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Medzinárodná obchodná sieť 

Skupina Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) 
so  sídlom vo Viedni v Rakúsku je banková skupi-
na, ktorej 100% vlastníkom je Sberbank Rusko. 
Skupina Sberbank Europe pôsobí na  11 trhoch 
Európy: v Rakúsku, Bosne a Hercegovine (Sarajevo 
a Banja Luka), v Chorvátsku, Českej republike, 
na Slovensku, v Slovinsku, Srbsku, na Ukrajine a v 
Nemecku. Celkovo banka prevádzkuje  294 pobo-
čiek a má 5157 zamestnancov. (Stav k 31.12.2014). 

Z dôvodu krízy na  Ukrajine rok 2014 sa niesol 
v znamení náročného politického a ekonomického 
prostredia. Zatiaľ čo na našu materskú spoločnosť, 
Sberbank Rusko, boli uvalené sankcie, Sberbank 
Europe a jej dcérske spoločnosti v krajinách 
Európskej únie neboli predmetom žiadnych sankcií 
zo strany Európskej únie, a preto ich prístup na ka-
pitálové trhy Európskej únie nebol obmedzený. 
V marci 2014 niektoré z najrenomovanejších sveto-
vých bánk poskytli prvý syndikovaný termínovaný 
úver pre Sberbank Europe AG v sume ekvivalentu 
350 miliónov EUR, ktorý má slúžiť nové obchody 
hlavne s velkými korporátmi.

Na základe rakúskej bankovej licencie v lete 2014 
bola na  trh v Nemecku uvedená SberbankDirect, 
100% dcérska spoločnosť Sberbank Europe AG, ako 
pobočka tejto spoločnosti. Uvedená nemecká dcér-

ska spoločnosť funguje ako flexibilný, rýchly a efek-
tívny nástroj financovania pre Sberbank  Europe 
AG, ktorý ponúka vkladové produkty za výhodných 
podmienok. Pôsobí výhradne ako  online banka a 
ponúka online vklady pre spotrebiteľov jedine z 
radov súkromných osôb prostredníctvom pria-
mych predajných kanálov.

Okrem toho, Sberbank Europe sa vydala na cestu 
vytvárania novej spoločnej firemnej kultúry - Čo 
symbolizuje Sberbank Europe - dodržiavaním troch 
princípov Sberbank:

"Všetko pre zákazníka - Sme tím - Ja som vodca". 
Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme prekonať oča-
kávania našich klientov. Zaviazali sme sa vštepovať 
dôveru, zlepšujeme životy ľudí, pomáhame im na-
pĺňať ich sny a túžby.

Napriek všetkým našim úspechom, v roku 2015 na-
ďalej stoja pred nami zložité úlohy, a pre Sberbank 
Európu to znamená, že sa musí neustále prispô-
sobovať meniacemu sa prostrediu. Preto sa bude 
obchodný model Skupiny Sberbank Europe naďa-
lej rozširovať so zameraním na budovanie udrža-
teľnej, ziskovej, samofinancovateľnej a modernej 
bankovej skupiny v Európe.
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Vážení akcionári, vážení klienti, 
milí priatelia!

V  roku 2014 naša banka pokračovala v  procese 
zmien, ktoré priniesla zmena strategického in-
vestora. Hlavnou úlohou banky bolo pokračovať v 
ziskovom hospodárení banky a v zvyšovaní našich 
podielov na trhu. Túto úlohu sa nám darilo plniť 
čiastočne, banka vykázala čistý zisk 12,3 miliónov 
EUR, no podiely na trhu sa jej nedarilo zvyšovať, tak 
ako v  predchádzajúcom roku. Vysoký zisk banky 
sa dosiahol najmä vďaka záruke materskej banky 
Sberbank Europe AG, ktorá umožnila znížiť vytvo-
rené opravené položky k zlyhaným úverom, pochá-
dzajúcim z  obdobia predchádzajúcich vlastníkov, 
a s ktorými sa nový vlastník vysporiadal v roku 2012.

Rok 2014 bol pre banku nesmierne náročný 
najmä kvôli externým príčinám, ktoré sme nemali 
možnosť nijakým spôsobom ovplyvniť. Konflikt 
na Ukrajine, prudké zhoršenie vzťahov medzi 
Európskou úniou a  Ruskou federáciou a  násled-
né sankcie EÚ a Spojených štátov voči niektorým 
odvetviam ruskej ekonomiky boli ťažiskovými 
udalosťami, ktoré donútili banku opustiť na istý 
čas svoju rastovú stratégiu. Sberbank Slovensko, 
a.s. ako banka založená a dohliadaná v Slovenskej 
republike a ako dcérska spoločnosť rakúskej banky 
Sberbank  Europe AG, nie je subjektom sankcií. 
Napriek tomu, viacerí klienti, najmä zo segmentu 
podnikov a finančných inštitúcií, preventívne a pod 
tlakom zahraničných materských spoločností, zní-
žili svoju angažovanosť voči našej banke. Sberbank 
Slovensko tak musela hľadať spôsoby ako nahradiť 
chýbajúce zdroje a udržiavať ukazovatele likvidity 
na požadovaných úrovniach. To sa banke podarilo, 
ale za vyššiu cenu a za podpory materskej Sberbank 
Europe AG. Priestor pre ďalší rast našej banky na 
slovenskom trhu sa však významne zredukoval.

Od februára 2014 sa platobný styk Sberbank 
Slovensko, a.s. uskutočňuje v  rámci SEPA, čo bol 
najväčší projekt od zavedenia eura a  v  podstate 
spustenie SEPA zavedenie eura završuje. 

Retailová sieť pokračovala v novej obchodnej stra-
tégii, s významne zjednodušenými podpornými 

procesmi a zefektívneným systémom odmeňo-
vania. Rástol počet retailových klientov, ktorý 
v októbri 2014 dosiahol počet 100 tisíc. Sberbank 
Slovensko je z pohľadu počtu retailových klientov 
najväčšou bankou v skupine Sberbank Europe AG.

V  korporátnom bankovníctve, kde slovenský trh 
prakticky stagnoval, sa skupine Sberbank podaril 
významný úspech, keď poskytla štruktúrovaný ter-
mínovaný úver najväčšej energetickej spoločnosti 
na Slovensku, Slovenským elektrárňam (dcérska 
spoločnosť skupiny Enel). Úver bol vo výške 870 
miliónov EUR a má splatnosť 7,5 rokov. 

Na úvere sa podieľala Sberbank Rusko, Sberbank 
Slovensko a Sberbank CZ, pričom Sberbank 
Slovensko bola agentom a  upísala 90 mil. EUR. 
Úver zahŕňa tranžu vo výške 300 miliónov EUR 
poistenú Ruskou exportnou a poisťovacou agentú-
rou EXIAR. Pre agentúru tento obchod predstavuje 
najväčší exportný úver, ktorý poskytla v regióne 
strednej a východnej Európy.

V  septembri 2014 ratingová agentúra FitchRatings 
potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) Sberbank 
Slovensko na úrovni „BBB-“ s negatívnym výhľadom. 
Vyzdvihla tým silu Sberbank a strategickú dôležitosť 
regiónu strednej a východnej Európy pre celú skupi-
nu. Súčasne sa Európska centrálna banka a Rakúska 
národná banka dohodli, že skupina Sberbank Europe 
AG bude dohliadaná v rámci jednotného mechanizmu 
dohľadu, ktorý je účinný od novembra 2014, priamo 
ECB. Hlavným dôvodom zaradenia Sberbank Europe 
medzi najvýznamnejšie banky eurozóny je veľký roz-
sah cezhraničných aktivít.

Rok 2015 bude pre našu banku plný výziev. Hlavnou 
z nich bude čeliť nepriaznivej vonkajšej situácii 
a  získať dostatočný objem zdrojov financovania 
aktivít našich klientov. Banka prejde tiež kom-
plexnou previerkou aktív a  stresovým testovaním 
ECB, čo bude vyžadovať značný objem jej ľudských 
zdrojov. Pritom sa budeme vždy riadiť naším zák-
ladným princípom - rešpektujeme vás ako klienta 
a postaráme sa o vás ako o priateľa. Budeme sa 
neúnavne snažiť vylepšovať naše produkty a služ-
by na prospech našich klientov v  duchu hodnoty 
Sberbank všetko pre klienta. 

Príhovor predstavenstva
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Ing. Rastislav Murgaš / predseda predstavenstva

Csaba Soós, MBA / člen predstavenstva

RNDr. Zuzana Žemlová / člen predstavenstva

Ing. Ľubomír Remšík / člen predstavenstva

Predstavenstvo banky
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Úspešný rok s trpkou príchuťou 
rastúcich rizík

Európska ekonomika otvorila rok 2014 s mimo-
riadnym optimizmom, ktorý nasledoval oživenie 
hospodárskej aktivity v druhom polroku 2013, po 
miernej, od roku 2008 už druhej recesii z prelomu 
rokov 2012 a 2013. 

