúča bankám udržiavať primeranosť základných 
vlastných zdrojov aspoň na úrovni 9-tich %.

6. Vykazovanie 
podľa segmentov  
Vykazovanie podľa segmentov je uvádzané vzhľadom na 
obchodné segmenty banky. Banka podniká predovšetkým 
na Slovensku. 

Určovanie majetku a záväzkov segmentov a výnosov  
a výsledkov segmentov je založené na účtovných zása- 
dách a účtovných metódach popísaných v bode 3 pozná-
mok.

Výnosy, výsledky, majetok a záväzky segmentov obsa-
hujú položky priamo zodpovedajúce segmentu, ako aj 
tie, ktoré môžu byť priradené v primeranej miere. Ne-
priradené položky tvoria pokladničné hodnoty, dane, os-
tatný majetok, časové rozlíšenie, rezervy, ostatné záväz-
ky a prevádzkové náklady ústredia. 

Obchodné segmenty 
a) Firemné bankovníctvo – zahŕňa priame dlhové nástro-
je, bežné účty, vklady, kontokorenty, úvery a iné úverové 
nástroje, produkty v cudzej mene a derivátové produkty.

b) Retailové bankovníctvo – zahŕňa fyzické osoby – bežné 
účty, kreditné a debetné karty, spotrebné a hypotekárne 
úvery, a MICRO klientov – priame dlhové nástroje, bežné 
účty, vklady, kontokorenty, pôžičky a iné úverové linky, 
menové a derivátové produkty.

c) Treasury – zahŕňa pokladničné poukážky, repo obcho- 
dy s NBS, pohľadávky a záväzky voči obchodným bankám, 
cenné papiere, produkty so zahraničnými menami a de-
rivátové produkty.
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Čisté úrokové výnosy

Čisté výnosy z poplatkov a provízii

Čistý zisk z obchodovania

Čisté ostatné výnosy

Prevádzkové výnosy

Všeobecné prevádzkové náklady

Odpisy 

Prevádzkové náklady

Prevádzkový zisk pred znížením 

hodnoty majetku a rezervami

Zníženie hodnoty pohľadávok

voči klientom

Tvorba rezerv

Zisk/(strata) pred zdanením

Daň z príjmov

Strata za rok

Ostatné informácie

Majetok

Záväzky

21 591

3 101

-

(4)

24 688

(3 797)

(284)

(4 081)

20 607

(66 055)

21

(45 427)

685 023

479 567

(1 875)

37

648

-

(1 190)

(1 329)

(111)

(1 440)

(2 630)

-

-

(2 630)

447 316

17 229

21 016 

7 386

-

(65)

28 337

(11 488)

(1 248)

(12 736)

15 601

(4 845)

-

10 756

585 333

964 817

(1 160)

(493)

(18)

(6 216)

(7 887)

(16 721)

(3 102)

(19 823)

(27 710)

-

(1 223)

(28 933)

30 697

123 592

39 572

10 031

630

(6 285)

43 948

(33 335)

(4 745)

(38 080)

5 868

(70 900)

(1 202)

(66 234)

18 508

(47 726)

1 748 369

1 585 205

Firemné
bankovníctvo
2012 (tis. EUR)

Retailové
bankovníctvo
2012 (tis. EUR)

Nezaradené
2012

(tis. EUR)

Treasur
2012y

(tis. EUR)

Banka
spolu 2012

(tis. EUR)

V roku 2012 neboli významné výnosy od ostatných obchodných segmentov banky.
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Čisté úrokové výnosy

Čisté výnosy z poplatkov a provízii

Čistý zisk z obchodovania

Čisté ostatné výnosy

Prevádzkové výnosy

Všeobecné prevádzkové náklady

Odpisy 

Prevádzkové náklady

Prevádzkový zisk pred znížením 

hodnoty majetku a rezervami

Zníženie hodnoty pohľadávok

voči klientom

Tvorba rezerv

Zisk/(strata) pred zdanením

Daň z príjmov

Strata za rok

Ostatné informácie

Majetok

Záväzky

17 515

3 615

-

(6)

21 124

(3 536)

(288)

(3 824)

17 300

(16 965)

(39)

296

645 442

432 406

2 666

3

979

-

3 648

(1 056)

(162)

(1 218)

2 430

-

-

2 430

395 127

153 385

19 648

8 038

-

46

27 732

(11 650)

(1 357)

(13 007)

14 725

(2 838)

(2)

11 885

545 981

844 668

61

210

-

34

305

(17 300)

(3 319)

(20 619)

(20 314)

-

-

(20 314)

10 793

39 732

39 890

11 866

979

74

52 809

(33 542)

(5 126)

(38 668)

14 141

(19 803)

(41)

(5 703)

1 119

(4 584)

1 597 343

1 470 191

Firemné
bankovníctvo
2011 (tis. EUR)

Retailové
bankovníctvo
2011 (tis. EUR)

Nezaradené
2011

(tis. EUR)

Treasury
2011

(tis. EUR)

Banka
spolu 2011 
(tis. EUR)

V roku 2011 neboli významné výnosy od ostatných obchodných segmentov banky.

7. Peňažné prostriedky  
a ich ekvivalenty  

Pokladničná hotovosť a účty v emisnej banke (bod 8 poznámok)

Pohľadávky voči bankám so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov 

(bod 10 poznámok)

27 352

84 043

111 395

97 128

135 797

232 925

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)



57SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

8. Pokladničná hotovosť  
a účty v emisnej banke  

9. Finančné deriváty  

Povinné minimálne rezervy sú udržiavané vo výške stanovenej opatrením Centrálnej banky a nie sú určené na 
každodenné použitie.

Pohľadávky voči Národnej banke Slovenska:

Povinné minimálne rezervy

Termínované vklady

Mínus povinné minimálne rezervy (bod 10 poznámok)

Pokladničná hotovosť 

Pohľadávky z finančných derivátov 

Deriváty určené na obchodovanie (a)

Zabezpečenie	peňažných	tokov	(cash	flow	hedge)

Swapy na úrokovú mieru (b)

Záväzky z finančných derivátov 

Deriváty určené na obchodovanie (a)

Zabezpečenie	peňažných	tokov	(cash	flow	hedge)

Swapy na úrokovú mieru (b)

Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value  hedge)

Swapy na úrokovú mieru (c)

23 220

-

23 220

(23 220)

-

27 352

27 352

656

7 034

7 690

554

-

2 031

2 585

36 948

70 000

106 948

(36 948)

70 000

27 128

97 128

802

5 515

6 317

1 083

897

198

2 178

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Úrokové deriváty

Úrokové CAPy

Menové deriváty

Menové forwardy

Menové swapy

Menové opcie

Peňažné toky z úrokových platieb

Peňažné toky z úrokových platieb

4 748

3 002

36 867

107 094

1 670

1 670

1 389

1 389

-

734

48 902

65 869

7 087

7 087

6 700

6 700

1

19

256

380

656

5 195

5 195

5 092

5 092

1

3

171

379

554

222

222

219

219

-

6

232

564

802

-

8

511

564

1 083

Zmluvná/
nomin. hodnota

(tis. EUR)

Menej
ako 1 rok
(tis. EUR)

Menej
ako 1 rok
(tis. EUR)

1-5 rokov
(tis. EUR)

1-5 rokov
(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov

(tis. EUR)

Viac ako
5 rokov

(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

Zmluvná/
nomin. hodnota

(tis. EUR)
Majetok
(tis. EUR)

Majetok
(tis. EUR)

Záväzky
(tis. EUR)

Záväzky
(tis. EUR)

2012 Reálna hodnota 2012 Reálna hodnota

(a) Deriváty určené na obchodovanie 

Peňažné toky vyplývajúce z existencie zabezpečenia peňažných tokov podľa zostatkovej doby splatnosti ich reálnych výplat:

Peňažné toky vyplývajúce z existencie zabezpečovania peňažných tokov podľa zostatkovej doby splatnosti ich ovlyv-
nenia výsledku hospodárenia:

Počas roku 2010 banka uzatvorila swapy na úrokovú 
mieru (hedžovací nástroj) v nominálnej hodnote 100 000 
tis. eur s cieľom zabezpečiť riziko vyplývajúce z varia-
bilných úrokových sadzieb na trhu k úverovému portfóliu 

(hedžovaný nástroj). Úrokové riziko je v tomto prípade  
definované ako potenciálne riziko straty vyplývajúce z ná- 
rastu dlhodobých úrokových sadzieb.

Za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2012 bola z oceňo-
vacích rozdielov preúčtovaná do hospodárskeho výsled-
ku v položke Úrokové výnosy/náklady suma 2 064  tis. eur  
(2011: 355 tis. eur). Nárast ovplyvnilo jednorázové rozpus-
tenie oceňovacích rozdielov do hospodárskeho výsledku 

v sume 744 tis. eur v dôsledku predčasného ukončenia 
alikvótnej časti úrokového swapu z dôvodu odpisu časti  
úverového portfólia. Banka v roku 2012 vplyvom predčas-
ného ukončenia zabezpečovacieho vzťahu ukončila úro-
kové swapy s nominálnou hodnotou 15  mil EUR.
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Čistá zmena reálnej hodnoty hedžovacieho a hedžovaného nástroja:

(c) Zabezpečenie reálnej hodnoty
(fair value hedge)
Banka je vystavená úrokovému riziku vyplývajúceho  
z fixných úrokových sadzieb firemných úverov (hedžo-
vaný nástroj). Úrokové riziko je v tomto prípade defino-
vané ako riziko potenciálnej straty vyplývajúcej z náras-
tu dlhodobých úrokových sadzieb. Na jeho elimináciu 
využíva úrokové swapy, ktorými si vyrovnáva pozíciu 
zodpovedajúcu trhových sadzbám.

V roku 2011 banka postupne uzatvorila swapy na úroko-
vú mieru (hedžovací nástroj) na krytie úrokového rizika 
z úverov, ktorých umorovaná hodnota k 31. decembru 
2012 predstavovala sumu 52 447 tis. eur (2011: 22 919 tis. 
eur) s cieľom zabezpečiť riziko vyplývajúce z dlhodobo 
zafixovaných úverov (hedžovaný nástroj) voči zmenám 
refinančných sadzieb na trhu. Úrokové riziko je v tomto 
prípade definované ako riziko potenciálnej straty vyplý-
vajúcej z nárastu dlhodobých úrokových sadzieb.

Na základe testovania efektivity je zabezpečenie reál-
nej hodnoty považované za efektívne, keďže pomer 
čistej zmeny reálnej hodnoty úverov vyplývajúcej zo 

zabezpečovacieho rizika a čistej zmeny reálnej hodnoty 
derivátov je v rozmedzí intervalu 80-125 %.

Čistá zmena reálnej hodnoty úverov

Čistá zmena reálnej hodnoty derivátov

1 823

(1 825)

(2)

178

(198)

(20)

10. Pohľadávky  
voči bankám  

Splatné na požiadanie

Ostatné úvery a pohľadávky podľa

pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov

- od 1 do 5 rokov

- nad 5 rokov

Povinné minimálne rezervy (bod 8 poznámok)

Z toho:

Pohľadávky so zmluvnou dobou splatnosti 

do 3 mesiacov (bod 7 poznámok)

5 130

78 914

70 012

11 064

23 220

188 340

(84 043)

104 297

4 300

131 497

-

10 000

36 948

182 745

(135 797)

46 948

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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11. Pohľadávky voči  
klientom  

Splatné na požiadanie

Ostatné úvery a pohľadávky podľa pôvodnej 

zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov

- od 3 mesiacov do 1 roka

- od 1 do 5 rokov

- nad 5 rokov

Opravné položky na zníženie hodnoty

204 456

400

49 937

274 965

802 987

1 332 745

(106 056)

1 226 689

195 693

16 300

36 316

161 497

783 409

1 193 215

(47 732)

1 145 483

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)



61SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Individuálne opravné položky:

K 1. januáru 

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu

Čistá tvorba v priebehu roka 

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok

Preklasifikácia 

K 31. decembru

Portfóliové opravné položky:

K 1. januáru 

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu

Čistá tvorba v priebehu roka

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok

Preklasifikácia 

K 31. decembru

IBNR opravné položky:

K 1. januáru 

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu

Čisté rozpustenie v priebehu roka

Preklasifikácia 

K 31. decembru

Opravné položky celkom

36 112

(3)

  68 283

(10 808)

  4 315

97 899

9 856

16

2 571

(875)

(4 047)

7 521

1 764

- 

(860)

(268)

636

106 056

20 437

-

16 968

(4 009)

2 716

36 112

10 487

(2)

7 443

(664)

(7 408)

9 856

1 613

- 

(4 541)

4 692

1 764

47 732

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 

Zmeny stavu na účtoch opravných položiek na zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom boli nasledovné:

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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12. Investičné  
cenné papiere  

(a) Podielové cenné papiere

(b) Dlhové cenné papiere

Cenné papiere určené na predaj

Podielové cenné papiere (a)  

Dlhové cenné papiere (b)

Investície v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

Dlhové cenné papiere  – naviazané na akciové indexy 

(bod 18 poznámok)

RVS, a.s.

S.W.I.F.T.

Victoria Volksbanken Poisťovňa, a.s.