Mimoriadny novoročný optimizmus v úvode vla-
ňajška najlepšie ilustruje skutočnosť, že v prvom 
štvrťroku 2014 medziročný rast hrubého domáce-
ho produktu Nemecka prevýšil už tak optimistické 
očakávania trhu.

Zároveň s optimistickou zotrvačnosťou hospodár-
skeho oživenia zo záveru roku 2013 sa však stupňo-
vali neekonomické riziká, diplomaticky označované 
aj ako eskalácia geopolitického napätia, nielen na 
východ od nás, ale aj na strednom východe. 

Geopolitické napätie je faktorom, ktorý zvyšu-
je pravdepodobnosť ťažko predvídateľných a pre 
ekonomiku negatívnych udalostí, zároveň zvyšuje 
mieru neistoty spojenú s budúcim vývojom. Hoci 
ide o neekonomický faktor, má negatívny vplyv na 
správanie ekonomických hráčov, firiem aj domác-
ností.

Už v priebehu druhého štvrťroka sa preto eskalácia 
geopolitického napätia premietla do postupného 
oslabovania podnikateľskej dôvery, najmä jej zlož-
ky týkajúcej sa budúcich očakávaní. Mierne zhorše-
nie zaznamenala aj investorská dôvera.

Investorská a podnikateľská dôvera sú síce mäkký-
mi štatistikami, ktoré sa zostavujú na základe 
prieskumov medzi dotknutými podnikateľmi a in-
vestormi, historicky sa však ukázali byť užitočnými 
predstihovými indikátormi, signalizujúcimi budúce 
smerovanie takzvaných „tvrdých štatistík“, merajú-
cich výkonnosť reálnej ekonomiky.

Keď sa preto podlomená podnikateľská dôvera v 
júni 2014 premietla do prvých varovných správ z 
nemeckého priemyslu, prudké vytriezvenie zazna-
menali aj ukazovatele investorskej dôvery, ktorá 
v závere tretieho štvrťroka zaznamenala jeden z 
najprudších prepadov za ostatných niekoľko rokov. 

Prvé prakticky interpretovateľné varovania prinie-
sol počas leta automobilový trh. V júli aj v augus-
te klesli nové registrácie osobných automobilov 
vo Francúzsku, v auguste už aj na ďalších dvoch z 
troch najväčších trhov, v Nemecku a v Taliansku. 
Tento prudký prepad po veľmi optimistickom 
prvom polroku sa na jeseň podarilo zvrátiť, no len 
za cenu mimoriadnych cenových zliav.

To, že sa blíži vážna zmena v hospodárskom sme-
rovaní na starom kontinente na jeseň najhmata-
teľnejšie ilustrovala revízia oficiálnej prognózy ne-
meckej vlády, ktorá už vtedy svoje očakávania na 
rok 2015 zrazila na polovicu. 

Jesenná prognóza Európskej komisie už nahlas vy-
slovila to, čo signalizovali zhoršujúce sa predstiho-
vé ukazovatele: že na prelome rokov existuje riziko 
vážneho ochladenia hospodárskej aktivity a poten-
ciálna hospodárska stagnácia.

Do roku 2015 preto európska ekonomika vstupu-
je s výrazne väčšou než zvyčajnou mierou neisto-
ty. Vzhľadom na exportnú závislosť od Nemecka 
a Eurozóny je preto dôvod na zvýšenú ostražitosť 
aj na Slovensku. Aj keď s nevyhnutným časovým 
odstupom niekoľkých štvrťrokov, ako sme sa pre-
svedčili v rokoch 2008 a 2009.

Podobne ako u našich hlavných exportných part-
nerov, aj pre slovenskú ekonomiku začal rok 2014 
mimoriadne optimisticky. Tempá rastu hrubého 
domáceho produktu boli viac než dvojnásobne sil-
nejšie, než za celý predošlý rok. 

Čo však bolo na hospodárskom vývoji Slovenska v 
roku 2014 zvlášť povšimnutiahodné, bolo výrazné 

Vývoj makroekonomického 
prostredia
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skvalitnenie štruktúry rastu. Na rozdiel od predo-
šlých štyroch rokov totiž vlaňajší rast Slovenska už 
nestál (a nepadal) len na zlepšení externého dopy-
tu. Konečne „potiahol“ aj domáci dopyt.

K viac než dvojpercentnému reálnemu rastu slo-
venskej ekonomiky v roku 2014 prispelo aj oživenie 
rastu investícií, ktoré v treťom štvrťroku dosiahli 
medziročný reálny rast o necelých osem percent 
(7,7%). Skutočný dôvod na radosť však priniesol vla-
ňajší vývoj konečnej spotreby domácností.

Aj keď len veľmi postupným tempom, aj v roku 2014 
pokračovala stabilizácia situácie na trhu práce. 
Registrovaná miera nezamestnanosti hoci aj po 
desatinkách, no stabilne pokračovala vo vzdiaľo-
vaní sa od svojich deväťročných rekordov z úvodu 
roku 2013.

V prostredí stále relatívne mierneho hospodárske-
ho rastu pokračoval vlani neškodný vývoj inflácie, 
ktorá sa v roku 2013 spomalia z viac než troch per-
cent na dohľad nulovej úrovne. Okolo tej, respektí-
ve tesne pod ňou, sa medziročný rast indexu spot-
rebiteľských cien udržal po celý rok 2014.

Zrýchlenie rastu priemerných nominálnych miezd 
na viac než štyri percentá tak v prostredí nulového 

zdražovania znamenalo porovnateľný reálny rast 
priemerných miezd tempom, ktoré bolo najsilnej-
šie od začiatku globálnych turbulencií v roku 2008.

Stabilizácia na trhu práce, tak v oblasti zamest-
nanosti, ako aj priemerných miezd sa obratom 
premietla do vývoja spotrebiteľského dopytu slo-
venských domácností. Medziročný reálny rast ma-
loobchodných tržieb dosiahol najsilnejšie úrovne 
od októbra 2008. Po niekoľkých neduživých rokoch 
tak k rastu ekonomiky prispel aj viac než dvojper-
centný rast konečnej spotreby domácností.

Optimizmus z mimoriadne úspešného roka pre 
hospodárstvo Slovenska však nemožno posudzo-
vať ignorujúc stav na našich exportných odbytiš-
tiach. Najlepšie to pripomenul vývoj slovenského 
vývozu, ktorý už od augusta čelí medziročnému 
poklesu. 

Podobné varovné signály prináša aj ochladenie 
priemyselnej produkcie, ktorá v novembri medzi-
ročne klesla, čo bol jej druhý najhorší výsledok od 
októbra 2009. Nepriaznivé signály v závere roka 
prinášala nielen priemyselná výroba, ale aj vývoj 
nových objednávok vo viacerých kľúčových odvet-
viach slovenského priemyslu, vrátane výroby auto-
mobilov a elektrotechnického priemyslu. 
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Korporátne bankovníctvo 
V roku 2014 banka participovala na viacerých ce-
lo-skupinových projektoch z oblasti firemného 
bankovníctva. Išlo o oblasti úverového procesu, 
CRM či segmentácie klientov.

V segmente malých a stredných podnikov (SME) sa 
pripravila nová strednodobá stratégia. Na jej zákla-
de bola dobudovaná sieť SME firemných centier (2 
nové centrá v Prievidzi a Poprade). S cieľom efektív-
ne riadiť SME centrá boli dopracované viaceré ma-
nažérske podporné nástroje a reporty zamerané na 
akvizičnú činnosť či profitabilitu klientov. Z pohľadu 
produktov boli v polovici roka spustené produkty 
viažuce významne menej kapitálu, čo je v súlade so 
stratégiou banky efektívne využívať kapitál.

Skupina Sberbank poskytla štruktúrovaný termí-
novaný úver najväčšej energetickej spoločnosti na 
Slovensku, Slovenským elektrárňam (dcérska spo-
ločnosť skupiny Enel). Úver je vo výške 870 miliónov 
EUR a má splatnosť 7,5 rokov. Na úvere sa podieľa 
Sberbank Rusko, Sberbank Slovensko a Sberbank CZ. 
Úver zahŕňa tranžu vo výške 300 miliónov eur po-
istenú Ruskou exportnou a poisťovacou agentúrou 
EXIAR. Pre agentúru tento obchod predstavuje naj-
väčší exportný úver, ktorý poskytla v regióne strednej 
a východnej Európy. Sberbank Slovensko je agentom 
uvedeného úveru a podieľa sa na ňom vo výške 90 
mil. EUR. Aj tento obchod prispel k celkovému 18% 
márastu úverov v segmente veľkých klientov.