Mastercard

Visa Inc

Štátne dlhopisy 

Dlhopisy slovenských podnikov

Dlhopisy slovenských bánk

Dlhopisy zahraničných bánk

Relaxačno-vzdelávacie centrum

Medzinárodný presun prostriedkov

Poistenie 

Kreditné karty

Kreditné karty

1 634

247 879

249 513

-

249 513

149

15

-

1 138

332

1 634

207 888

3 669

34 944

1 378

247 879

1 272

132 225

133 497

838

134 335

149

15

-

881

227

1 272

112 210

-

18 642

1 373

132 225

Názov spoločnosti                               Činnosť 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

Podiely v spoločnostiach sú všetky menej ako 5 %. Okrem 
S.W.I.F.T., Mastercard, Visa Inc a VISA Europe, ktoré sú  

registrované v Belgicku, Spojenom kráľovstve a v  USA, sú 
všetky spoločnosti registrované v Slovenskej republike. 

Časť slovenských a zahraničných štátnych dlhopisov  
v objeme 150 253 tis. eur bola k 31. decembru 2012 (2011: 
75 798 tis. eur) poskytnutá ako zabezpečenie prijatého  

úveru (bod 17 poznámok) a zabezpečenie ostatných  
záväzkov.

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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13. Investície  
v nehnuteľnostiach  

K 1. januáru 2012

Presun do hmotného majetku

Zmena reálnej hodnoty

K 31. decembru 2012

49

(12)

(37)

-

741

(588)

(153)

-

790

(600)

(190)

-

 Pozemok Budova   Spolu
 (tis. EUR)  (tis. EUR) (tis. EUR)

Banka ku koncu roka 2012 prehodnotila vykazovanie 
investície v nehnuteľnostiach, keďže pomer prenajatej 
plochy voči ploche využívajúcej sa na administratívne 
účely sa znížil. Banka následne reklasifikovala investíciu 
v nehnuteľnostiach do pozemkov a budov v rámci hmot-
ného majetku, kde bude vykazovaná v amortizovanej 
hodnote.

K 31. decembru 2012 evidovala banka výnosy z prenájmu 
investície v nehnuteľnostiach v sume 41 tis. eur (2011: 40 
tis. eur).
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Obstarávacia cena

K 1. januáru 2011

Prírastky

Úbytky 

K 31. decembru 2011

K 1. januáru 2012

Prírastky

Presun z investícií do nehnuteľností

Úbytky

K 31. decembru 2012

Oprávky a straty zo zníženia hodnoty 

K 1. januáru 2011

Odpisy za rok 2011

Úbytky

K 31. decembru 2011

K 1. januáru 2012

Odpisy za rok 2012

Úbytky

K 31. decembru 2012

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2011

K 31. decembru 2012

25 477

122

-

25 599

25 599

448

600

-

26 647

11 027

1 235

-

12 262

12 262

1 246

-

13 508

13 337

13 139

911

158

(180)

889

889

185

-

(90)

984

599

118

(157)

560

560

108

(55)

613

329

371

27 922

491

(1 789)

26 624

26 624

869

-

(980)

26 513

24 930

1 346

(1 747) 

24 529

24 529

1 000

(968) 

24 561

2 095

1 952

20 139

1 346

(8)

21 477

21 477

2 309

-

(707)

23 079

13 786

2 427

(8)

16 205

16 205

2 391

(707)

17 889

5 272

5 190 

74 449

2 117

(1 977)

74 589

74 589

3 811

600

(1 777)

77 223

50 342

5 126

(1 912)

53 556

53 556

4 745

(1 730)

56 571

21 033

20 652

Pozemky
a budovy
(tis. EUR)

Nábytok, zariad.
a vybavenie

(tis. EUR)

Nehmotný
majetok

(tis. EUR)

Motorové
vozidlá

(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

14. Hmotný  
a nehmotný majetok  

Banka má poistené budovy a zariadenia v zmysle poist-
ných zmlúv proti rizikám požiaru, krádeže vlámaním, vode  
a víchrici. Hodnota poistného vychádza z obstarávacej 
ceny majetku evidovaného bankou k 31. decembru ka-
lendárneho roka, t.j. 52 248 tisíc EUR. Tento majetok je 
poistený na cenu novú,  čiže v prípade uvedených škôd sa 
poistná suma stanoví na základe obstarávacích cien plat-
ných v čase obnovy poškodeného majetku po odpočítaní 
spoluúčasti.

Súčasťou poistenia majetku nie je poistenie softvérové-
ho vybavenia banky. Autá v majetku banky sú poistené  
v zmysle uzavretých poistných zmlúv na havarijné pois-
tenie (KASKO) a povinné zmluvné poistenie. Hotovosť 
na pobočkách je poistená na riziká požiaru, vlámania  
a lúpežného prepadnutia bez spoluúčasti. Banka eviduje  
plne vyoprávkovaný hmotný majetok v hodnote 21 930 
tis. eur (2011: 18 888 tis. eur) a nehmotný majetok v sume 
11 527 tis. eur (2011: 10 282 tis. eur).
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Úver od SZRB bol prijatý na základe rámcovej zmlu-
vy o realizácii úverového programu na podporu malých  
a stredných podnikateľov podpísanej v roku 2005.

Banka vstúpila ku koncu roka 2009 do zmluvného vzťa-
hu s Európskou investičnou bankou, ktorá banke pos-
kytla účelový úver na podporu poskytovania úverov pre 
malých a stredných podnikateľov.

Prijatý úver od Európskej investičnej banky bol k 31. de- 
cembru 2012 zabezpečený dlhovými cennými papiermi  
z portfólia banky vo výške 31 mil. eur.

15. Daň z príjmov 
právnických osôb  

16. Záväzky voči bankám  

17. Prijaté úvery  

Splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie (bod 34 poznámok)

Preddavky na daň z príjmov

Dodatočne zaplatená daň 2012

Splatná daňová pohľadávka/(záväzok)

Splatné na požiadanie

Ostatné záväzky voči bankám podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov

- od 3 mesiacov do 1 roka 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. („SZRB“)

Európska investičná banka 

Národná banka Slovenska

-

1 961

2

1 963

7 637

-

7 007

14 644

6

25 009

50 365

75 380

(1 969)

2 174

205

1 521

35 022

89 580

126 123

40

25 044

-

25 084

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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18. Záväzky voči klientom  

Záväzky voči klientom v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

(bod 12 poznámok)

Záväzky voči klientom v amortizovanej hodnote

Splatné na požiadanie

Ostatné záväzky voči klientom podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov

- od 3 mesiacov do 1 roka

- od 1 do 5 rokov

- nad 5 rokov 

-

1 378 447

1 378 447

512 188

450 757

406 368

9 134

-

1 378 447

838

1 166 333

1 167 171

542 249

235 193

244 483

145 226

20

1 167 171

Záväzky voči klientom sú klasifikované ako záväzky v reál- 
nej hodnote cez výkaz ziskov a strát v prípade, ak sú bu-
dúce peňažné toky naviazané na akciové indexy (pozri 
tiež bod 12 poznámok).

K 31. decembru 2012 predstavujú vklady 10 najvýznam-
nejších klientov celkom 17 % celkových záväzkov banky 
voči klientom (2011: 18,86 %).

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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19. Emitované dlhové 
cenné papiere

Hypotekárne záložné listy

 Emisia 4

 Emisia 5

 Emisia 8

 Emisia 10

 Emisia 11

 Emisia 12

 Emisia 13

 Emisia 14

 Emisia 15

 Emisia 16

 Emisia 17

-

-

6 657

-

-

-

1 822

15 289

19 974

21 973 

40 005

105 720

15 336

12 720

6 677

28 310

30 105

20 048

1 631

-

-

-

-

114 827

Emisia 4 zahŕňa 4 600 hypotekárnych záložných listov  
s nominálnou hodnotou 3 319,39 eur s variabilným kupó-
nom k 31. decembru 2011 vo výške 1,732 % p.a. (2010:  
1,14 % p.a.), ktoré banka vydala 28. marca 2007. Hy-
potekárne záložné listy boli splatné 28. marca 2012 zo 
splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

Emisia 5 zahŕňa 3 800 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 eur s varia-
bilným kupónom k 31. decembru 2011 vo výške 1,882 % 
p.a. (2010: 1,18 % p.a.), ktoré banka vydala 20. júla 2007. 
Hypotekárne záložné listy boli splatné 20. júla 2012 zo 
splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

Emisia 8 zahŕňa 2 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319,39 eur s varia-
bilným kupónom k 31. decembru 2012 vo výške 1,255 % 
p.a. (2011: 2,711 % p. a.), ktoré banka vydala 26. novembra 
2008. Hypotekárne záložné listy sú splatné 15. októbra 
2013 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých 
klientom.

Emisia 10 zahŕňa 8 573 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 3 319 eur s variabil-
ným kupónom k 31. decembru 2011 vo výške 2,474 % p.a. 
(2010: 2,03 % p. a.), ktoré banka vydala 26. novembra 
2010. Hypotekárne záložné listy boli splatné 26. novem-
bra 2012 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých 
klientom. 

Emisia 11 zahŕňa 10 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 3 000 eur s variabil-
ným kupónom (k 31. decembru 2011: 2,47 % p.a.), ktoré 
banka vydala 11. mája 2011. Hypotekárne záložné listy boli 
predčasné splatené ku koncu roku 2012. 

Emisia 12 zahŕňa 10 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 2 000 eur s variabil-
ným kupónom (k 31. decembru 2011: 2,474 % p.a.), ktoré 
banka vydala 27. mája 2011. Hypotekárne záložné listy sú 
splatné 27. mája 2013 zo splátok hypotekárnych úverov 
poskytnutých klientom. Hypotekárne záložné listy boli 
predčasné splatené ku koncu roku 2012. 

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Emisia 13 zahŕňa 2 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s výpla-
tou 140 % nominálnej hodnoty v deň splatnosti, ktoré 
banka vydala 1. decembra 2011. Hypotekárne záložné listy 
sú splatné 1. decembra 2021 zo splátok hypotekárnych 
úverov poskytnutých klientom.

Emisia 14 zahŕňa 15 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s fixným 
kupónom vo výške 4 %, ktoré banka vydala 28. marca 
2012. Hypotekárne záložné listy sú splatné 28. marca 
2018 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých 
klientom.

Emisia 15 zahŕňa 20 000 hypotekárnych záložných listov 
emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s variabil-
ným kupónom (k 31. decembru 2012: 2,196 % p.a.), ktoré 
banka vydala 8. augusta 2012. Hypotekárne záložné listy 

sú splatné 8. augusta 2015 zo splátok hypotekárnych 
úverov poskytnutých klientom.

Emisia 16 zahŕňa 22 000 hypotekárnych záložných lis-
tov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s va-
riabilným kupónom (k 31. decembru 2012: 1,69 % p.a.),  
ktoré banka vydala 26. novembra 2012. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 26. novembra 2015 zo splátok hy-
potekárnych úverov poskytnutých klientom.

Emisia 17 zahŕňa 40 000 hypotekárnych záložných lis-
tov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s va-
riabilným kupónom (k 31. decembru 2012: 1,084 % p.a.),  
ktoré banka vydala 28. decembra 2012. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 28. decembra 2017 zo splátok  
hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

Banka vytvorila v roku 2012 reštrukturalizačnú rezervu 
spojenú so zmenou značky a reorganizáciou procesov 

a systémov. Dokončenie reštrukturalizácie sa očakáva  
v roku 2013. 

K 1. januáru 2011

Použitie

Tvorba

Rozpustenie

K 31. decembru 2011

K 1. januáru 2012

Použitie

Tvorba

Rozpustenie

K 31. decembru 2012

6

-

1

(3)

4

4

-

1 081

-

1 085

438

91

(50)

479

479

-

1 230

(28)

1 681

432

-

-

(15)

417

417

-

142

-

559

-

-

90

(32)

58

58

-

7

(28)

37

Rezerva
na súdne spory

(tis. EUR)

Rezerva
na obchodné

(tis. EUR)

Rezerva
na záruky
(tis. EUR)

Total
(tis. EUR)

20. Rezervy  
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K 31. decembru 2012 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre právnické osoby vo výške  
23 % (2011: 19 %).

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vzťahujú na nasledovné položky:

Rezerva na odchodné reprezentuje nárok zamestnan-
ca na jednorázovú odmenu pri odchode do dôchodku.  
Materská spoločnosť vykonáva pre banku každoročne 

poistno-matematický výpočet rezervy na odchodné, kto- 
rý bol za rok 2012 nasledovný:

Pohľadávky voči klientom

Investičné cenné papiere

Finančné deriváty 

Investície v nehnuteľnostiach

Budovy, vybavenie a zariadenie

Ostatné záväzky

Ostatný majetok

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok)

24 393

-

-

-

-

397

195

24 985

-

(1 485)  

(1 883)

(36)

-

-

(3 404)

24 393

(1 485)  

(1 883)

(36)

397

195

21 581

6 213

228

-

-

-

157

163

6 761

-

-

(822)

(23)

(72)

-

-

(917)

6 213

228

(822)

(23)

(72)

157

163

5 844

Majetok (tis. EUR) Záväzky (tis. EUR) Netto (tis. EUR)
2012 2012 20122011 2011 2011

21. Odložená daň  

K 1. januáru

Servisné náklady

Úrokové náklady

Platby

Aktuárske zisky a straty

Súčasná hodnota k 31. decembru

Nerozoznané aktuárske zisky a straty

K 31. decembru

417

77

24

(74)

177

621

(62)

559

432

82

24

(26)

(46)

464

(47)

417

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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K 1. januáru

Úprava cez výkaz ziskov a strát (bod 34 poznámok)

Úprava cez oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní

K 31. decembru

Rôzni veritelia

Záväzky voči zamestnancom

Výnosy a výdavky budúcich období

Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

Záväzky voči štátnemu rozpočtu

Ostatné

Podriadený dlh

Sociálny fond

K 1. januáru

Tvorba 

Čerpanie 

K 31. decembru

5 844

18 510

(2 773)

21 581

2 562

1 926

546

417

499

798

6 748

-

-

62

64

(117)

9

3 843

3 092

(1 091)

5 844

1 682

1 072

422

395

(64)

816

4 323

30 006

30 006

18

160

(116)

62

Prehľad o zmenách v odloženej daňovej pohľadávke:

22. Ostatné záväzky  

23. Podriadený dlh  

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Upísané a splatené v plnej výške:

194 887 kmeňových akcií po 186 EUR za akciu

99 704 prioritných akcií po 166 EUR za akciu

36 249

16 551

52 800

16 656

16 551

33 207

24. Základné imanie  

Banka ku koncu roka 2011 prijala od materskej spoločnosti 
úver v hodnote 30 miliónov eur so splatnosťou v roku 2017,  
v rámci ktorej banka nemá povinnosť splatiť istinu alebo 
úroky v prípade, že banka prestane spĺňať požadovanú 
úroveň vlastných zdrojov v zmysle dodržania kapitálovej 
primeranosti určenej regulátorom alebo v prípade presi-
ahnutia limitov expozícií na klienta alebo skupinu klien-

tov definovanej podľa zákona o bankách č. 483/2001 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a podľa opatrenia Národnej 
banky Slovenska č. 4/2007 v znení neskorších predpisov.
Banka pred koncom roka 2012 zvýšila hodnotu vlastného 
kapitálu, čo umožnilo reštrukturalizovanie zostatkovej 
hodnoty podriadeného dlhu.

Okrem kmeňových akcií s právami podľa Obchodného 
zákonníka vydáva banka aj prioritné akcie. S prioritnými 
akciami je spojené právo na prednostné vyplácanie divi-
dendy. Nie je s nimi spojené právo hlasovania na valnom 
zhromaždení, s výnimkou uvedenou nižšie. Inak majite-
lia prioritných akcií majú všetky ostatné práva spojené  
s kmeňovými akciami spoločnosti. Ak prioritná dividenda 
nie je vyplatená, nadobúda akcionár, ktorý je majiteľom 
prioritnej akcie odo dňa, ktorý nasleduje po dni prijatia 
rozhodnutia valného zhromaždenia o tom, že prednostná 
dividenda nebude vyplatená, alebo odo dňa omeškania  
s výplatou dividendy, hlasovacie právo spojené s touto 

akciou, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne 
o vyplatení dividendy, a ak bola spoločnosť v omeškaní  
s výplatou prednostnej dividendy, až do dňa jej vyplate-
nia. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na 
valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení pred-
nostnej dividendy.

V roku 2012 banka nevyplácala dividendy za rok 2011, čím 
na základe stanov majitelia prioritných akcii nadobudli 
právo hlasovania na valnom zhromaždení. 

Štruktúra základného imania a emisného ážia k 31. decembru 2012 bola nasledovná:

Kmeňové akcie

Prioritné akcie 

36 249

16 551

52 800

71 886

22 368

94 254

108 135

38 919

147 054

Základné imanie
 (tis. EUR)

Emisné ážio
 (tis. EUR)

Spolu
 (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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K 1. januáru 2012

Čistá zmena v reálnej hodnote

cenných papierov na predaj (a)

Čistá zmena z precenenia 

zabezpečovacích derivátov (b)

Strata za rok 2012 (d)

K 31. decembru 2012

    44 693

-

-

(47 726)

(3 033)

3 507

-

2 797

-

6 304

(971)

5 941

-

-

4 970

6 724

-

-

-

6 724

1 145

-

-

-

1 145

55 098

5 941

2 797

(47 726)

16 110

Nerozdelený
zisk

(tis. EUR)

Zákonný
rezervný

fond
(tis. EUR)

Ostatné
fondy

(tis. EUR)

Fond zo
zabezpečených

peňažn. tokov
(tis. EUR)

Fond
z ocenenia

v reálnej hodn.
(tis. EUR)

Spolu
(tis. EUR)

25. Rezervné fondy  
a nerozdelený zisk  

(a) Fond z ocenenia v reálnej hodnote
Zmena reálnej hodnoty zahŕňa kumulatívnu čistú zmenu 
reálnej hodnoty (očistenú o daňový efekt) investičných 
cenných papierov určených na predaj okrem prípadov 
ukončenia vykazovania investície alebo jej znehodnote-
nia.

(b) Fond zo zabezpečenia peňažných tokov
Fond zo zabezpečenia peňažných tokov pozostáva z efek- 
tívnej časti kumulatívnej zmeny reálnej hodnoty derivá-
tov určených na zabezpečenie variability v peňažných 
tokoch, vzťahujúcej sa k zabezpečovacím transakciám, 
ktoré ešte nemali vplyv na hospodársky výsledok.

(c) Zákonný rezervný fond
Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú všetky 
spoločnosti povinné tvoriť zákonný rezervný fond na kry-
tie strát. Banka je povinná dopĺňať rezervný fond každý 
rok čiastkou najmenej 10 % zo zisku za účtovné obdobie 
až do výšky 20 % jej základného imania. Banka v roku 
2006 doplnila zákonný rezervný fond do požadovanej 
výšky. Zákonný rezervný fond nie je určený na rozdelenie 
akcionárom.

(d) Navrhované vysporiadanie straty
Vedenie navrhne vysporiadanie straty z nerozdeleného 
zisku za rok končiaci sa 31. decembra 2012:

(e) Ostatné fondy
Ostatné fondy nie sú určené na rozdelenie akcionárom.

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Vysporiadanie zo zákonného rezervného fondu

(44 693)

(3 033)

(47 726)

 2012
 (tis. EUR)
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26. Podmienené záväzky,  
ostatné finančné 
povinnosti a derivátové 
finančné nástroje 

27. Úrokové výnosy

28. Úrokové náklady

Podmienené záväzky

Vydané záruky a neodvolateľné akreditívy

Ostatné finančné povinnosti

Úverové prísľuby

Derivátové finančné nástroje (bod 9 poznámok)

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom

Dlhové cenné papiere

Finančné deriváty

Záväzky voči bankám

Záväzky voči klientom

Dlhové cenné papiere

Finančné deriváty

22 723

166 435

274 158

463 316

1 331

54 119

4 837

2 446

62 733

1 976

17 786

2 679

720

23 161

21 699

201 104

266 307

489 110

2 035

52 119

3 124

1 386

58 664

3 461

11 165

3 320

828

18 774

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)



74 SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Čistá tvorba počas roka (bod 11 poznámok) 

Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok

Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok

Výnosy z poplatkov a provízií

Úvery

Obchody s cennými papiermi

Platobné transakcie

Zmenárenské transakcie

Ostatné operácie

Náklady na poplatky a provízie

Úvery

Obchody s cennými papiermi

Platobné transakcie

Zmenárenské transakcie

Ostatné operácie

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

(71 804)

(773)

1 677

(70 900)

3 022

344

6 756

1 269

2 351

13 742

(383)

(200)

(209)

(1)

(2 918)

(3 711)

10 031

(19 870)

(247)

314

(19 803)

3 125

325

7 597

1 449

2 509

15 005

(383)

(147)

(210)

(6)

(2 393)

(3 139)

11 866

29. Zníženie hodnoty  
pohľadávok voči klientom  

30. Čisté výnosy   
z poplatkov a provízií  

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Operácie s cennými papiermi na predaj

Zmena v reálnej hodnote derivátov fair value hedge

Zmena v reálnej hodnote úverov fair value hedge

Úrokové deriváty

Menové deriváty

Finančné nástroje prvotne vykázané v reálnej hodnote

cez výkaz ziskov a strát

Strata z precenenia investície v nehnuteľnostiach

Čisté ostatné výnosy:

Zisk z predaja budov, zariadenia a vybavenia

Ostatné dane a poplatky

Ostatné náklady

Ostatné výnosy

368

(1 822)

1 823

3

448

-

(190)

630

229

(35)

(6 481)

2

(6 285)

1 055

(198)

178

(36)

(20)

(1)

1

979

17

(39)

(145)

241

74

31. Čistý zisk  
z obchodovania  

32. Čisté ostatné  
výnosy/(náklady)  

Nárast v ostatných nákladoch bol zapríčinený hlavne 
vplyvom zákonnej povinnosti platenia osobitného a mi-
moriadneho bankového odvodu vybraných finančných 

inštitúcií s účinnosťou od 1. januára 2012, a to v hodnote 
5,4 mil. za rok 2012.

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Osobné náklady

Mzdy a odmeny zamestnancom

Ostatné zamestnanecké požitky

Sociálne poistenie, sociálny fond

Ostatné prevádzkové náklady

Služby vzťahujúce sa k budovám

Poštovné a telekomunikačné služby, materiál

Reklama a reprezentačné náklady

Školenia

Odborné služby

Služby vzťahujúce sa k výpočtovej technike

Ostatné

Audit účtovnej závierky

Audit skupinového reportingu

Ostatné uisťovacie služby

Daňové poradenstvo

Ostatné poradenstvo

13 907

366

3 736

18 009

3 772

1 469

1 773

176

1 602

4 808

1 726

15 326

33 335

86

86

43

-

-

215

12 448

382

3 626

16 456

3 770

1 541

1 911

110

2 225

5 230

2 299

17 086

33 542

478

-

8

2

88

576

33. Všeobecné  
prevádzkové náklady  

Počet zamestnancov k 31. decembru 2012 bol 598 (2011: 578), pričom 20 z nich boli členovia vedenia (2011: 17).

Služby poskytnuté audítorskými spoločnosťami, boli počas roka nasledovné: 

Banka v priebehu roku 2012 zmenila audítorskú spoločnosť v dôsledku prebiehajúceho procesu predaja našej ma-
terskej spoločnosti Volksbank International AG.

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Daň z príjmu v bežnom období:

Splatná daň

Úprava dodatočného obdobia

Odložená daň (bod 21 poznámok)

Daň z príjmu celkom  

-

2

(18 510)

 (18 508)

1 969

4

(3 092)

 (1 119)

34. Daň z príjmov  

Účtovný zisk pred zdanením vynásobený daňovou sadzbou je odsúhlasený na daňový náklad nasledovne:

(Strata)/Zisk pred zdanením

Odpočítateľné položky:

 Rozpustenie rezervy na súdne spory

 Daňovo oslobodený výnos z majetkových účastí

Štátne cenné papiere vydané do 31. 12. 2003

 Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

 Ostatné

Pripočítateľné položky:

 Reprezentačné náklady

 Rezervy na súdne spory

 Odpísanie a postúpenie pohľadávok voči klientom

 Dary

 Pokuty

 Motorové vozidlá

 Manká a škody

 Ostatné

Nezaúčtovaná odložená daňová pohľadávka zo straty za rok 2012

Dodatočná daň za predchádzajúci obdobie

Vplyv zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 %

Celkový daňový náklad

Efektívna daňová sadzba

(66 234)

-

(2)

(146)

(14 950)

(21)

71

1 082

1 615

2

21

14

265

359

3 341

(5 703)

(2)

(2)

-

(1 306)

(269)

70

-

749

6

3

12

13

522

-

(12 584)

-

-

(28)

(2 842)

(4)

(2 874)

13

206

308

-

4

3

50

67

651

635

2

(4 338)

(18 508)

27,94 %

(1 084)

-

-

-

(248)

(51)

(299)

13

-

142

1

1

2

2

99

260

-

4

-

(1 119)

19,62 %

Základ dane
2012

(tis. EUR)

Základ dane
2011

(tis. EUR)

Daň 19 %
2012

(tis. EUR)

Daň 19 %
2011

(tis. EUR)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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Odložené daňové pohľadávky a záväzky boli počítané pri dani z príjmov právnických osôb 23 % (2011: 19 %).

Zisk/(strata) pred zdanením

Úpravy o nepeňažné operácie:

 Úrokové výnosy

 Úrokové náklady

 Odpisy a zníženie hodnoty

 Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

 Rezervy

 (Zisk)/strata z predaja majetku

 Precenenie fair value hedge

 Precenenie reálnej hodnoty investícií v nehnuteľnostiach

 Precenenie majetku a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

Prijaté úroky

Zaplatené úroky

(66 234)

 (60 923)

23 161

4 745

70 766

1 202

14

1 833

190

6

60 948

(19 770)

15 938

(5 703)

(58 664)

18 774

5 126

20 084

41

25

206

(1)

10

58 272

(15 779)

22 391

35. Zisk pred zmenami  
v prevádzkovom majetku  

36. Budúce záväzky  
z operatívneho prenájmu  

37. Transakcie  
so subjektmi s osobitným  

a záväzkoch  

vzťahom k banke  K 31. decembru 2012 bola výška nevypovedateľných bu-
dúcich záväzkov z operatívneho prenájmu do 1 roka 1 797 
tis. eur (2011: 1 860 tis. eur), od 1 do 5 rokov 3 475 tis. eur 
(2011: 4 169 tis. eur) a nad 5 rokov 760 tis. eur (2011: 915 
tis. eur).