V oblasti Trade& Export Finance banka zazname-
nala výrazný krok vpred. Vďaka veľmi dobre zvo-
lenej stratégii diverzifikovať aktivity (zameranie na 
širokú paletu produktov) a aj vďaka významnému 
personálnemu posilneniu zdvojnásobili objem vo 
všetkých nástrojoch financovania obchodu a ex-
portu (akreditívy, inkasá, záruky, financovanie ex-
portu). Uvedené nárasty spôsobili vyše 77% nárast 
výnosov v roku 2014.

Retailové bankovníctvo
V oblasti retailu banka v roku 2014, pokračova-

la v zvyšovaní kvality, efektivity a znalosti značky 
Sberbank na Slovensku.

V roku 2014 sme našim klientom ponúkli zaujíma-
vé možnosti v oblasti úverov aj ukladania si finanč-
ných prostriedkov, čo sa prejavilo v ďalšom náraste 
predaja pobočkovej siete, akvizície nových klientov 
a náraste ich spokojnosti .

V počte klientov obsluhovaných retailom sme pre-
konali pre nás magickú hranicu 100tis. klientov a 
neustále ju naďalej zvyšujeme.

Retailové bankovníctvo sa tak stalo najdôležitejším 
generátorom biznisu a pomohlo banke pri zmene 
obchodnej stratégie v rýchlo sa meniacom trho-
vom a externom prostredí roka 2014 a jeho výz-
nam a očakávania pre rok 2015 ostávajú pre úspech 
vysoko dôležité .

Investičné bankovníctvo 
a globálne trhy

Oddelenie Investičné bankovníctvo a globálne trhy 
zastrešuje v Sberbank Slovensko, a.s. oblasť uzatvá-
rania obchodov na finančných trhoch na vlastný účet 
banky ako je pre svojich klientov. Táto činnosť zahŕ-
ňa realizáciu menových konverzií, nákup a predaj fi-
nančných derivátov a transakcie s cennými papiermi.

Rok 2014, podobne ako rok predchádzajúci, bol pre 
oddelenie Investičné bankovníctvo a globálne trhy 
rokom budovania si nových vzťahov s účastníkmi 
medzibankových finančných trhov, rozvoja vzťahov 
s existujúcimi i novými klientmi banky, ako aj tech-
nologického rozvoja systémov umožňujúcich uza-
tváranie a riadenie pozícií vo finančných nástrojoch.

Rok 2014 bol z pohľadu výnosov úspešnejší ako rok 
2013, keď celkové výnosy oddelenia Investičné ban-
kovníctvo a globálne trhy medziročne narástli o 8%.

Oddelenie Globálne trhy pokračuje aj v roku 2015 
v kontinuálnom zlepšovaní kvality poskytovaných 
služieb, rozširovaní produktového portfólia v súla-
de s hlavnými hodnotami banky.

Správa o hospodárskej činnosti
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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

Prehľad základných ukazovateľov
Zdroj: Závierka/SIV personal
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Akcionár Podiel na Z.I. v EUR Podiel na Z.I. v %

Sberbank Europe AG 65 417 576    99,5047

Drobní akcionári 325 622    0,4953

Spolu 65 743 198    100

Akcionár
Kmeňové akcie v hodnote 166 EUR Kmeňové akcie v hodnote 186 EUR

Počet v ks Podiel v % Počet v ks Podiel v %

Sberbank Europe AG 176 873    99,5481 193 853    99,4694

Drobní akcionári 803    0,4519 1 034    0,5306

Spolu 177 676    100    194 887    100

Akcionári Sberbank Slovensko, a. s.
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Sberbank Slovensko, a.s.
(predtým VOLKSBANK Slovensko, a.s.)

Individuálna účtovná závierka
zostavená podľa Medzinárodných štandardov

finančného výkazníctva
v znení prijatom Európskou úniou

 
za rok končiaci 31. decembra 2014
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Správa nezávislého audítora
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Výkaz o finančnej situácii 
k 31. decembru 2014

Poznámka 2014 2013
Majetok tis. eur tis. eur
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 7 112 597 192 494
Účty v emisnej banke 8 79 357 126 387
Pohľadávky z finančných derivátov 9 7 963 5 944
Pohľadávky voči bankám 10 21 752 58 353
Pohľadávky voči klientom 11 1 584 757 1 426 451
Cenné papiere k dispozícii na predaj 12  163 078  167 211
Hmotný majetok 13 17 934 19 435
Nehmotný majetok 13 5 427 5 325
Splatná daňová pohľadávka 14 109 113
Odložená daňová pohľadávka 20 19 192 22 234
Ostatný majetok 11 028 7 718

2 023 194 2 031 665  

Záväzky
Záväzky z finančných derivátov 9 5 685 1 525
Záväzky voči bankám 15 234 347 9 154
Prijaté úvery 16 50 008 100 656
Záväzky voči klientom 17 1 365 460 1 579 810
Emitované dlhové cenné papiere 18 132 833 127 656
Rezervy 19 2 851 1 803
Splatný daňový záväzok 14 956 -
Odložený daňový záväzok 20 3 246 1 940
Ostatné záväzky 21 9 801 6 645

1 805 187 1 829 189

Vlastné imanie
Základné imanie 22 65 743 65 743
Emisné ážio 22 121 310 121 310
Rezervné fondy a nerozdelený zisk 23 30 954 15 423

218 007 202 476

2 023 194 2 031 665

Poznámky na stranách 9 až 75 sú súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky. Porovnateľné hodnoty pre rok 2013 boli presku-
pené, viac v poznámke 3.

Individuálna účtovná závierka bola schválená a podpísaná dňa 26. marca 2015. 

Ing. Rastislav Murgaš     Ing. Ľubomír Remšík 
Predseda predstavenstva     Člen predstavenstva

Ing. Beáta Dorociaková     Ing. Peter Sekera 
Riaditeľ ekonomického odboru    Vedúci oddelenia plánovanie a controlling
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Výkaz ziskov a strát za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2014

Poznámka 2014 2013
tis. eur tis. eur

Úrokové výnosy 25 71 394 66 481
Úrokové náklady 26 (19 447) (22 322)

Čisté úrokové výnosy 51 947 44 159

Výnosy z poplatkov a provízií 28 14 781 14 279
Náklady na poplatky a provízie 28 (4 367) (4 128)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 10 414 10 151

Čistý zisk z obchodovania 29 3 402 5 996
Čisté ostatné výnosy/(náklady) 30 (6 209) (7 106)

Čisté neúrokové výnosy/(náklady) (2 807) (1 110)

Prevádzkové výnosy 59 554 53 200

Všeobecné prevádzkové náklady 31 (40 291) (38 613)
Odpisy 13 (5 540) (5 291)

Prevádzkové náklady (45 831) (43 904)

Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty majetku a rezerv  13 723 9 296

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 27 2 783 (2 585)
Tvorba rezerv 19 (1 267) (82)

Zisk pred zdanením 15 239 6 629

Daň z príjmov 32 (4 072) (2 760)

Zisk po zdanení 11 167 3 869

Poznámky na stranách 9 až 75 sú súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Výkaz komplexného výsledku za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2014

Poznámka 2014 2013
 tis. eur  tis. eur

Zisk za rok 11 167 3 869

Ostatné súčasti komplexného výsledku

Zmena v reálnej hodnote cenných papierov na predaj 3 236 (3 700)

Zmena z precenenia zabezpečovacích derivátov 2 140 (2 289)

Aktuárske zisky 219 (40)

Daň z príjmov z ostatných súčastí komplexného výsledku (1 230) 1 474

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení 4 365 (4 555)

Celkový súhrnný zisk/(strata), po zdanení 15 532 (686)

Poznámky na stranách 9 až 75 sú súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.



18SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  

Výkaz zmien vlastného imania za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2014

Základné 
imanie

Emisné 
ážio

Zákonný 
rezervný 

fond
Ostatné 
rezervy

Fond 
z ocenenia 

v reálnej 
hodnote

Fond zo za-
bezpečenia 
peňažných 

tokov
Aktuárska 

strata 
Nerozde-
lený zisk Spolu

tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur

K 1. januáru 2013 52 800 94 254 6 724 1 145             4 970 6 304 - (3 033) 163 164

Zisk za rok 2013 - - - - - - - 3 869 3 869

Zvýšenie ZI upísaním akcií 12 943 27 056 - - - - - - 39 999

Rozdelenie HV - - (3 033) - - - - 3 033 -

Ostatné súčasti 
komplexného výsledku

Aktuárska strata (32) (32)

Čistá zmena v reálnej 
hodnote cenných papierov 
na predaj, po zdanení

- - - - (2 821) - - - (2 821)

Čistá zmena z precenenia 
zabezpečovacích derivátov, 
po zdanení 

- - - - - (1 703) - - (1 703)

K 31. decembru 2013   65 743 121 310 3 691 1 145 2 149 4 601 (32) 3 869 202 476

Zisk za rok 2014 - - - - - - - 11 167 11 167

Rozdelenie HV - - 3 270 - - - - (3 270) -

Ostatné súčasti 
komplexného výsledku

Aktuársky zisk 171 171

Čistá zmena v reálnej hod-
note cenných papierov na 
predaj, po zdanení

- - - - 2 524 - - - 2 524

Čistá zmena z precenenia 
zabezpečovacích derivátov, 
po zdanení

- - - - - 1 669 - - 1 669

K 31. decembru 2014 65 743 121 310 6 961 1 145 4 673 6 270 139 11 766 218 007

Poznámky na stranách 9 až 75 sú súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Pozn. 2014   2013   
Peňažné toky z prevádzkových činností tis. eur tis. eur

Zisk/(strata) pred zdanením 15 239 6 629

Úpravy o nepeňažné operácie:
Úrokové výnosy (71 394) (66 481)

Úrokové náklady 19 447 22 322

Odpisy a zníženie hodnoty 5 540 5 291

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom (1 849) 346

Rezervy 1 048 82

(Zisk)/strata z predaja majetku (34) 310

Precenenie fair value hedge 107 60

Precenenie majetku a záväzkov v reálnej hodnote P&L - (853)

Prijaté úroky 68 035 64 894

Zaplatené úroky (19 115) (24 729)
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami v prevádzkovom  
majetku a  záväzkoch 17 024 7 871

(Zvýšenie)/zníženie stavu prevádzkových aktív:
Pohľadávky   z finančných derivátov (350) (543)

Pohľadávky voči   bankám 83 688 (80 604)

Pohľadávky voči klientom (154 013) (200 740)

Ostatný majetok (6 551) (4 207)

Zvýšenie/(zníženie) stavu prevádzkových záväzkov:
Záväzky z finančných derivátov  4 053 102

Záväzky voči bankám 175 064 (5 778)

Záväzky voči klientom (215 152) 204 340

Ostatné záväzky 4 519 41

(Zaplatená) daň z príjmov právnických osôb 4 1 961

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností (91 714) (77 557)

Peňažné toky z investičných činností
Splatenie investičných cenných papierov 114 360 242 874

Nákup investičných cenných papierov (103 605) (161 300)

Nákup budov, vybavenia a zariadenia (4 158) (9 737)

Tržby z predaja budov, vybavenia a zariadenia 53 28

Prijaté dividendy - 5

Čisté peňažné toky z investičných činností 6 650 71 870

Peňažné toky z finančných činností
Navýšenie kapitálu - 39 999

Emisia dlhopisov 5 167 28 425

Splatenie dlhopisov - (6 638)

Čerpanie prijatých úverov - 25 000

Splatenie prijatých úverov a príslušných úrokov - -

Čisté peňažné toky z finančných činností 5 167 86 786

Čisté zvýšenie/(zníženie)  peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov (79 897) 81 099

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka 7 192 494 111 395

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na  konci roka 7 112 597 192 494

Poznámky na stranách 9 až 75 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky.

Výkaz o peňažných tokoch za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2014
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Poznámky k individuálnej účtovnej 
závierke za rok, ktorý sa skončil 
31. decembra 2014
1. Všeobecné informácie
Sberbank Slovensko, a.s. („banka”), bola založená 
26. augusta 1991 a  do obchodného registra 
v Bratislave bola zapísaná 30. augusta 1991. Sber-
bank Europe AG, so sídlom Schwarzenbergplatz 3, 
1010 Wien, Rakúsko, vlastní 99,50 % akcií. Koneč-
nou materskou spoločnosťou je Sberbank Rusko so 
sídlom v Rusku. Zvyšok akcií 0,50 % vlastnia drobní 
akcionári.

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

Banka prevádzkuje 44 pobočiek na Slovensku.

Ďalšie informácie o banke:
Sídlo: Vysoká 9, 810 00  Bratislava
IČO: 17 321 123
DIČ: 2020412460

Predstavenstvo
Ing. Rastislav Murgaš – predseda (od 6.9.2013)
RNDr. Zuzana Žemlová (od 15.9.2013)
Ing. Ľubomír Remšík (od 1.10.2014)
Csaba Soós MBA (od 1.8.2014)

Dozorná rada
Ing. Pavol Príhoda (od 19.9.2013)
Ing. Martin Barto, CSc. (od 19.9.2013)
Marianna Danilina (od 27.4.2012)
Csongor Bulcsu Németh (od 30.9.2013)
Ing. Ladislav Seifrt (od 19.7.2014)
Axel Helmut Hummel (od 30.12.2014)

Výbor pre audit
Axel Helmut Hummel
Csongor Németh
Reinhard Kaufmann

Účtovná závierka za rok, ktorý sa skončil 31. de-
cembra 2013, bola schválená 30. apríla 2014 valným 
zhromaždením.

Účtovná závierka banky je zostavovaná ako individu-
álna účtovná závierka. Banka má jedinú dcérsku spo-
ločnosť, ktorej činnosť a výsledky sú pre hospodárenie 
Sberbank Slovensko, a.s. nevýznamné a preto konso-
lidovanú účtovnú závierku nezostavuje. Banka k  31. 
decembru 2014 a k 31. decembru 2013 vlastnila 100% 
podiel na základnom imaní spoločnosti ALPHA plus, 
s.r.o., registrovanej v Slovenskej republike so sídlom 
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, ktorá sa zaoberá správou 
nehnuteľností. Hodnota investície do dcérskej spoloč-
nosti predstavuje vklad do základného imania vo výš-
ke 5 tis. Eur a je vykázaná v položke „Ostatné aktíva“

Účtovná závierka banky je zahrňovaná do konsolido-
vanej účtovnej závierky konečnej materskej spoloč-
nosti Sberbank Rusko, so sídlom 19 Vavilova St., 117997 
Moscow, Rusko. Konsolidovaná účtovná závierka 
skupiny Sberbank 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 pri-
meranosti, opravných položiek na krytie úverového 
rizika, zabezpečenia likvidity, úrokových sadzieb a de-
vízovej pozície banky.

Účtovná závierka bola zostavená  podľa §17 (a) zákona 
č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpi-
sov. S účinnosťou od 1. Januára 2006 sú banky povinné 
zostavovať individuálnu a konsolidovanú účtovnú zá-
vierku a výročnú správu podľa osobitných predpisov 
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných 
štandardov (IFRS). Individuálna účtovná závierka zo-
stavená v súlade s IFRS tak nahradila účtovnú závier-
ku zostavenú podľa slovenských účtovných predpisov. 
 
Samostatná účtovná závierka Banky za finančný rok 
končiaci 31. decembra 2014, a súvisiace porovnávacie 
informácie boli pripravené v súlade s platnými medzi-
národnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) 
v znení prijatom Európskou úniou (ďalej len "EÚ"), na 
základe Nariadenie (ES) č. 1606/2002.
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2. Základ pre zostavenie účtovnej 
závierky 

(a) Vyhlásenie o súlade

Účtovná závierka banky („účtovná závierka“) za rok 
2014 bola zostavená v  súlade s  Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva („IFRS“) v zne-
ní prijatom Európskou úniou („EÚ“). 

(b) Základ pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená na základe histo-
rických 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 mena prezentácie

Táto účtovná závierka bola zostavená v  eurách 
(eur), ktoré sú funkčnou menou banky. Finančné 
informácie sú vyjadrené v tisícoch a sú zaokrúhle-
né, okrem tých, pri ktorých je uvedené inak.

(d) Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vede-
nie vykonalo úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 
ovplyvňujú aplikáciu účtovných zásad a účtovných 
metód a výšku vykázaného majetku, záväzkov, vý-
nosov a nákladov. Skutočné výsledky sa môžu od 
týchto odhadov odlišovať.

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

Informácie o významných oblastiach neistoty od-
hadov a významných úsudkoch v použitých účtov-
ných zásadách 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 2013 okrem vplyvu 
novo prijatých štandardov ako je popísané v časti 3 (v). 

(f) Predpoklad nepretržitého pokračovania 
v činnosti

Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená na 
základe predpokladu, že banka bude schopná pokra-
čovať v dohľadnej budúcnosti v nepretržitej činnosti.

3. Významné účtovné zásady 
a účtovné metódy

Účtovné zásady a účtovné metódy uvedené nižšie 
boli aplikované konzistentne pre obidve obdobia  
prezentované v  tejto účtovnej závierke, s  výnim-
kou prezentácie nasledovných položiek. 