Banka a jej pobočky v rámci podnikania vstupovali do 
transakcií s ostatnými spoločnosťami skupiny Sberbank 
a inými subjektmi s osobitným vzťahom k banke. Tieto 
transakcie prebiehajú za trhových podmienok. 

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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(a) Subjekty s kontrolným vplyvom

Pohľadávky/(záväzky) voči Sberbank Europe AG boli k 31. 12. nasledovné:

 Pohľadávky voči banke

 Podriadený dlh

 Záväzky voči banke

 Záruky prijaté bankou 

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

 Úrokové výnosy

 Úrokové náklady

 Ostatné výnosy

 Ostatné náklady

Pohľadávky/(záväzky) voči Sberbank Rusko boli k 31. 12. nasledovné:

 Pohľadávky voči banke

 Záväzky voči banke

 Pohľadávky z finančných derivátov

 Záväzky z finančných derivátov

 Záruky prijaté bankou

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

 Úrokové výnosy

 Úrokové náklady

70 022

-

(1 139)

20 200

255

(218)

8

(947)

11 662

-

79

1

20 000

293

(657)

10 002

(30 006)

-

9 812

2

(1 388)

9

(1 683)

-

-

-

-

-

-

-

Subjekty s kontrolným vplyvom
Sberbank Rusko
Sberbank Europe AG
Oesterreichische Volksbanken Aktiengesellschaft (do 
15.2.2012)

Subjekty s podstatným vplyvom
Banka nemá vzťahy so subjektmi s podstatným vplyvom.

Ostatné subjekty s osobitným vzťahom
Subjekty patriace do skupiny Sberbank Europe AG

Vrcholoví riadiaci pracovníci

Predstavenstvo
Zoznam členov predstavenstva je uvedený v bode 1 poz-
námok.

Dozorná rada
Zoznam členov dozornej rady je uvedený v bode 1 poz-
námok.

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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37. Transakcie  
so subjektmi s osobitným  
vzťahom k banke  
(pokračovanie)  

Pohľadávky/(záväzky) voči Oesterreichische Volksbanken  

Aktiengesellschaft boli k 15. februáru nasledovné:

 Pohľadávky voči banke

 Záväzky voči banke

 Pohľadávky z finančných derivátov

 Záväzky z finančných derivátov

 Záruky prijaté bankou 

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

 Úrokové výnosy

 Úrokové náklady

 Platené poplatky a provízie

 Ostatné výnosy

 Ostatné náklady

(b) Ostatné subjekty s osobitným vzťahom

Pohľadávky/(záväzky) voči subjektom v rámci skupiny Sberbank Europe AG 

boli k 31. decembru nasledovné:

 Pohľadávky voči subjektom

 Záväzky voči subjektom

 Pohľadávky z finančných derivátov

 Záväzky z finančných derivátov

 Záruky prijaté bankou 

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

 Úrokové výnosy

 Úrokové náklady

 Ostatné výnosy

 Ostatné náklady

52 428

-

-

-

1 848

36

-

-

-

-

12 850

(45 409)

7 034

(1 506)

2 400

110

(222)

-

(12)

53 033

(80 540)

5 545

(1 277)

22 323

1 177

(865)

(382)

1

-

53

(25 102)

-

21

-

45

(254)

-

(3)

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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(c) Vrcholové vedenie

Majetok

Predstavenstvo

Vedenie

Dozorná rada

Ostatní

Bývalí členovia predstavenstva

Záväzky

Predstavenstvo

Vedenie

Dozorná rada

Ostatní

Bývalí členovia predstavenstva

Odmeňovanie

Predstavenstvo

Vedenie

Dozorná rada

Bývalí členovia predstavenstva

-

620

1

86

707

136

843

(136)

(591)

(42)

(372)

(1 141)

-

(1 141)

198

1 614

-

1 812

393

2 205

1

795

-

80

876

147

1 023

(6)

(715)

(4)

(257)

(982)

(9)

(991)

399

1 406

-

1 805

100

1 905

38. Správa cenných  
papierov  
Banka spravuje cenné papiere a iné hodnoty zverené 
klientmi banke do správy vo výške 135 miliónov eur (2011: 
141 miliónov eur).

 2012   2011
 (tis. EUR) (tis. EUR)
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39. Odhadované  
reálne hodnoty  
Reálna hodnota je peňažná čiastka, za ktorú je možné 
určitý druh aktív vymeniť, alebo za ktorú bude vyrovnaný 
záväzok voči druhej strane za cenu obvyklú. Odhadované 

reálne hodnoty finančného majetku a záväzkov banky 
boli ku koncu roka nasledovné:  

Pri odhade reálnych hodnôt finančného majetku a záväz-
kov banky boli použité nasledovné metódy a predpoklady: 

Pohľadávky voči bankám
Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov v iných ban-
kách sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote, lebo ich 
zostatky sa menia v relatívne krátkych obdobiach. 

Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči klientom sú uvádzané netto, teda po 
odpočítaní zníženia hodnoty pohľadávok. Pri úveroch  
a pohľadávkach voči klientom, ktoré majú zostatkovú  
dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné pova-
žovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu. 
Reálna hodnota pohľadávok voči klientom je vypočítaná 
diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití 
trhových sadzieb. 

Záväzky voči bankám
Reálne hodnoty záväzkov voči bankám sú vypočítané dis- 
kontovaním budúcich peňažných tokov pri použití plat-
ných medzibankových sadzieb.

Prijaté úvery
Reálne hodnoty prijatých úverov sú vypočítané diskon-
tovaním budúcich peňažných tokov pri použití platných 
medzibankových sadzieb.

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 hodno-
ty ostatných záväzkov voči klientom sú vypočítané dis-
kontovaním budúcich peňažných tokov pri použití plat-
ných medzibankových sadzieb. Záväzky voči klientom 
naviazané na akciové indexy sú vykázané v reálnej hod-
note cez výkaz ziskov a strát. Precenenia sú uskutočnené 
na základe pohybov príslušných indexov.

Emitované dlhové cenné papiere
Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papie-
rov je vypočítaná diskontovaním budúcich peňažných 
tokov pri použití platných trhových sadzieb.

 

Finančný majetok

Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči klientom

Finančné záväzky

Záväzky voči bankám

Prijaté úvery

Záväzky voči klientom

Emitované dlhové cenné papiere

Podriadený dlh

104 297

1 226 689

14 644

75 380

1 378 447

 105 720

-

46 948

1 145 483

126 123

25 084

1 167 171

114 827

30 006

104 154

1 228 870

14 654

74 735

1 375 418

106 149

-

46 925

1 141 492

127 483

23 010

1 166 851

 113 773

30 006

Účtovná
hodnota 2012

(tis. EUR)

Účtovná
hodnota 2011

(tis. EUR)

Odhadovaná reálna 
hodnota 2012

(tis. EUR)

Odhadovaná reálna 
hodnota 2011

(tis. EUR)
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účtovná závierka

Podriadený dlh
Reálna hodnota podriadeného dlhu je vypočítaná diskon-
tovaním budúcich peňažných tokov pri použití trhových 
sadzieb.

40. Udalosti po dni, ku  
ktorému sa zostavuje

S účinnosťou od 15. februára 2013 zmenila banka ob-
chodné meno na SBERBANK Slovensko a. s., v súlade s 
názvom svojho hlavného akcionára (SBERBANK Europe, 
AG) a názvom celej skupiny ruskej SBERBANK. S týmto 
krokom sa spájajú aj re-brandingové aktivity vrátane 
prestavby pobočkovej siete a komunikačnej kampane.
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i. dozorná rada spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., 
(ďalej len „spoločnosť“) pri svojej činnosti vychádzala  
z právnych predpisov platných v Slovenskej republike, 
stanov spoločnosti, z Rokovacieho poriadku dozornej 
rady a z potreby riešiť aktuálne otázky spoločnosti.

dozorná rada Sberbank Slovensko, a.s., v roku 2012 zasa-
dala trikrát. Na svojich zasadnutiach bola informovaná 
o aktuálnych výsledkoch obchodnej činnosti spoločnosti,  
o plnení operatívneho plánu spoločnosti, o uzavretých 
obchodoch schválených predstavenstvom, o stave prob-
lémových pohľadávok, o riadení rizík, o činnosti Výboru 
pre audit a i.

dozorná rada na svojich zasadnutiach preskúmala  
a schválila ročnú správu vedúceho štábneho útvaru  
interná kontrola a interný audit za rok 2011, schválila  
plán auditov štábneho útvaru interná kontrola a interný 
audit na rok 2013, odporučila predstavenstvu spoločnos-
ti, aby valnému zhromaždeniu predložilo preskúmanú 
riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 
2011 a návrh na úhradu straty. dozorná rada schválila 
zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti, schválila 
zmeny v Rokovacích poriadkoch pre dozornú radu a Vý-
bor pre audit, udelila prokúru vybraným zamestnancom 
spoločnosti a schválila personálne zmeny v predstaven-
stve. dozorná rada ďalej odvolala a vymenovala vedúce-
ho štábneho útvaru interná kontrola a interný audit,  
schválila plánovaný rozpočet spoločnosti na rok 2012, 
schválila emisiu hypotekárnych záložných listov, preskú-
mala a schválila úvery a pôžičky podliehajúce súhlasu 
dozornej rady a i. 

ii. dozorná rada sa na zasadnutí dňa 26. apríla 2013 
zaoberala predloženou riadnou individuálnou ročnou 
účtovnou závierkou za účtovné obdobie kalendárneho 
roku 2012 a jednohlasne schválila, v súlade s §198 Ob-
chodného zákonníka a § 21 odsek 4 stanov spoločnosti, 
riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za účtovné 
obdobie kalendárneho roku 2012, ktorá bola potvrdená 
audítorom spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

dozorná rada súhlasí, aby predstavenstvo na zasadnutí 
Valného zhromaždenia Sberbank Slovensko, a.s., dňa 
26. apríla 2013 predložilo nasledujúci návrh na úhradu 
straty Sberbank Slovensko, a.s.,  za účtovné obdobie 
kalendárneho  roku  2012:

Správa Dozornej rady

•	z	nerozdelených	ziskov

 z minulých období

•	z	rezervného	fondu

EUR

EUR

44 692 989,15

3033 215,82

Strata EUR 47 726 204,97
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Vyhlásenie o správe a riadení
Sberbank Slovensko, a.s.
Sberbank Slovensko, a.s., v súlade s § 20 ods. 6 a 7 
zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve a v súlade s Kó-
dexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vy-
danom Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia 
spoločností, ktorej je Sberbank Slovensko, a.s., členom, 
zverejňuje týmto Vyhlásenie o správe a riadení Sberbank 
Slovensko, a.s.

Sberbank Slovensko sa riadi a spravuje metódami riade-
nia platnými pre oblasť bankovníctva a finančných trhov 
v Slovenskej republike. základnými právnymi predpis-
mi upravujúcimi metódy riadenia pre ňou vykonávané 
činnosti sú zákon o bankách  a zákon o cenných papiero-
ch a investičných službách.  Uvedené právne predpisy sú 
verejne dostupné na stránke Národnej banky Slovenska, 
www.nbs.sk.

Sberbank Slovensko, a.s., podľa dostupných informácií 
spĺňa všetky podmienky uvedené v Kódexe správy a ria- 
denia spoločností na Slovensku. znenie Kódexu je prí-
stupné na stránke Stredoeurópskej asociácie správy  
a riadenia spoločností, www.cecga.org.

Časť I.  
Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly v Sberbank Slovensko, a.s., je 
plne v súlade so zákonom o bankách, pozostáva z kon- 
trolných procesov a kontrolných činností, ktoré sú sú- 
časťou prevádzkových pracovných postupov a vyko-
návajú ich zamestnanci a organizačné útvary, ktoré sa 
jednotlivých pracovných postupov zúčastňujú. Vedúci 
zamestnanci týchto organizačných útvarov alebo nimi 
poverené osoby sú zodpovedné za kontrolné procesy  
a ich výsledky.

Kontrolu nezávislú od prevádzkových pracovných postu-
pov vykonáva nezávislý útvar vnútornej kontroly a vnú-
torného auditu, ktorý kontroluje najmä dodržiavanie 
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych pred-
pisov, vnútorných predpisov a postupov v Sberbank Slo-
vensko, a.s.; skúma a hodnotí najmä funkčnosť a účinnosť 
riadiaceho a kontrolného systému, systému riadenia ri-
zík a systému hodnotenia primeranosti vnútorného ka-

pitálu a plnenie požiadaviek na vlastné zdroje, likviditu  
a dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti.

Systém riadenia rizík v Sberbank Slovensko, a.s., v súlade 
so zákonom o bankách  pozostáva zo špecializovaných 
pracovísk, procesov a nástrojov na identifikáciu, hod-
notenie, monitoring a následnú kontrolu rizík, ktoré 
pokrývajú najmä trhové, kreditné a operačné riziká, 
ako aj ostatné riziká. hlavným cieľom týchto štruktúr 
a procesov je najmä pravidelná identifikácia a hod-
notenie jednotlivých druhov rizík a ich znižovanie, resp. 
eliminácia. zavedeným systémom riadenia rizík a jeho 
skvalitňovaním aj v dôsledku procesu implementácie 
hodnotenia vnútorného kapitálu banky (icAAP) je možné 
všetky identifikované riziká riadiť, a tým predchádzať 
stratám a škodám pri činnosti Sberbank Slovensko, a.s.

Systémy procesy a nástroje na výkon vnútornej kon-
troly a riadenie rizík sú obsiahnuté v riadiacich aktoch 
Sberbank Slovensko, a.s. Riadiace akty sú pravidelne ak-
tualizované, čím sa zabezpečuje implementácia nových 
nástrojov na výkon vnútornej kontroly a riadenie rizika.

Informácie o činnosti a právomociach valného 
zhromaždenia

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Sberbank 
Slovensko, a.s. Právo zúčastňovať sa na jeho zasadnu-
tiach majú všetci akcionári. Valné zhromaždenie zasa-
dá ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie. 
Na zasadnutiach valného zhromaždenia sa zúčastňujú 
členovia predstavenstva a dozornej rady. Účasť poz-
vaných hostí na zasadnutí valného zhromaždenia je prí-
pustná.

zasadnutia riadneho a mimoriadneho valného zhromaž-
denia zvoláva predstavenstvo. V súrnych prípadoch môže 
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie aj dozorná rada.

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhro-
maždenie každý rok, najneskôr do 5 mesiacov po ukon-
čení kalendárneho roka, pokiaľ platné právne predpisy 
nestanovujú kratšiu lehotu.
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mimoriadne valné zhromaždenie musí predstavenstvo 
zvolať vtedy, ak:

a) o tom rozhodlo predchádzajúce riadne valné zhro-
maždenie;

b) o to písomne požiadajú akcionári alebo akcionár, ma-
júci akcie s menovitou hodnotou dosahujúcou aspoň  
5 % základného imania. žiadosť musí obsahovať zdôvod-
nenie, návrh programu a údaje o návrhoch, ktoré majú 
byť valnému zhromaždeniu predložené na rozhodnutie. 
Ak predstavenstvo na základe takejto žiadosti nezvolá 
mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo na-
jneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť 
o jeho zvolanie, platia príslušné ustanovenia Obchod-
ného zákonníka;

c) strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny 
základného imania alebo to možno predpokladať.

dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, 
ak si to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti.

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach 
Sberbank Slovensko, a.s., pokiaľ stanovy alebo právne 
normy nevyhradzujú rozhodovacie právomoci iným 
orgánom Sberbank Slovensko, a.s.

do pôsobnosti valného zhromaždenia patria:

a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak;

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, 
o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike a vy-
danie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopi-
sov; 

c) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou 
členov dozornej rady volených a odvolávaných zamest-
nancami spoločnosti; 

d) vymenovanie a odvolanie členov Výboru pre audit;

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky,  
mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnut-
ie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém; 

f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti;

g) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spo-
ločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť 
prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;

h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku 
alebo zmluvy o prevode časti podniku;

i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne pred-
pisy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia zásadne jed-
noduchou väčšinou hlasov. Na schválenie rozhodnutia 
valného zhromaždenia v presne stanovených prípadoch  
v súlade so stanovami Sberbank Slovensko, a.s., je potreb-
ná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov  
a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. dvojtreti-
nová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná 
na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa 
písm. a), b), f) a g)  predchádzajúceho odseku.

zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápis-
nica, ktorá obsahuje  náležitosti v zmysle právnych pred-
pisov platných v Slovenskej republike. Ak si to vyžaduje 
právny predpis, vyhotoví sa zo zasadnutia valného 
zhromaždenia notárska zápisnica. zápisnica sa vyho-
tovuje v slovenskom jazyku a v prípade potreby v an-
glickom preklade; notárska zápisnica sa vyhotovuje len  
v slovenskom jazyku.

zápisnicu podpisujú zapisovateľ a predseda valného 
zhromaždenia. Správnosť zápisnice potvrdzujú dvaja 
overovatelia. Predstavenstvo je povinné vyhotoviť zápis-
nicu do 15 dní od ukončenia valného zhromaždenia. 
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, poz-
vánka, oznámenie o konaní valného zhromaždenia, ako 
aj listina prítomných akcionárov sa uchovávajú počas 
celého trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez 
právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému 
štátnemu archívu. Každý akcionár môže požadovať výpis 
zo zápisnice alebo jej kópiu spolu s prílohami zápisnice. 
Sberbank Slovensko, a.s., uverejní výsledky hlasovania  
o jednotlivých návrhoch uznesení valného zhromaždenia 
na svojej internetovej stránke v lehote 15 dní od skonče-
nia valného zhromaždenia.
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Informácia o právach akcionárov a postupe ich 
vykonávania

Akcionár Sberbank Slovensko, a. s., má podľa pomeru 
svojej kapitálovej účasti právo zúčastňovať sa na riadení 
spoločnosti, na jej zisku (dividende) a na likvidačnom 
zostatku po jej zrušení s likvidáciou. Akcionári vykonáva-
jú svoje základné práva, ktoré im prislúchajú podľa 
stanov banky a podľa právnych predpisov, na valnom 
zhromaždení.

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom 
zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom in-
formácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti 
alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia  
s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplat-
ňovať na ňom návrhy. Akcionári, ktorí majú akcie s me-
novitou hodnotou dosahujúcou aspoň 5 % základného 
imania, majú právo požiadať predstavenstvo, aby do 
programu valného zhromaždenia zaradilo nimi určené 
záležitosti. Každý akcionár môže požadovať výpis zo 
zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej kópiu spolu  
s prílohami zápisnice.

Akcionár je oprávnený vykonávať svoje práva na val-
nom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom 
oprávneného zástupcu, ktorého k tomu písomne spl-
nomocní („splnomocnenec“). Splnomocnencom nemôže 
byť člen dozornej rady. Podpis akcionára na plnomocen-
stve musí byť úradne osvedčený . Právo hlasovania nie je 
spojené s prioritnými akciami. 

Akcie Sberbank Slovensko, a.s., znejú na meno a sú vy-
dané v zaknihovanej podobe ako verejne obchodovateľné 
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slov-
enskej republiky. Akcie  sú registrované v centrálnom de-
pozitári cenných papierov Slovenskej republiky, a.s. Akcie 
sú nedeliteľné. Prevod vlastníctva akcií nie je obmedzený.

Akcie Sberbank Slovensko, a. s., sa delia na kmeňové akcie 
a prioritné akcie. S kmeňovými akciami sa spájajú práva 
v súlade so zákonnou úpravou. Prioritné akcie sú spojené 
s právom na prednostné vyplatenie dividendy, avšak nie 
je s nimi spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení. 
V prípade, ak dividenda spojená s prioritnou akciou nie je 
vyplatená vôbec alebo nie je vyplatená včas, nadobúda 
akcionár právo hlasovať na valnom zhromaždení, a to 

od okamihu rozhodnutia valného zhromaždenia o nevy-
platení prioritnej dividendy alebo odo dňa omeškania  
s vyplatením prioritnej dividendy, a to až do vyplatenia 
dividendy. majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať 
na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení 
prednostnej dividendy.

Informácie o zložení, pravidlách upravujúcich 
vymenovanie a odvolanie členov a činnosti pred-
stavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Sberbank Slo-
vensko, a.s., ktorý riadi činnosť Sberbank Slovensko, a.s.. 
zloženie predstavenstva Sberbank Slovensko, a.s., k 31. 12. 
2013 tvorí súčasť tejto Výročnej správy.

Predstavenstvo sa skladá z najmenej troch a najviac z pia- 
tich členov a je volené dozornou radou na trojročné 
obdobie. Predstavenstvo Sberbank Slovensko, a.s., volí  
a odvoláva dozorná rada Sberbank Slovensko, a.s., nad-
polovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Návrh 
na zvolenie alebo odvolanie člena predstavenstva môžu 
predložiť akcionár spoločnosti alebo člen dozornej rady 
predsedovi dozornej rady. Opätovná voľba je prípustná. 
Počas trvania funkčného obdobia môže dozorná rada 
člena predstavenstva odvolať. Člen predstavenstva je 
tiež oprávnený sa svojej funkcie počas trvania funkčného 
obdobia vzdať. 

Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné 
dňom, ktorý dozorná rada určí vo svojom rozhodnutí 
ako deň ukončenia funkcie člena predstavenstva. Pri 
vzdaní sa funkcie člena predstavenstva zaniká funkcia 
dňom najbližšieho zasadnutia dozornej rady, zvolaného 
v súlade s predchádzajúcim odsekom. Ak sa člen pred-
stavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí dozornej 
rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Pri predčasnom ukončení funkčného obdobia člena 
predstavenstva je nutné vykonať voľbu nového člena 
predstavenstva na najbližšom zasadnutí dozornej rady, 
ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do troch mesiacov 
odo dňa odvolania člena predstavenstva dozornou radou 
alebo odo dňa doručenia písomného vzdania sa funk-
cie člena predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo, 
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ktorého počet členov zvolených dozornou radou neklesol 
pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do 
najbližšieho zasadnutia dozornej rady.

dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je 
predsedom predstavenstva. dozorná rada môže určiť aj 
to, ktorý z členov predstavenstva je podpredsedom pred-
stavenstva, ktorý zastupuje predsedu počas jeho neprí-
tomnosti alebo v prípade, že nemôže vykonávať svoju 
funkciu. dozorná rada je oprávnená rozhodnúť o zmene 
vecnej príslušnosti a zodpovednosti člena predstaven-
stva v rámci jednotlivých rezortov, pokiaľ si to vyžadujú 
prevádzkové okolnosti spoločnosti a takéto rozhodnutie 
je v súlade s platným právom. Členovia predstavenstva 
sa zapisujú do obchodného registra.

Predstavenstvo koná v mene Sberbank Slovensko, a.s. 
Je zodpovedné za tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie  
a kontrolu obchodných zámerov Sberbank Slovensko, 
a.s., a organizovanie činnosti Sberbank Slovensko, a. s., 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi, ako aj osobitnými predpismi a vykonáva práva 
zamestnávateľa.

Predstavenstvo Sberbank Slovensko, a.s., zodpovedá:

a) za tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu ob-
chodných zámerov, pričom vecné právomoci sú v súlade 
so zákonnými požiadavkami rozdelené do jednotlivých 
rezortov, interne riadených príslušným členom pred-
stavenstva. Oddelenie obchodných činností od činností 
spojených s riadením rizík je zabezpečené až po najvyššiu 
možnú riadiacu úroveň, ktorou je druhá riadiaca úroveň 
(vedúci zamestnanci, priamo podliehajúci predstaven-
stvu);

b) za systém riadenia spoločnosti pri dodržaní pravidla,  
v zmysle ktorého pri každom obchode za spoločnosť 
musia konať najmenej dve osoby, ako aj s tým súvisiaca 
právomoc a zodpovednosť je inkorporovaná vo vnú-
torných predpisoch spoločnosti; 

c) za systém vnútornej kontroly vrátane samostatného 
nezávislého útvaru vnútornej kontroly a vnútorného 
auditu zodpovedajúci zložitosti a rizikám bankových 
činností;

d) za oddelené riadenie rizík od bankových činností 
vrátane systému riadenia rizík, ktorým je banka vys-
tavená a to vypracovaním, schválením, uvedením do 
praxe  a dodržiavaním organizačnej štruktúry, ktorá re-
flektuje	 zákonné	 požiadavky	 na	 organizačné	 členenie	
spoločnosti;

e) za oddelené vykonávanie úverových obchodov a in-
vestičných obchodov, a to vypracovaním, schválením, 
uvedením do praxe a dodržiavaním organizačnej štruk-
túry,	ktorá	reflektuje	zákonné	požiadavky	na	organizačné	
členenie spoločnosti;

f) oddelené sledovanie rizík, ktorým je spoločnosť vys-
tavená pri vykonávaní bankových obchodov s osobami  
s osobitným vzťahom k spoločnosti, je predmetom 
úpravy vnútorného predpisu spoločnosti, ktorý upravuje 
okruh právomocí a zodpovednosti v oblasti monitoringu 
osôb s osobitným vzťahom k banke a v oblasti sledovania 
rizík;

g) za funkčný a transparentný informačný systém a vy-
tvára účinné prevodové mechanizmy tak, aby informácie 
vo vzťahu ku klientom a povolaným tretím osobám boli 
aktuálne, pravdivé, úplne a správne, pričom spôsob zao-
bstarávania informácií a tiež režim informačného sys-
tému sú v súlade s platným právnym poriadkom;

h) za celkovú ochranu spoločnosti pred legalizáciou príj- 
mov z trestnej činnosti a pred financovaním teroriz-
mu. Právomoc a zodpovednosť za riadenie ochrany 
spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a pred financovaním terorizmu má vedúci zamestnanec 
spoločnosti poverený predstavenstvom. za praktickú 
realizáciu hlavných úloh, dodržiavanie a priebežnú ak-
tualizáciu postupov  spoločnosti v tejto oblasti v súlade 
s právnymi predpismi, týmito stanovami a medzinárod-
nými štandardmi zodpovedá predstavenstvom určená 
osoba, ktorá je zamestnancom spoločnosti. Úlohy orga-
nizačných jednotiek a vymedzenie úloh, právomocí a zod- 
povednosti zamestnancov, ako aj postup pri hláseniach 
neobvyklých obchodných operácií a plnenie ďalších po-
vinností upravuje vnútorný predpis spoločnosti.