Banka zmenila prezentáciu odloženej dane v  po-
rovnaní s rokom 2013. V roku 2014 Banka prezen-
tuje odloženú daň v brutto podobe, ako odloženú 
daňovú pohľadávku a  odložený daňový záväzok. 
Banka upravila údaje za minulé účtovné obdobie, 
tak aby boli v súlade s prezentáciou účtovnej zá-
vierky za rok končiaci sa 31.12.2014. Pôvodne vyká-
zanú netto hodnotu odloženej daňovej pohľadávky 
vo výške 20 294 tis. EUR vykázala Banka v brutto 
forme ako odloženú daňovú pohľadávku vo výš-
ke 22 234 tis. EUR a odložený daňový záväzok vo 
výške 1 940 tis. EUR.  Vykázanie odloženej daňovej 
v brutto podobe nemá dopad na zmenu hospodár-
skeho výsledku za obdobie končiace sa 31.12.2013. 

Banka sa rozhodla zmeniť vykazovanie povinných 
minimálnych rezerv v  NBS, ktoré sú v  tejto zá-
vierke vykázané v  riadku „Účty v  emisnej banke“. 
V roku 2013 boli povinné minimálne rezervy vo výš-
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ke 126 387 tis. EUR vykázané  v riadku „Pohľadávky 
voči bankám“ a v tejto účtovnej závierke preklasi-
fikované do riadku „Účty v emisnej banke“.  Zmena 
nemá vplyv na hospodársky výsledok roku 2013. 

(a) Cudzia mena

Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro 
výmenným kurzom platným ku dňu uskutočnenia 
danej transakcie. Finančný majetok a záväzky v cu-
dzej mene sú prepočítané kurzom platným ku dňu,  
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzo-
vé rozdiely sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát 
v položke Čistý zisk z obchodovania.

(b) Výnosové a nákladové úroky

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze 
ziskov a strát použitím metódy efektívnej úrokovej 
miery s  výnimkou finančných nástrojov preceňo-
vaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. 
Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne 
diskontuje odhadované budúce peňažné platby a 
príjmy počas životnosti finančného majetku ale-
bo záväzku na účtovnú hodnotu finančného ma-
jetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera sa 
stanovuje pri prvotnom vykázaní finančného ma-
jetku a záväzku, neskôr sa nereviduje.

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky 
zaplatené alebo prijaté poplatky, transakčné ná-
klady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeli-
teľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery. Tran-
sakčné náklady sú prírastkové náklady, ktoré sa 
dajú priamo priradiť nadobudnutiu, vydaniu alebo 
vyradeniu finančného majetku alebo záväzku.

(c) Poplatky a provízie

Výnosy a náklady z poplatkov a provízií, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej mie-
ry finančného majetku a záväzkov, sú zahrnuté vo 
výpočte efektívnej úrokovej miery.

Ostatné výnosy z poplatkov a provízií, vrátane po-
platkov 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 čerpa-
nie úverového rámca, poplatky v tejto súvislosti sa 
vykazujú rovnomerne počas doby trvania úverové-
ho rámca.

Ostatné náklady na poplatky a provízie sa týkajú 
hlavne transakčných nákladov a poplatkov za služ-
by, 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 ob-
chodovanie a zahŕňa všetky realizované a nerea-
lizované zmeny reálnej hodnoty, úrok, dividendy 
a kurzové rozdiely.

(e) Dividendy

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

(f) Uhradené platby z lízingu

Uhradené platby v operatívnom lízingu sa rov-
nomerne vykazujú vo výkaze ziskov a strát počas 
doby trvania lízingu. Príjmy z  lízingu sa vykazujú 
ako neoddeliteľná súčasť celkových nákladov lízin-
gu počas doby trvania lízingu.

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

(g) Daň z príjmu

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 
komplexného výsledku.

Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychá-
dzajúci zo zdaniteľných príjmov za rok prepočítaný 

3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy (pokračovanie)
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platnou sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zo-
stavuje účtovná závierka. Splatná daň je upravená 
o sumy súvisiace s minulými obdobiami.

Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej me-
tódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi úč-
tovnou hodnotou 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. 22%.

Banka pri vykazovaní odložených daňových pohľa-
dávok a záväzkov uplatňuje prístup, podľa ktorého 
sa všetky odložené daňové záväzky vykazujú v pl-
nej výške. Odložené daňové pohľadávky sú vyka-
zované len do tej miery, do akej je pravdepodobné, 
že budú splnené podmienky na daňový odpočet 
dočasných rozdielov v  budúcnosti a  že budú do-
siahnuté 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
Banka prvotne vykazuje pohľadávky voči bankám 
a  klientom, záväzky voči bankám, prijaté úvery, 
záväzky voči klientom, emitované dlhové cenné 
papiere a  podriadený dlh k  dátumu zúčtovania. 
Ostatný finančný majetok a záväzky (vrátane ma-
jetku a záväzkov oceňovaných reálnou hodno-
tou cez výkaz ziskov a strát) sa prvotne vykazujú 
ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa banka stala 
zmluvnou stranou v súvislosti 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 hodno-
tou 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 pre-
vodom podstatnej časti rizík a úžitkov vyplývajú-
cich z vlastníctva finančného majetku. Vytvorený 
alebo zachovaný podiel banky na prevedenom fi-
nančnom 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 
vykázaný v jej výkaze o finančnej situácii, ale pone-
chá si všetky riziká a úžitky vyplývajúce z prevede-
ného majetku alebo ich časť. Ak si banka ponechá 
všetky alebo podstatnú časť rizík a úžitkov, nie je 
ukončené vykazovanie prevedeného majetku vo 
výkaze o finančnej situácii. 

Prevod majetku s ponechaním si všetkých alebo 
podstatnej časti rizík a úžitkov zahŕňa napríklad 
zapožičanie cenných papierov a transakcie pri kúpe 
a spätnom predaji.

Banka taktiež ukončí vykazovanie určitého majet-
ku, keď odpíše zostatky, ktoré sa považujú za ne-
vymožiteľné.

(iii) Kompenzácia
Finančný majetok a záväzky sa vzájomne nezapo-
čítavajú. Ich netto hodnota sa vykazuje vo výkaze 
o finančnej situácii vtedy a  len vtedy, ak má ban-
ka právo na kompenzáciu 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 hodno-
te preceňovaný cez hospodársky výsledok

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

Majetok na obchodovanie je prvotne vykazovaný 
a  následne ocenený v  reálnej hodnote vo výkaze 
o finančnej situácii s transakčnými nákladmi vyká-
zanými priamo vo výnosoch. Všetky zmeny reálnej 
hodnoty sú vykázané ako súčasť čistého zisku z ob-
chodovania vo výkaze ziskov a strát. Následne po 
prvotnom vykázaní sa klasifikácia majetku určené-
ho na obchodovanie nemení.

(ii) Pohľadávky a záväzky z finančných derivátov
Pohľadávky a  záväzky z finančných derivátov za-
hŕňajú derivátový majetok a záväzky, t.j. finančné 
deriváty na obchodovanie a na zabezpečenie úro-
kového a menového rizika. 

Finančné deriváty sú oceňované v reálnej hodno-
te vo výkaze o finančnej situácii. Derivát s kladnou 
reálnou hodnotou sa vykazuje ako pohľadávka z fi-
nančných derivátov a derivát so zápornou reálnou 
hodnotou sa vykazuje ako záväzok z  finančných 
derivátov. Vysporiadanie zmien ich reálnej hodnoty 
závisí od ich klasifikácií do nasledovných kategórií:

- Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value hedge)
Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu 
sa zmenám v reálnej hodnote vykázaného majet-
ku alebo záväzku alebo pevného podmieneného 
záväzku, zmeny v reálnej hodnote derivátu sú vy-
kázané 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 za-
bezpečovaná položka).

Ak skončí platnosť derivátu alebo sa derivát pre-
dá, 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 výnosy ako súčasť 
prepočítanej efektívnej úrokovej miery pre zostá-
vajúcu dobu životnosti danej položky.

- Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)
Ak je derivát určený na zabezpečenie vystaveniu sa 
variability peňažných tokov priraditeľnej konkrét-
nemu riziku spojenému s  vykázaným majetkom 
alebo záväzkom alebo vysoko pravdepodobnej 
predpokladanej transakcie, ktorá môže mať vplyv 
na výnosy, efektívna časť zmien reálnej hodnoty 
derivátu je vykázaná v ostatných súčastiach kom-
plexného výsledku a  prezentovaná vo vlastnom 
imaní.