do kompetencie predstavenstva patria nasledujúce úlohy: 
a) zvolávanie valného zhromaždenia a realizácia jeho 
rozhodnutí;
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b) spracovanie materiálov, návrhov a námetov pre za- 
sadnutie valného zhromaždenia, najmä v nasledujúcich 
záležitostiach:

 ba) zmena výšky základného imania, stanov a pred 
 metu podnikania;

 bb) zásadné záležitosti financovania spoločnosti;

 bc) riadna individuálna účtovná závierka, mimoriad- 
 na individuálna účtovná závierka, konsolidovaná 
 účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku alebo 
 úhradu strát; 

c) rozhodovanie o vydaní hypotekárnych záložných lis-
tov a dlhopisov, ktoré nepodliehajú rozhodnutiu valného 
zhromaždenia, na základe predchádzajúceho súhlasu 
dozornej rady;

d) zabezpečenie prostriedkov, ktoré sú potrebné na roz-
voj a rentabilitu spoločnosti;

e) rozhodovanie o vzniku, zmenách a zániku majetkovej  
účasti v iných spoločnostiach vrátane účasti v zahra- 
ničných spoločnostiach;

f) rozhodovanie o použití prostriedkov rezervného fondu;

g) vypracovanie a zverejnenie:

 ga) výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o pod- 
 nikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spo- 
 ločnosti a jej predloženie na prerokovanie dozornou 
 radou a valným zhromaždením;

 gb) konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidova- 
 nej výročnej správy;

h) vypracovanie:

 ha) organizačných predpisov;

 hb) informácie o zásadných zámeroch predstavens- 
 tva na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom 
 vývoji stavu majetku, financií a výnosov a jej predlo- 
 ženie na prerokovanie dozornej rade;

i) udelenie a odvolanie prokúry a iných písomných pl-
nomocenstiev; udeleniu prokúry predchádza súhlas do-
zornej rady a Národnej banky Slovenska;

j) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva spoloč-
nosti;

k) schválenie zásad odmeňovania vybraných osôb podľa 
stanov spoločnosti a zodpovednosť za ich uplatňovanie;

l) určenie vedúcich zamestnancov spoločnosti, ktorí 
majú právomoci a zodpovednosti vo vybraných oblas-
tiach,

zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda. Predsta-
venstvo zasadá spravidla v pravidelných časových in-
tervaloch. Na písomné požiadanie ktoréhokoľvek člena 
predstavenstva alebo dozornej rady je potrebné neod-
kladne zvolať zasadnutie predstavenstva.

Predstavenstvo je uznášaniaschopné len vtedy, ak je prí-
tomná aspoň polovica členov predstavenstva. Rozhod-
nutia predstavenstva sa prijímajú jednoduchou väčšinou 
prítomných členov, najmenej však dvomi hlasmi. Pri 
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. V súrnych, 
neodkladných prípadoch môže predstavenstvo prijímať 
rozhodnutia per rollam – písomne listom, e-mailom 
alebo faxom. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva per 
rollam je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny všetkých 
členov predstavenstva.

zo všetkých zasadnutí a rozhodnutí predstavenstva sa  
vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní čle-
novia predstavenstva. Na žiadosť člena predstavenstva 
sa do zápisnice zaznamenáva i jeho názor, líšiaci sa od 
rozhodnutia predstavenstva.

Informácia o výboroch predstavenstva

Predstavenstvo zriadilo pre výkon svojich činností niek-
toré špecializované výbory predstavenstva. Výbory boli 
zriadené, ich kreácia, fungovanie a právomoci sú obsia-
hnuté vo vnútorných riadiacich predpisoch banky. ide  
o nasledujúce výbory:
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1. Výbor na riadenie aktív apasív Sberbank Slovensko, a.s.,

2. Výbor pre riziko Sberbank Slovensko, a.s.,

3. Škodová komisia Sberbank Slovensko, a.s.,

4. Vyraďovacia komisia Sberbank Slovensko, a.s.,

5. Úverový výbor Sberbank Slovensko, a.s.,

6. Bezpečnostná komisia Sberbank Slovensko, a.s.

7. Výbor pre prevenciu podvodov a operačné riziko  
 Sberbank Slovensko, a.s.

Výbor na riadenie aktív a pasív Sberbank Slovensko, a.s., 
slúži na zabezpečenie efektívneho schvaľovania a opti-
málneho rozhodovania v procesoch, súvisiacich s ria-
dením aktív a pasív Sberbank Slovensko, a.s.. Účastníkmi 
zasadaní výboru sú členovia predstavenstva a vybraní 
vedúci zamestnanci Sberbank Slovensko, a.s..

Výbor pre riziko Sberbank Slovensko, a.s., sa zaoberá 
riadením rizík a kapitálovej štruktúry Sberbank Sloven-
sko, a. s., a komunikáciou všeobecne platnej rizikovej 
politiky smerom k verejnosti prostredníctvom stratégie 
rizika vo všeobecnosti, ako aj prostredníctvom rozhod-
nutí o alokácii kapitálu pre jednotlivé oblasti rizika ale-
bo ustanovení týkajúcich sa určitých typov klientskych 
segmentov/produktov. Účastníkmi zasadaní výboru sú 
členovia predstavenstva a poverení členovia vyššieho 
manažmentu Sberbank Slovensko, a. s.

Škodová komisia Sberbank Slovensko, a. s., je porad-
ným orgánom predstavenstva Sberbank Slovensko, 
a.s. Škodová komisia nemá samostatnú rozhodovaciu 
právomoc. Funkciou škodovej komisie je hodnotenie 
stanoveného okruhu škôd, ktoré vznikli pri činnosti Sber-
bank Slovensko, a.s., posúdenie prípadnej zodpoved-
nosti zamestnancov banky a navrhnutie spôsobu a výšky 
úhrady škody. Komisia má troch členov vymenovaných 
predstavenstvom banky. Komisia raz za štvrťrok zasadá 
riadne a v prípadoch existencie opodstatneného dôvodu 
zasadá komisia mimoriadne.

Vyraďovacia komisia Sberbank Slovensko, a. s., je porad-

ným orgánom predstavenstva Sberbank Slovensko, a.s. 
Vyraďovacia komisia nemá samostatnú rozhodovaciu 
právomoc. Funkciou vyraďovacej komisie je na základe 
predložených návrhov na vyradenie majetku z používania 
posúdiť opodstatnenosť návrhov a odporučiť spôsoby 
naloženia s vyraďovaným majetkom Sberbank Sloven-
sko, a.s. Odporúčania slúžia ako podklad na rozhodnut-
ie predstavenstva banky. Vyraďovacia komisia má päť 
členov vymenovaných predstavenstvom. Vyraďovacia 
komisia zasadá riadne dvakrát ročne, pričom v prípade 
potreby komisia zasadá mimoriadne.

Úverový výbor Sberbank Slovensko, a.s., sa zaoberá  
posudzovaním a schvaľovaním úverov poskytovaných  
Sberbank Slovensko, a.s. Účastníkmi zasadaní výboru  
sú členovia predstavenstva a poverení členovia vyššieho 
manažmentu Sberbank Slovensko.

Bezpečnostná komisia Sberbank Slovensko, a. s., je po-
radným orgánom predstavenstva Sberbank Slovensko, 
a.s. Bezpečnostná komisia má samostatnú rozhodovaciu 
právomoc. Odporúčania bezpečnostnej komisie slúžia 
ako podklad na rozhodnutie predstavenstva. hlavnou 
funkciou bezpečnostnej komisie je analýza identifiko-
vaných bezpečnostných incidentov, príprava opatrení  
a tiež príprava odporúčaní, pre ktoré je potrebné rozhod-
nutie predstavenstva. Bezpečnostná komisia je zároveň 
poradným orgánom pri vývoji pracovných postu-
pov a procedúr, ktoré sú potrebné na presadzovanie 
a dodržiavanie bezpečnostnej politiky a štandardov 
informačnej bezpečnosti. Bezpečnostná komisia má šesť 
stálych členov určených vykonávacím predpisom banky. 
Bezpečnostná komisia zasadá riadne dvakrát ročne a mi-
moriadne kedykoľvek, ak je to potrebné pre bezodkladné 
rozhodnutie alebo prijatie opatrenia vo veci pôsobnosti 
bezpečnostnej komisie.

Výbor pre prevenciu podvodov a operačné riziko Sber-
bank Slovensko, a. s., je poradným orgánom predstaven-
stva Sberbank Slovensko, a.s., v otázkach prevencie a rie-
šenia prípadov trestnej činnosti a prípadov operačného 
rizika. Výbor pre prevenciu podvodov a operačné riziko 
má samostatnú rozhodovaciu právomoc. Odporúčania 
výboru pre prevenciu podvodov a operačné riziko slúžia 
ako podklad na rozhodnutia predstavenstva v otázkach 
v kompetencií výboru. Výbor pre prevenciu podvodov  
a operačné riziko má štyroch stálych členov. Výbor zasadá 



91SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2012  |  VYhLÁSENiE O SPRÁVE A RiAdENÍ

riadne raz za tri mesiace a mimoriadne v prípade potreby 
identifikácie situácie spadajúcej do kompetencie výboru. 
Výbor pre prevenciu podvodov a operačné riziko môže 
vytvárať ad hoc pracovné skupiny pre potreby vyšetrenia 
prípadov trestnej činnosti alebo prípadov operačného 
rizika alebo v prípade riešenia iných úloh spadajúcich do 
kompetencie výboru.

Informácie o zložení a činnosti dozornej rady

dozorná rada je dozorným orgánom Sberbank Slov-
ensko, a.s. dozorná rada vykonáva kontrolu všetkých 
činností Sberbank Slovensko, a.s., a riadi útvar vnútornej 
kontroly a vnútorného auditu. Navymenovanie a  odvo-
lanie vedúceho tejto organizačnej jednotky predstaven-
stvom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.

dozorná rada je oprávnená kontrolovať postup vo ve-
ciach spoločnosti, vrátane kontroly dodržiavania zásad 
odmeňovania vybraných osôb podľa stanov spoločnosti, 
kedykoľvek nahliadnuť do účtovných podkladov a zázna-
mov spoločnosti a ďalej zisťovať stav spoločnosti. do-
zorná rada schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena 
predstavenstva a pravidlá odmeňovania členov pred-
stavenstva. dozorná rada je povinná zabezpečiť vymáh-
anie škody, ktorá vznikne spoločnosti a za ktorú je zod-
povedný člen predstavenstva podľa právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike.

dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu 
a konsolidovanú účtovnú závierku, preskúmať návrh na 
rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať správu 
valnému zhromaždeniu o výsledku preskúmania.

zloženie dozornej rady Sberbank Slovensko, a.s., k 31. 12. 
2012 tvorí súčasť tejto Výročnej správy.

dozorná rada musí pozostávať minimálne z troch 
členov. O počte členov dozornej rady rozhoduje valné 
zhromaždenie; počet členov však musí byť deliteľný 
tromi. dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva 
valné zhromaždenie. Právo navrhnúť kandidátov na 
členov dozornej rady volených valným zhromaždením 
a právo navrhnúť odvolanie týchto členov majú každý 

akcionár spoločnosti, ako aj každý člen predstavenstva.  
O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje samo-
statne. Kandidát je zvolený za člena dozornej rady v prí-
pade, keď je uznesenie o jeho zvolení prijaté jednoduchou 
väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Len čo dosiahne 
počet zvolených kandidátov príslušný počet členov do-
zornej rady volených valným zhromaždením, o ďalších 
kandidátoch sa už nehlasuje. Jednu tretinu členov do-
zornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. 
Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej 
rady a jeho zmeny pripravuje predstavenstvo v spoluprá-
ci s oprávnenými voličmi.  

Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov, to znamená, 
že sa končí v roku, ktorého matematické vyjadrenie v čís- 
lach je o 5 vyššie, ako je číslo roku, v ktorom funkčné  
obdobie dozornej rady začalo plynúť a zároveň sa končí  
v deň, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom začatia 
plynutia funkčného obdobia. Funkčné obdobie členov 
dozornej rady volených valným zhromaždením začína 
plynúť dňom určeným valným zhromaždením. Funkčné 
obdobie členov dozornej rady volených zamestnancami 
začína plynúť dňom určeným pri týchto voľbách. 

Ak sa člen dozornej rady počas priebehu funkčného ob-
dobia dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný, výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí valné 
zhromaždenie a/alebo zamestnanci  zvoliť nového člena 
dozornej rady v lehote podľa právnych predpisov plat-
ných v Slovenskej republike. Takto zvolený člen dozornej 
rady je zvolený najviac na dobu do skončenia prebie-
hajúceho funkčného obdobia dozornej rady. Opätovná 
voľba členov dozornej rady je možná.

zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej 
rady. V odôvodnených prípadoch môže dozornú radu 
zvolať ktorýkoľvek jej člen. zasadnutia sa zvolávajú podľa 
potreby, najmenej však dvakrát v kalendárnom roku. 
dozorná rada volí svojho  predsedu, ktorý riadi jej prácu 
a jedného alebo dvoch podpredsedov, ktorí zastupujú 
predsedu počas jeho neprítomnosti.

dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná jed-
noduchá väčšina členov dozornej rady. Rozhodnutia do-
zornej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov 
prítomných členov dozornej rady, pri rovnosti hlasov je 
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rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. za prítomných 
sa považujú aj členovia dozornej rady zúčastňujúci sa 
na zasadnutí prostredníctvom videotelekonferenčných 
zariadení. 