Pri vzniku zabezpečovacieho vzťahu sa zdokumen-
tuje vzťah medzi zabezpečovacím nástrojom a za-
bezpečenou položkou, ciele riadenia rizika a stra-
tégia realizácie rôznych zabezpečovacích operácií. 
Od vzniku zabezpečenia banka priebežne doku-
mentuje, či je zabezpečovací nástroj vysoko efek-
tívny pri kompenzácii zmien reálnej hodnoty alebo 
peňažných tokov zabezpečenej položky.

Neefektívna časť zmien reálnej hodnoty derivátu 
sa vykazuje okamžite  v hospodárskom výsledku.

Účtovanie o hedgingu je ukončené, ak skončí plat-
nosť derivátu alebo derivát sa predá, zruší alebo 
uplatní, derivát nespĺňa kritériá pre účtovanie o za-
bezpečení peňažných tokov, alebo sa jeho vykazo-
vanie zruší. Suma vykázaná v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku vo fonde zabezpečenia tam  
zostáva dovtedy, kým predpokladaná transakcia 
neovplyvní hospodársky výsledok. Ak sa neočakáva, 
že sa predpokladaná transakcia uskutoční, účtova-
nie 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 riadení 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 doho-
dy („základná zmluva“). Vnorené deriváty sú odde-
lené od pôvodných dlhových nástrojov ak:
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- ekonomické charakteristiky derivátu nie sú pria-
mo 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 zá-
väzky ako preceňovaný cez výkaz ziskov a  strát, 
pokiaľ takéto vykázanie odstraňuje a  významne 
redukuje účtovný nesúlad, ktorý by v inom prípade 
nastal.

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

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

(j) Investície držané do splatnosti

Investície držané do splatnosti sú nederivátovým 
finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľ-
nými splátkami 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 amor-
tizovanej 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 amor-
tizovanú hodnotu rozdielu medzi prvotne vykáza-
nou hodnotou a hodnotou pri splatnosti pri použití 

efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo zní-
ženia hodnoty.

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

(k) Finančný majetok na predaj

Finančný majetok na predaj sú nederivátové in-
vestície, ktoré nie sú klasifikované ako iná kategória 
finančného majetku a sú vykazované vo výkaze o fi-
nančnej situácii v položke Investičné cenné papiere.

Majetkové cenné papiere neobchodované na ak-
tívnych trhoch, ktorých reálnu hodnotu nie je mož-
né spoľahlivo určiť, sa vykazujú v obstarávacích ce-
nách 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  divi-
dend 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 pria-
mo v ostatných súčastiach komplexného výsledku, 
pokiaľ sa  investícia nepredá alebo kým nevykazuje 
straty zo zníženia hodnoty. Následne sú kumula-
tívne zisky a  straty vykázané v ostatných súčas-
tiach komplexného výsledku vykážu vo výkaze zis-
kov 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 stra-
ta zo zníženia hodnoty dlhových cenných papierov 
určených na predaj poklesne, tento pokles sa pre-
účtuje cez výkaz ziskov a strát.
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Akékoľvek následné zvýšenie reálnej hodnoty ma-
jetkových cenných papierov určených na predaj so 
zníženou hodnotou sa vykazuje priamo  v ostatných 
súčastiach komplexného výsledku. Zmeny v  stra-
tách zo zníženia hodnoty v rámci časovej hodnoty 
sa vyjadrujú ako súčasť úrokových výnosov.

(l) Úvery a pohľadávky

Pohľadávky sú nederivátovým finančným majet-
kom 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 
vzťahu, ktorý prevádza podstatnú časť rizík a od-
mien súvisiacich s vlastníctvom majetku na nájom-
cu, vykazuje sa tento vzťah v rámci pohľadávok.

Ak banka kúpi finančný majetok a súčasne uzav-
rie dohodu o spätnom predaji tohto majetku (ale-
bo podobného majetku) za fixnú cenu k budúce-
mu 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 náklad-
mi a následne sa oceňujú v ich umorovanej hodno-
te za použitia metódy efektívnej úrokovej miery po 
zohľadnení akéhokoľvek zníženia hodnoty.

(i) Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
banka zisťuje, či existuje objektívny dôkaz zníže-
nia hodnoty finančného majetku nevykazovaného 
v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finan-
čný majetok vykazuje znaky zníženia hodnoty, keď 
existuje objektívny dôkaz o stratovej 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 úrov-
ni individuálneho majetku ako aj skupín majetku. 
Pre každý individuálne významný finančný maje-
tok banka posudzuje stratu zo zníženia hodnoty 
na individuálnej úrovni. Pre každý individuálne vý-

znamný finančný majetok, pre ktorý nebola zistená 
strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni, 
sa posudzuje skupinové zníženie hodnoty, ktoré 
existuje, avšak nebolo zatiaľ identifikované na in-
dividuálnej úrovni. Pre majetok, ktorý nie je indi-
viduálne významný, je tiež posudzovaná strata zo 
zníženia hodnoty na skupinovej úrovni zoskupením 
finančného majetku (vykazovaného v amortizova-
nej hodnote) podľa podobných rizikových charak-
teristík.

Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančného 
majetku (vrátane akcií) môže zahŕňať význam-
né finančné problémy alebo porušenie zmluvy zo 
strany dlžníka, z ekonomických alebo právnych 
dôvodov týkajúcich sa finančných ťažkostí dlžní-
ka bankou udelená úľava dlžníkovi, o ktorej by za 
iných okolností banka neuvažovala, pravdepo-
dobnosť, že dlžník alebo emitent vyhlási konkurz, 
zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier alebo 
iné údaje vzťahujúce sa ku skupine majetku, ako 
sú nepriaznivé zmeny v platobnom stave dlžníkov 
alebo emitentov v skupine, alebo nepriaznivé zme-
ny hospodárskych podmienok, ktoré súvisia s vý-
znamnými finančnými problémami v skupine.

Pri odhadovaní strát zo zníženia hodnoty na sku-
pinovej úrovni (špecificky v prípade portfóliových 
opravných položiek tvorených na nevýznamné 
znehodnotené pohl'adávky a tzv. IBNR opravných 
položkách tvorených na neznehodnotené úvery) 
používa banka štatistické modely. Tieto zohľad-
ňujú historické trendy pravdepodobnosti význam-
ných finančných ťažkostí, načasovanie platieb a 
hodnoty existujúcej straty, upravené o posúdenie 
manažmentu, či súčasné hospodárske a úvero-
vé podmienky spôsobia, že skutočná strata bude 
pravdepodobne vyššia alebo nižšia ako strata vy-
počítaná historickým modelovaním. Pravdepo-
dobnosti významných finančných ťažkostí, miera 
strát a očakávané načasovanie budúcich platieb sa 
pravidelne porovnávajú so skutočnými výsledkami 
s cieľom zaistiť ich aktuálnosť.

Straty zo zníženia hodnoty finančného majetku 
vykazovaného v amortizovanej hodnote sú vy-
počítané ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou 
finančného majetku a súčasnou hodnotou odha-
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dovaných budúcich peňažných tokov odúročených 
pôvodnou efektívnou úrokovou mierou daného 
majetku. Uvedené straty sú vykázané vo výkaze 
ziskov a strát a znižujú hodnotu pohľadávok. Špe-
cificky v prípade úverov znižujú tieto straty hod-
notu pohľadávok prostredníctvom opravných po-
ložiek, 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 nevymožiteľ-
ný, je odpísaný oproti vytvorenej opravnej polož-
ke. Pokiaľ banka po odpísaní úverov zinkasuje od 
klienta ďalšie sumy, výnos sa vykáže vo výkaze zis-
kov a strát v položke Zníženie hodnoty pohľadávok 
voči klientom.

(m) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

Peňažné prostriedky a  ich ekvivalenty zahŕňajú 
pokladničnú hotovosť, voľné prostriedky na účtoch 
v Národnej banke Slovenska a  vysoko likvidný fi-
nančný majetok  so zmluvnou dobou splatnosti do 
3 mesiacov, ktoré nepodliehajú 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 oceňu-
jú v  obstarávacích cenách znížených o  oprávky 
a straty zo znehodnotenia.

Obstarávacie ceny zahŕňajú náklady, ktoré sa dajú 
priamo priradiť k obstaraniu daného majetku. Za-
kúpený softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
úžitkovej hodnoty súvisiaceho vybavenia, sa vyka-
zuje ako súčasť daného vybavenia.

V prípade, že časti položky budov, vybavenia a za-
riadenia majú rozdielne doby použiteľnosti, účtu-
jú sa ako samostatné položky (ako hlavné súčasti) 
budov, vybavenia a zariadenia.