V súrnych, neodkladných prípadoch môže dozorná rada 
prijímať rozhodnutia písomne,  faxom alebo e-mailom. 
Na prijatie písomného rozhodnutia dozornej rady je 
potrebný súhlas jednoduchej väčšiny všetkých členov 
dozornej rady.

zo všetkých zasadnutí a o rozhodnutiach dozornej rady 
sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Na 
návrh člena sa do zápisnice zaznamená jeho názor, 
odlišný od rozhodnutia dozornej rady; vždy sa uvedie 
rozdielny názor členov dozornej rady volených zamest-
nancami spoločnosti.

Časť II.  
Informácie o štruktúre základného imania vrá-
tane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli 
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  
v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európske-
ho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov 
akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených 
pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na 
celkovom základnom imaní

AKCIE

Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný 
cenný papier – kmeňová akcia na meno. Akcie nie sú pri-
jaté na regulovaný trh burzy 

Číslo ISIN: 
1. emisia: SK1110000660 séria 01 
1. emisia: SK1110003524 séria 01 
2. emisia: SK1110016799 séria 01

Počet: 
1. emisia: 60 000 ks 
2. emisia: 29 550 ks 
3. emisia: 105 337 ks

Menovitá hodnota: 
1. emisia: 186,- EUR 
2. emisia: 186,- EUR 
3. emisia: 186,- EUR

Opis práv: Právo podieľať sa na riadení banky, na zisku  
a likvidačnom zostatku a hlasovacie práva

Percentuálny podiel na celkovom základnom imaní: 
SK1110000660 
Sberbank Europe AG 98,48 % 
Ostatné právnické osoby   0,03 % 
Fyzické osoby    1,49 %

SK1110003524 
Sberbank Europe AG   99,84 % 
Fyzické osoby   0,16 %

SK1110016799 
Sberbank Europe AG 99,93 % 
Fyzické osoby   0,07 %

3. emisia bola k 31. 12. 2012 splatená, ale v centrálnom  
depozitári cenných papierov SR bola zaknihovaná až  
2. 1. 2013.

Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný 
cenný papier – prioritná akcia na meno.Akcie nie sú pri-
jaté na regulovaný trh burzy. 

Číslo ISIN: 
1. emisia: SK1110000678 séria 01 
2. emisia: SK1110000678 séria 02 
3. emisia: SK1110000678 séria 03 
4. emisia: SK1110003516 séria 01
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Počet: 
1. emisia: 22 400 ks 
2. emisia: 10 400 ks 
3. emisia: 34 000 ks 
4. emisia: 32 904 ks

Menovitá hodnota: 
1. emisia: 166,- EUR 
2. emisia: 166,- EUR 
3. emisia: 166,- EUR 
4. emisia: 166,- EUR

Opis práv: Právo podieľať sa na riadení banky, na zisku  
a likvidačnom zostatku a hlasovacie práva.

Percentuálny podiel na celkovom základnom imaní: 
SK1110000678 
Sberbank Europe AG 98,97 % 
Ostatné právnické osoby 0,01 % 
Fyzické osoby  1,02 %

SK1110003516 
Sberbank Europe AG 99,74 % 
Fyzické osoby  0,26 %

HYPOTEKÁRNE ZÁLOŽNÉ LISTY

Druh, forma a podoba cenného papiera: zaknihovaný 
dlhopis – hypotekárny záložný list na doručiteľa

Číslo ISIN: 
4. emisia: SK4120005364 
5. emisia: SK4120005489 
8. emisia: SK4120006446 
10. emisia: SK4120007634 
11. emisia: SK4120007873 
12. emisia: SK4120007915 
13. emisia: SK4120007998 
14. emisia: SK4120008459 
15. emisia: SK4120008681 
16. emisia: SK4120008889 
17. emisia: SK4120008921

Počet: 
4. emisia: 4600 ks 
5. emisia: 3800 ks 
8. emisia: 2000 ks 

10. emisia: 9 038 ks 
11. emisia: 10 000 ks 
12. emisia: 10 000 ks 
13. emisia: 10 000 ks 
14. emisia: 15000 ks 
15. emisia: 20 000 ks 
16. emisia: 22 000 ks 
17. emisia: 40 000 ks

Menovitá hodnota: 
4. emisia: 3319,39 EUR 
5. emisia: 3319,39 EUR 
8. emisia: 3319,39 EUR 
10. emisia: 3319,39 EUR 
11. emisia: 3000 EUR 
12. emisia: 2 000 EUR 
13. emisia: 1 000 EUR 
14. emisia: 1 000 EUR 
15. emisia: 1 000 EUR 
16. emisia: 1 000 EUR 
17. emisia: 1 000 EUR
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Dátum začiatku vydávania (emisie) HZL: 
4. emisia  28. 3. 2007 
5. emisia  20. 7. 2007 
8. emisia  26. 11. 2008 
10. emisia  26. 11. 2010 
11. emisia  11. 5. 2011 
12. emisia  27. 5. 2011 
13. emisia  1. 12. 2011 
14. emisia 28. 3. 2012 
15. emisia 8. 8. 2012 
16. emisia 26. 11. 2012 
17. emisia  28.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty HZL: 
4. emisia  28. 3. 2012 
5. emisia  20. 7. 2012 
8. emisia  15. 10. 2013 
10. emisia  26. 11. 2012 
11. emisia bola predčasne splatená k 28.12.2012 
12. emisia emisia bola predčasne splatená k 20.12.2012 
13. emisia  1. 12. 2021 
14. emisia  28. 3. 2018 
15. emisia  8. 8. 2015 
16. emisia  26.11. 2015 
17. emisia  28.12. 2017

Spôsob určenia výnosu emisie HZL: 
4. emisia Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 6m BRiBOR,  
  vypočítaný na báze act/360 
5. emisia Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 6m BRiBOR  
  + 0,07 %, vypočítaný na báze 30/360 
8. emisia Výnosy sú určené nasledujúco:

Pre prvé úrokové obdobie je výnos určený fixnou úroko-
vou sadzbou 5,76 % p.a. Výnos bude splatný 15. 10. 2009. 
Výnos pre druhé až piate výnosové obdobie je určený 
pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 12m BRiBOR +  
0,60 % p.a. Výnos pre druhé až piate úrokové obdobie 
bude fixovaný druhý pracovný deň pred začiatkom úrok-
ového obdobia. V prípade, ak 12m BRiBOR nebude 2 pra-
covné dni pred začiatkom úrokového obdobia fixovaný, 
bude použitý predchádzajúci fixovaný 12m BRiBOR. 
Úrokový obdobím sa na účely týchto emisných podmie-
nok rozumie obdobie medzi jednotlivými termínmi vý-
platy výnosov.

10. emisia Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou. 3m EURiBOR  
  + 1 % p. a.. Báza na výpočet  
  stanovená na 30/360.  
11. emisia Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 3m EURiBOR  
  + 1 % p. a.. Báza na výpočet je  
  stanovená na act/360.  
12. emisia  Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 3m EURiBOR  
  + 1 % p. a., Báza na výpočet je  
  stanovená na act/360. 
13. emisia dlhopisy nebudú úročené žiadnou 
  úrokovou sadzbou.

Výnos dlhopisov predstavuje rozdiel medzi emisným 
kurzom a splatnou sumou dlhopisu. Pri akýchkoľvek vý-
počtoch týkajúcich sa dlhopisov (vrátane výpočtov sú-
visiacich s obchodovaním s dlhopismi) sa bude používať 
konvencia na určenie zlomku dní „Act/360“, čo znamená, 
že na účely výpočtov sa vychádza z toho, že jeden rok má 
360 (tristošesťdesiat) dní, avšak vychádza sa zo skutočne 
uplynutého počtu dní v danom období.

14. emisia: Výnos je určený fixnou úrokovou  
  sadzbou 4,00 % p. a. Báza na  
  výpočet výnosu je stanovená 
  na 30/360. 
15. emisia: Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 3m EURiBOR  
  + 2,00 % p. a. Báza na výpočet  
  výnosu je stanovená na act/360. 
16. emisia: Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 3m EURiBOR  
  + 1,50 % p. a. Báza na výpočet  
  výnosu je stanovená na act/360. 
17. emisia:  Výnos je určený pohyblivou  
  úrokovou sadzbou 3m EURiBOR  
  + 0,90 % p. a. Báza na výpočet  
  výnosu je stanovená na act/360.

Termín výplaty výnosov: 
4. emisia   polročne, k 28. 3. a 28. 9. bežného roka 
5. emisia   polročne, k 20. 1. a 20. 7. bežného roka 
8. emisia   ročne, k 15. 10, bežného roka 
10. emisia  štvrťročne, k 26. 2., 26. 5., 26. 8. a 26. 11.  
  bežného roka začínajúc 26. 2. 2011 
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11. emisia  štvrťročne, k 11. 8., 11. 11., 11. 2. a 11. 5.  
  bežného roka začínajúc 11. 8. 2011 
12. emisia  štvrťročne, k 27. 8., 27. 11., 27. 2. a 27. 5.  
  bežného roka začínajúc 27. 8. 2011 
13. emisia jednorazovo 1. 12. 2021 
14. emisia ročne, k 28. 3. bežného roka,  
  začínajúc 28. 3. 2013. 
15. emisia:  štvrťročne, k 8. 11., 8. 2., 8. 5. a 8. 8.  
  bežného roka začínajúc 8. 11. 2012 
16. emisia:  štvrťročne, k 26. 2., 26. 5., 26. 8. a 26. 11. 
  bežného roka začínajúc 26. 2. 2013 
17. emisia:  štvrťročne, k 28. 3., 28. 6., 28. 9. a 28. 12.  
  bežného roka začínajúc 28. 3. 2013

Opis práv: Právo na výplatu pohľadávky a dohodnutého 
úroku po dni splatnosti.

Záruka za splatnosť: za splatenie menovitej hodnoty 
alebo za vyplácanie výnosov neprevzala záruku žiadna 
právnická ani fyzická osoba.

Informácie o obmedzeniach prevoditeľnosti 
cenných papierov

Akcie Sberbank Slovensko, a. s., znejú na meno a sú vy-
dané v zaknihovanej podobe ako verejne obchodovateľné 
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slo-
venskej republiky. Akcie sú registrované v centrálnom 
depozitári cenných papierov SR, a. s.. Akcie sú nedeliteľné. 
Prevod vlastníctva akcií nie je obmedzený. 

Informácie o prevoditeľnosti dlhopisov

dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia na nového 
majiteľa, nie je s  ním spojené žiadne predkupné právo 
(vrátane predkupného práva na upisovanie) alebo  
výmenné právo.
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Informácie o kvalifikovanej účasti 
na základnom imaní podľa osobitného predpisu

Na základnom imaní banky má podiel vyšší ako 10 % majoritný akcionár (stav k 31. 12. 2012):

Informácie o majiteľoch cenných papierov  
s osobitnými právami kontroly s uvedením 
opisu týchto práv

Podiel hlavného akcionára na základnom imaní Sber-
bank Slovensko, a.s., determinuje charakter jeho kontroly 
a uplatňovania vplyvu nad bankou. Sberbank Slovensko, 
a.s., nie sú známe žiadne konania zo strany hlavného 
akcionára, ktoré by viedli k zneužitiu jeho kontrolného 
postavenia.  majoritný akcionár nemá a neuplatňuje oso-
bitné práva kontroly voči Sberbank Slovensko, a.s. 

informácie o spôsobe kontroly systému zamestna-
neckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú 
uplatňované priamo zamestnancami

Sberbank Slovensko, a.s., neemitovala žiadne zamestna-
necké akcie.

Informácie o obmedzeniach hlasovacích práv

základné imanie Sberbank Slovensko, a. s., predstavuje 
52 799 846 € a je rozdelené nasledujúco:

- 36 248 982 €, čo predstavuje 194 887 kmeňových akcií 
znejúcich na meno v menovitej hodnote po 186 €,

- 16550864 €, čo predstavuje 99704 prioritných akcií zne-
júcich na meno v menovitej hodnote po 166 €.

Na každú kmeňovú akciu s menovitou hodnotou 186 € 
pripadá jeden hlas. 

 

S prioritnými akciami je spojené právo na prednostné 
vyplácanie dividendy, nie je s nimi spojené právo hlaso-
vania na valnom zhromaždení. inak majitelia prioritných 
akcií majú všetky ostatné práva spojené s kmeňovými 
akciami spoločnosti. Ak prednostná dividenda nie je vy-
platená, nadobúda akcionár, ktorý je majiteľom prioritnej 
akcie, odo dňa, ktorý nasleduje po dni prijatia rozhod-
nutia valného zhromaždenia o tom, že prednostná divi-
denda nebude vyplatená, alebo odo dňa omeškania s vý-
platou prednostnej dividendy, hlasovacie právo spojené  
s touto akciou, a to až do času, keď valné zhromaždenie 
rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy a ak bola 
spoločnosť v omeškaní s výplatou prednostnej dividendy, 
až do dňa jej vyplatenia. majitelia prioritných akcií majú 
právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne 
o vyplatení prednostnej dividendy. 

informácie o dohodách medzi majiteľmi cenných pa-
pierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedze-
niam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam 
hlasovacích práv

Sberbank Slovensko, a.s., nie sú známe dohody medzi  
akcionármi, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam pre-
voditeľnosti akcií, a/alebo k obmedzeniu hlasovacích 
práv.

Informácie o pravidlách upravujúcich  
zmenu stanov

zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, 
na jej schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov 
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notár-
ska zápisnica.

Sberbank Europe AG 99,0791 98,9324 Renngasse 10,

Viedeň, Rakúsko

Podiel na 
základnom imaní
(%)

Podiel na 
hlasovacích právach
(%)

SídloObchodné meno
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informácie o právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo 
spätnom odkúpení akcií

Rozhodnutie o vydaní akcií a zvýšení základného imania 
je v kompetencii valného zhromaždenia.

Sberbank Slovensko, a.s., podľa dostupných informácií 
neeviduje existenciu dohôd alebo situácií predpokla-
daných § 20 zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve.
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Zoznam obchodných miest

Banská Bystrica

dolná 27, 974 01 Banská Bystrica

Lučenec

Nám. Artézskych prameňov 4, P. O. BOx 125, 984 01 Lučenec

Zvolen

Nám. SNP 19, 960 01 zvolen

Bratislava – AUPARK

Einsteinova 18, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Dulovo námestie

dulovo nám. 1, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Haanova

haanova 12, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Jesenského

Jesenského 2, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Kazanská

Kazanská 23, 821 06 Bratislava

Bratislava – Miletičova

miletičova 44, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Mlynské nivy

mlynské nivy 3, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – M. Sch. Trnavského

m. Sch. Trnavského 14, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Námestie SNP

Námestie SNP 15, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Námestie sv. Františka

Námestie sv. Františka č. 8A, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Polus City Center

Vajnorská ulica, Polus city center, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Seberíniho

Seberíniho 2/B, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Trnavská

Trnavská ul. 50/A, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

048/471 2121

047/4316 111

045/524 9071

02/6720 2071

02/5596 8511

02/6720 2091-4

02/5930 8251-4

02/4020 3041

02/5020 3057

02/5720 1061

02/6920 2030

02/5921 1111

02/6020 2082

02/4464 5191

02/4820 9080

02/4910 3010

048/471 2130

047/4330 566

045/524 9075

02/6720 2075

02/5596 8522

02/6720 2095

02/5930 8255

02/4020 3045

02/5020 3055

02/5720 1064

02/6920 2035

02/5296 3794

02/6020 2085

02/4464 5193

02/4820 9085

02/4910 3017

Banskobystrický kraj Telefón Fax

Bratislavský kraj Telefón Fax
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Bratislava – Vazovova

Vazovova 22, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Bratislava – Vysoká

Vysoká 9, P. O. BOx 81, 810 00 Bratislava

Košice – Hlavná

hlavná 108, 043 73 Košice

Košice – Mlynská

mlynská 29, 043 73 Košice

Michalovce

hollého 7, 071 01 michalovce

Komárno

župná ulica 18, P. O. BOx 178, 945 01 Komárno

Levice

Námestie hrdinov 7-8, 934 01 Levice

Nitra – F. Mojtu

P. O. BOx 26/B, 949 01 Nitra

Nitra – ZOC Max

chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra

Nové Zámky

m. R. Štefánika 45, P. O. BOx 159, 940 01 Nové zámky

Šaľa

hlavná 6/53, P. O. BOx 64, 927 00 Šaľa

Poprad

Ul. 1. mája 220/19, P. O. BOx 20, 058 01 Poprad

Prešov

hlavná 45, P. O. BOx 70, 080 01 Prešov

Nové Mesto nad Váhom

Weisseho 16, 915 01 Nové mesto nad Váhom

Prievidza

Námestie slobody 38, 971 01 Prievidza

02/5020 3028

02/5965 1111

055/720 6511

055/7204 211

056/6871 010

035/7900 010

036/6350 381

037/6926 312

037/ 693 03 51

035/6911 330

031/7883816

052/772 2425

051/7580 555

032/748 4401

046 / 5198 550 - 4

02/5020 3025

02/5441 2453

055/720 6515

055/7204 240

056/6871 015

035/7900 015

036/6350 385

037/6550 369

037/ 693 03 55

035/6911 335

031/7707 180

052/772 3215

051/7580 530

032/748 4405

046 / 5198 555

Košický kraj Telefón Fax

Nitriansky kraj Telefón Fax

Prešovský kraj Telefón Fax

Trenčiansky kraj Telefón Fax
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Trenčín

Nám. ľ. Štúra 16, P. O. BOx 90, 911 50 Trenčín

Dunajská Streda

Poštová 2, P. O. BOx 85, 929 01 dunajská Streda

Galanta

hlavná 977/14, 924 00 Galanta

Hlohovec

Nám. sv. michala 1, 920 01 hlohovec

Piešťany

Nám. slobody 13, P. O. BOx d-27, 921 01 Piešťany

Trnava

Paulínska 2, 917 01 Trnava

Martin

Francisciho 6, 036 01 martin

Ružomberok

mostová 16, P. O. BOx 96, 034 01 Ružomberok

Žilina

Národná 28, 010 01 žilina

032/7480 100

031/5902 700

031/7802 174

033/735 1033

033/7970 000

033/5903 826

043/4213900

044/4314 111

041/5059 511-13

032/7441 935

031/5902 705

031/7802 355

033/735 1035

033/7970 005

033/5903 850

043/4213905

044/4314 130

041/5059 525

Trenčiansky kraj Telefón Fax

Trnavský kraj Telefón Fax

Žilinský kraj Telefón Fax
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rezort
predstavenstva I.

Predseda predstavenstva

dozorná rada

rezort
predstavenstva II.

Člen predstavenstva

rezort
predstavenstva Iv.

Člen predstavenstva

2941
anaLÝza portFÓLIa IrM

tím

2952
MetodIKa ÚverovÉHo rIzIKa FIrIeM a rezervY

tím

2962
MetodIKa ÚverovÉHo rIzIKa retaIL

tím

2951
anaLÝza ÚverovÉHo portFÓLIa FIrIeM a LIMItY

tím

2961
anaLÝza Úver. portFÓLIa retaIL a ModeLovanIe

tím

2942
MetodIKa a proCes IrM

tím

1440
oBstarávanIe

tím

2953
teCHnoLÓGIe ÚverovÉHo rIzIKa FIrIeM

tím

2963
teCHnoLÓGIe ÚverovÉHo rIzIKa retaIL

tím

1952
pLatoBnÉ KartY, pos a atM

tím

4320
treasUrY BaCK oFFICe

tím

4313
pLatoBnÝ stYK – reKLaMáCIe

tím

4314
sÚČInnost a eXeKÚCIe

tím

2320
sÚČInnost a eXeKÚCIe

tím

4310
pLatoBnÝ stYK

tím

1954
pLat. KartY – zÚČtovanIe a reKLaMáCIe

tím

4330
CennÉ papIere

tím

2821
sCHvaĽovanIe

Úverov – sMe a FIrMY
oddelenie

1410
správa neHnUteĽnostÍ  

a vÝstavBa
oddelenie

2822
sCHvaĽovanIe

Úverov – MICros
oddelenie

1420
HLavná poKLadŇa

oddelenie

2210
WorK-oUt a reŠtrUKtUraLIzáCIa

oddelenie

3310
sMe BratIsLava
Firemné centrum

3320
sMe trenČÍn

Firemné centrum

3350
sMe KoŠICe

Firemné centrum

1071
trade/eXport FInanCe

oddelenie

3330
sMe nItra

Firemné centrum

3390
sMe ŽILIna

Firemné centrum

3340
sMe BansKá BYstrICa

Firemné centrum

3370
FIrMY

Firemné centrum

1072
CasH ManaGeMent

oddelenie

2810
sCHvaĽovanIe

Úverov – retaIL
oddelenie

1430
doKUMentáCIa 

a HospodársKa správa
oddelenie

2220
CoLLeCtIon

oddelenie

3360
veĽKÉ FIrMY

Firemné centrum

1073
sYndIKovanÉ FInanCovanIe

oddelenie

4030
CentrUM pLatoBnÝCH sLUŽIeB

oddelenie

2350
CentrUM vYsporIadanIa

aKtÍvnYCH oBCHodov
oddelenie n.n.

2310
CentrUM oBCH. doKUMentáCIe

oddelenie

2840
oCeŇovanIe KoLateráLov

oddelenie

2410
ÚČtovnÍCtvo

oddelenie

4210
prevádzKa It

oddelenie

4240
vÝvoJ It

oddelenie

4250
proJeKtová KanCeLárIa

oddelenie

1620
orGanIzáCIa a rIadenIe proCesov

oddelenie

2420
FInanČnÝ ControLLInG

a KvaLIta ÚdaJov
oddelenie peter sekera

1095
retailové centrum vÝCHod

retailové centrum

2420
FInanČnÝ ControLLInG

a KvaLIta ÚdaJov
oddelenie peter sekera

1092
retailové centrum západ

retailové centrum

1094
retailové centrum stred

retailové centrum

2411
ÚČtovnÍCtvo, MetodIKa, dane

tím

3311
sMe BratIsLava –  I

tím

4241
proGraMovanIe

tím

4251
rIadenIe proJeKtov a dodávoK

tím

2971
FYzICKá a osoBná BezpeČnosŤ

tím

4212
apLIKaČná podpora

tím

4211
adMInIstráCIa It

tím

1917
MLYnsKÉ nIvY

poBoČKa II

1945
trenČÍn
pobočka I

1964
nItra

pobočka I

1992
KoŠICe-MLYnsKá

pobočka I

1918
MILetIČova

pobočka II

1944
novÉ Mesto n/váHoM

pobočka II

1965
novÉ záMKY

pobočka II

1994
preŠov

pobočka I

1920
náM. snp
pobočka I

1946
dUnaJsKá streda

pobočka II

1966
nItra-MaX
pobočka II

1921
JesensKÉHo

pobočka I

1922
trnavsKá
pobočka II

1923
sCH. trnavsKÉHo

pobočka II

1925
vazovova
pobočka II

1947
HLoHoveC
pobočka II

1974
zvoLen

pobočka II

1995
KoŠICe-HLavná

pobočka II

1926
aUparK

pobočka I

1961
ŠaĽa

pobočka I

1975
BansKá BYstrICa

pobočka I

1996
MICHaLovCe

pobočka II

1927
panÓnsKa Cesta

pobočka II

1971
ŽILIna

pobočka I

1976
LUČeneC
pobočka I

1928
KazansKá
pobočka II

1931
KarLova ves

pobočka II

1910
prIvátne BanKovnÍCtvo

tím

1941
GaLanta
pobočka I

1951
prIevIdza
pobočka II

1972
rUŽoMBeroK

pobočka I

1911
vYsoKá

pobočka I

1942
pIeŠŤanY
pobočka II

1962
KoMárno
pobočka II

1973
MartIn

pobočka II

1912
dULovo náM.

pobočka I

1943
trnava

pobočka I

1963
LevICe

pobočka II

1991
poprad
pobočka I

1913
Haanova
pobočka I

1915
poLUs CItY Center

pobočka I

1916
seBerÍnIHo

pobočka II

2412
ŠtatIstIKa

tím

3312
sMe BratIsLava – II

tím

1511
oBCHodovanIe/FIn. InŠtItÚCIe

tím

1711
spraCovanIe doKUMentárnYCH

transaKCIÍ a zárUK
tím

1610
vzŤaHovÝ ManaŽMent a KarIÉrnY rozvoJ

tím

1024
MIddLe oFFICe/podpora predaJa

tím

1023
MIs
tím

1022
vÝvoJ prodUKtov

tím

1021
KredItnÉ anaLÝzY

tím

4242
testovanIe

tím

4252
BIznIs anaLÝzY

tím

2972
InForMaČná BezpeČnosŤ

tím

4213
rIadenIe sLUŽIeB It

tím

2940
InteGrovanÉ rIadenIe rIzIKa

oddelenie

2950
ÚverovÉ rIzIKo FIrIeM

oddelenie

2960
ÚverovÉ rIzIKo retaIL

oddelenie

2920
MarKet rIsK ManaGeMent

Štábny útvar

2930
operatIon rIsK ManaGeMent

Štábny útvar

3110
rIadenIe aKtÍv a pasÍv

oddelenie

1040
vnÚtorná prevádzKa  

a vÝstavBa
odbor

1130
vnÚtorná KontroLa

a vnÚtornÝ aUdIt
Štábny útvar

1140
MarKetInG a KoMUnIKáCIa

Štábny útvar

1060
ĽUdsKÉ zdroJe

Štábny útvar

2170
právne sLUŽBY

Štábny útvar

1020
podpora predaJa a prodUKtov

oddelenie

1070
transaKČnÉ sLUŽBY

odbor

2080
sCHvaĽovanIe Úverov

odbor

2020
WorK-oUt, reŠtrUKtUraLIzáCIa

a CoLLestIon
odbor

2030
CentráLnY BaCK oFFICe

odBor

2100
CoMpLIanCe oFFICer

a antIMoneY LaUnderInG
Štábny útvar

1030
FIreMnÉ BanKovnÍCtvo

odbor

1050
GLoBáLne trHY

oddelenie

1930
vÝvoJ retaILovÝCH 

prodUKtov
oddelenie

1940
aLternatÍvne dIstrIBUČnÉ
KanáLY a podpora predaJa

oddelenie

1090
retaILová oBCHodná sIeŤ

odbor

2040
eKonoMICKÝ odBor

odbor

4020
InForMaČnÉ teCHnoLÓGIe  

a orGanIzáCIa
odbor

2970
BezpeČnosŤ
Štábny útvar

organizačná štruktúra

Člen predstavenstva Oddelenie / Firemné centrum 
/ Retailové centrum

Odbor / Štábny útvar / 
Oddelenie podliehajúce 
členovi predstavenstva

Tím / Pobočka
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