(ii) Následné náklady
Náklady na výmenu položky budov, vybavenia a 
zariadenia sa vykazujú v účtovnej hodnote tejto 
položky, ak je pravdepodobné, že budúce ekono-
mické úžitky spojené s  danou položkou majetku 
budú plynúť do banky a náklady je možné spoľah-
livo merať. Náklady spojené s bežnou údržbou bu-
dov, 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 rov-
nomernej báze počas odhadovanej doby použiteľ-
nosti každej položky budov, vybavenia a zariadenia. 
Prenajatý majetok sa odpisuje počas doby nájmu, 
resp. doby použiteľnosti podľa toho, ktorá je krat-
šia. Pozemky sa neodpisujú.

Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a  po-
rovnávacie účtovné obdobie sú nasledujúce:

Roky Metóda

Budovy 20 metóda rovnomerných 
odpisov

Nábytok, zariadenie 
a vybavenie 4 - 12 metóda rovnomerných 

odpisov

Motorové vozidlá 5 metóda rovnomerných 
odpisov

Softvér 4 metóda rovnomerných 
odpisov

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostat-
kové hodnoty sú prehodnocované ku dňu, ku kto-
rému sa zostavuje účtovná závierka.

(o) Prenajatý majetok

Prenájmy majetku, pri ktorých banka v zásade zná-
ša všetky riziká a získava všetky výhody vlastníka, 
sa klasifikujú ako finančný lízing.  Hodnota finan-
čného lízingu vstupuje do majetku na začiatku pre-
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nájmu, a to buď ako reálna hodnota prenajatého 
majetku alebo ako súčasná hodnota minimálnych 
lízingových splátok podľa toho, ktorá je nižšia. Ná-
sledne po prvotnom vykázaní je majetok vykazo-
vaný v súvislosti s účtovnými zásadami a účtovný-
mi metódami vzťahujúcimi sa na daný majetok.

Všetky ostatné nájmy predstavujú operatívny lí-
zing, pričom majetok prenajatý na operatívny lí-
zing nie je vykázaný vo výkaze o finančnej situácii. 

(p) Investície v nehnuteľnostiach

Investície v nehnuteľnostiach predstavujú majetok 
držaný pre účely získania výnosov z prenájmu ale-
bo sú v držbe pre účely zvýšenia hodnoty majetku, 
alebo pre oboje. Investície v nehnuteľnostiach sa 
prvotne oceňujú v obstarávacích cenách. Následne 
sú preceňované na reálnu hodnotu. 

Odhad  reálnej hodnoty je stanovený využitím vý-
nosovej metódy, čo znamená, že interný znalec by 
mal stanoviť trhovú cenu dosiahnuteľnú v krátko-
dobom časovom horizonte (6 mesiacov), t. z. za 
ktorú je možné nehnuteľnosť predať inému sub-
jektu. Každý zisk alebo 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 dl-
hové cenné papiere, prijaté úvery a podriadený dlh
 
Vklady, záväzky voči klientom, emitované dlho-
vé cenné papiere,  prijaté úvery a  podriadený dlh 
sú prvotne oceňované v  reálnej hodnote zvýše-
nej o  transakčné náklady a  následne oceňované 
v amortizovanej hodnote, vrátane časového rozlí-
šenia 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 pôžič-
ke akcií na spätný odkup majetku (alebo podobný 
majetok) za fixnú cenu platnú v budúcnosti, zmlu-
va je zaúčtovaná ako vklad a podkladový majetok 
zostáva vykázaný v účtovnej závierke banky.

(r) Rezervy 

Rezerva sa tvorí v  prípade, ak existuje pre banku 
právna alebo vecná povinnosť splniť záväzok, kto-
rý vyplýva z minulej udalosti,  ktorej dopad sa dá 
spoľahlivo odhadnúť, a  je pravdepodobné, že na 
jeho vysporiadanie bude potrebný úbytok zdrojov 
prinášajúcich hospodárske úžitky. Rezervy sú vy-
počítané diskontovaním očakávaných peňažných 
tokov pomocou diskontnej sadzby pred zdane-
ním, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie časovej 
hodnoty peňazí, a ak je potrebné, rizík špecifických 
pre daný záväzok.

(s) Zamestnanecké požitky

(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 reálnej možnosti odstúpenia, vytvoriť podrob-
ný plán na ukončenie zamestnania pred bežným 
odchodom do dôchodku.

(iii) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky z  krátkodobých zamestnaneckých požit-
kov sa oceňujú  na nediskontovanej báze a  účtujú 
sa do nákladov v čase, keď je súvisiaca služba po-
skytnutá.

Rezerva sa vykazuje v hodnote, ktorá sa očakáva, 
že bude zaplatená ako krátkodobá peňažná pré-
mia 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 po-
vinnosť je možné spoľahlivo oceniť.

(t) Vykazovanie podľa segmentov

Banka pre vykazovanie podľa segmentov uplatňu-
je štandard IFRS 8 – Prevádzkový segment. Zákla-
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dom vykázania je „manažérsky prístup“, čo zname-
ná, že rozdelenie do segmentov rešpektuje interný 
princíp poskytovania informácií o  segmente ma-
nažmentu. Zároveň odráža aj princíp segmentácie 
hlavného akcionára. 

Segment je súbor majetku a aktivít banky spoje-
ných s poskytovaním produktov alebo služieb (ob-
chodný segment), alebo s poskytovaním produktov 
a služieb v rámci špecifického ekonomického pros-
tredia (geografický segment), ku ktorému sa vzťa-
hujú riziká a výnosy odlišné od ostatných segmen-
tov, 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 Slovenskej republike. Časť majetku a zá-
väzkov je umiestnená mimo Slovenskej republiky. 
Prehľad najvýznamnejších angažovaností celkové-
ho majetku voči zahraničným subjektom je v po-
známke 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 ob-
starávacej hodnote. Prijaté a poskytnuté zabezpe-
čenia a záruky sú vykazované maximálne v aktuál-
nej výške pohľadávky/záväzku.

V rámci bežnej obchodnej činnosti banka posky-
tuje finančné záruky, ktoré pozostávajú z rôznych 
typov akreditívov a záruk. Podľa IAS 39 je finanč-
nou zárukou zmluva, ktorá zaväzuje ručiteľa po-
skytnúť určitú platbu ako úhradu straty držiteľa 
záruky z neplnenia záväzkov konkrétneho dlžníka 
v čase ich splatnosti v zmysle pôvodných alebo 
upravených podmienok dlhového nástroja. Ak je 
banka v pozícii držiteľa záruky, finančná záruka sa 
nevykazuje v súvahe, ale zohľadní sa ako zabezpe-
čenie pri stanovovaní výšky znehodnotenia zaru-
čeného aktíva. 

Finančné záruky sa prvotne oceňujú v reálnej hod-
note. Vo všeobecnosti je prvotné ocenenie prémia 
zaplatená za záruku. Ak nedôjde k zaplateniu pré-
mie pri vzniku zmluvy, je reálna hodnota finanč-
nej záruky nulová, nakoľko predstavuje sumu, za 
ktorú by záruka mohla byť vysporiadaná v tran-
sakcii medzi nezávislými partnermi. Po prvotnom 
vykázaní sa zmluva o finančnej záruke posudzu-
je  za účelom overiť potrebu tvorby rezerv v súla-
de s IAS 37. 
Prijatá prémia sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 
v riadku „Čisté výnosy z poplatkov a provízií” na li-
neárnej báze počas doby trvania záruky.

(v) Aplikácia nových a upravených účtovných 
štandardov

Banka prijala všetky štandardy a interpretácie, kto-
ré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štan-
dardy (IASB) a Výbor pre interpretácie medziná-
rodného finančného výkazníctva (IFRIC) pri IASB 
v  znení prijatom Európskou úniou (EÚ), ktoré sa 
týkajú jej činnosti.

Štandardy a interpretácie týkajúce sa činnosti 
banky, platné v bežnom období

Pre bežné účtovné obdobie platia nasledujúce nové 
štandardy a dodatky existujúcich štandardov, ktoré
vydala IASB a ktoré prijala EÚ.

Aplikácia nasledovných štandardov a interpretácii, 
ktoré nadobudli účinnosť v roku 2014 nemala vplyv 
na účtovné zásady, finančnú pozíciu alebo hospo-
dárenie Banky:
− IAS 32 Započítavanie finančných aktív a finančných 

záväzkov — aktualizácia IAS 32
− IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka
− IFRS 11 Spoločné podnikanie
− IFRS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach
− IAS 27 Individuálna účtovná závierka (aktualizovaný 

v roku 2011)
− IAS 28 Investície v pridružených a spoločných pod-

nikoch (aktualizovaný v roku 2011)
− IAS 36 Vykázania ohľadne spätne získateľnej hod-

noty nefinančných aktív (aktualizácia IAS 36)
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− IAS 39 Obnovenie derivátov a pokračovanie v účto-
vaní o zabezpečení  (aktualizácia IAS 39)

− IFRIC 21 Interpretácia ohľadne odvodov
− IAS 19 Dlhodobé zamestnanecké požitky: Príspevky 

zamestnancov
− Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2010–2012
− Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2011–2013

Štandardy a interpretácie, ktoré boli vydané, ale 
ešte nenadobudli účinnosť

Štandardy, ktoré boli vydané, ale k dátumu vydania 
účtovnej závierky Banky ešte nenadobudli účin-
nosť, resp. ich EÚ ešte neprijala, sú uvedené ďalej. 
V tomto zozname sa uvádzajú vydané štandardy 
a interpretácie, pri ktorých Banka primerane pred-
pokladá, že ich použitie v budúcnosti ovplyvní jej 
zverejnenia, finančnú situáciu alebo hospodárske 
výsledky. Banka plánuje tieto štandardy prijať, keď 
nadobudnú účinnosť.

IFRS 9 Finančné nástroje 

IFRS 9 bol pôvodne vydaný v novembri 2009 a jeho 
cieľom je nahradiť štandard IAS 39 finančné ná-
stroje. Je účinný pre ročné obdobia, ktoré začínajú 
1. januára 2018, alebo neskôr. 

Klasifikácia a oceňovanie finančných aktív 

− Všetky finančné aktíva sa prvotne zaúčtujú 
v reálnej hodnote, ktorá sa v prípade ak sa o prí-
slušnom nástroji neúčtuje v reálnej hodnote cez 
výsledok hospodárenia (fair value through pro-
fit or loss, v skratke „FVTPL“)  upraví o transakč-
né náklady. Pohľadávky z  obchodného styku 
bez významného financujúceho komponentu 
sa však prvotne oceňujú v ich transakčnej cene, 
ako sa stanovuje v štandarde IFRS 15 Výnosy zo 
zmlúv so zákazníkmi. 

− Dlhové finančné nástroje sa následne oceňu-
jú na základe ich zmluvných peňažných tokov 
a obchodného modelu, v rámci ktorého sú drža-
né. Dlhové nástroje sa oceňujú v amortizovanej 
hodnote, ak majú zmluvné peňažné toky, ktoré 
predstavujú výlučne platbu istiny a úrokov z do-
teraz nesplatenej istiny a sú držané v rámci ob-

chodného modelu, ktorý má cieľ držať aktíva na 
zinkasovanie zmluvných peňažných tokov. Dl-
hové nástroje sa oceňujú v reálnej hodnote cez 
ostatné súhrnné zisky (fair value through other 
comprehensive income, v  skratke „FVOCI“) 
s následnou reklasifikáciou do výsledku hospo-
dárenia, ak majú zmluvné peňažné toky, ktoré 
predstavujú výlučne platbu istiny a úrokov z do-
teraz nesplatenej istiny a sú držané v rámci ob-
chodného modelu, ktorý má cieľ buď inkasovať 
zmluvné peňažné toky alebo finančný majetok 
predať. 

− Všetky ostatné dlhové finančné nástroje sa ná-
sledne účtujú v  reálnej hodnote cez výsledok 
hospodárenia. Existuje aj opcia na oceňovanie 
reálnou hodnotou (fair value option, v  skratke 
„FVO“), ktorá umožňuje, aby sa finančné aktí-
va pri prvotnom ocenení označili ako FVTPL, ak 
sa tým eliminuje účtovný nesúlad, resp. sa jeho 
rozsah výrazne zníži. 

− Kapitálové finančné nástroje sa vo všeobecnos-
ti oceňujú v reálnej hodnote cez výsledok hos-
podárenia. Účtovné jednotky však majú opciu, 
ktorá je nezvratná, vykazovať zmeny  reálnej 
hodnote nástrojov iných ako na obchodovanie 
v ostatnom súhrnnom zisku (bez následnej re-
klasifikácie do výsledku hospodárenia). Táto op-
cia sa uplatňuje na baze individuálnych finanč-
ných nástrojov.  

Klasifikácia a oceňovanie finančných záväzkov 

− Pri finančných záväzkoch zaradených do port-
fólia FVTPL pri použití FVO sa musí zmena v ich 
reálnej hodnote zapríčinená zmenou úverového 
rizika prezentovať v  ostatnom súhrnnom zis-
ku. Ostatné zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú 
vo výsledku hospodárenia, pokiaľ prezentácia 
zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na úverové 
riziko predmetného záväzku v  ostatnom sú-
hrnnom zisku nevytvára ani nezväčšuje účtovný 
nesúlad vo výsledku hospodárenia. 

− Všetky ostatné požiadavky štandardu IAS 39 na 
klasifikáciu a  oceňovanie finančných záväzkov 
sa preniesli do štandardu IFRS 9, vrátane pravi-
diel oddelenia vložených derivátov a kritérií na 
používanie FVO. 

3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy (pokračovanie)
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Znehodnotenie 

− Požiadavky týkajúce sa znehodnotenia finanč-
ných aktív sú založené na modeli očakávaných 
strát z  úverov (expected credit loss model, 
v  skratke „ECL“), ktorý nahrádza model vznik-
nutých strát podľa štandardu IAS 39. 

− Model ECL sa týka dlhových finančných ná-
strojov oceňovaných v amortizovanej hodnote 
alebo vo FVOCI, väčšiny úverových prísľubov, fi-
nančných záruk, zmluvných aktív podľa IFRS 15 
a pohľadávok z prenájmu podľa IAS 17 Lízing. 

− Od účtovných jednotiek sa vo všeobecnosti po-
žaduje, aby zaúčtovali buď 12-mesačnú hodnotu 
ECL, alebo ECL za celú dobu životnosti, v závis-
losti od toho, či od prvotného vykázania (resp. 
od momentu uzatvorenia záväzku či záruky) 
výrazne narástlo úverové riziko protistrany. 

− Odhadovanie ECL musí reflektovať výsledok vá-
žený pravdepodobnosťou a vplyv časovej hod-
noty peňazí. Okrem toho, sa musí zakladať na 
primeraných a  preukázateľných informáciách, 
ktoré sú dostupné bez zbytočných nákladov či 
neúmernej snahy. 

Účtovanie zabezpečenia

− Testovanie efektívnosti zabezpečenia musí byť 
prospektívne a smie byť kvalitatívne, v závislosti 
od komplexnosti zabezpečenia

− Rizikový komponent finančného alebo nefi-
nančného nástroja možno označiť ako zabez-
pečovanú položku, ak je oddelene identifikova-
teľný a spoľahlivo merateľný. 

− Časovú hodnotu opcie, forwardovú zložku 
forwardovej zmluvy a  rizikovú prirážku cudzej 
meny možno vyňať zo  zabezpečovacieho ná-
stroja a zaúčtovať ako náklad zabezpečenia. 

− Existujú aj ďalšie možnosti označiť skupiny po-
ložiek ako zabezpečované položky

Prechodné obdobie 

Účtovná jednotka sa smie rozhodnúť uplatniť skoršie 
verzie IFRS 9 vtedy a len vtedy, ak dátum počiatočné-
ho uplatňovania touto účtovnou jednotkou bude pred 
1. februárom 2015. V opačnom prípade sa predčasná 
aplikácia povoľuje len ak sa prijme úplná verzia štan-

dardu IFRS 9 ako celok pre účtovné obdobia začína-
júce sa po 24. júli 2014. Prechod na IFRS 9 sa líši pre 
jednotlivé požiadavky a je sčasti retrospektívny a sčas-
ti prospektívny. Napriek požiadavke uplatňovať IFRS 9 
v jeho celistvosti sa účtovné jednotky môžu rozhodnúť 
predčasne uplatňovať len požiadavky na prezentáciu 
ziskov a strát z finančných záväzkov označených ako 
FVTPL, a ostatné požiadavky v štandarde neuplatňo-
vať. Účtovná jednotka, ktorá sa tak rozhodne, musí 
túto skutočnosť zverejniť a poskytnúť súvisiace zve-
rejnenia, ktoré sú stanovené v ods. 10 – 11 štandardu 
IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia. 

Dosah 

Aplikácia IFRS 9 povedie k  významným zmenám 
v  existujúcich účtovných systémoch a procesoch 
banky. V súčasnosti banka vyčísluje dosah vyplýva-
júci z prijatia tohto štandardu.

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Štandard IFRS 15, ktorý bol vydaný v máji 2014, zavá-
dza nový päťstupňový model, ktorý sa bude použí-
vať pri vykazovaní výnosov zo zmlúv so zákazníkmi. 
Podľa IFRS 15 sa výnos účtuje vo výške, ktorá odrá-
ža očakávaný nárok účtovnej jednotky výmenou za 
prevod tovaru alebo služieb na zákazníka. Princípy 
štandardu IFRS 15 poskytujú štruktúrovanejší prí-
stup k  oceňovaniu a  vykazovaniu výnosov. Tento 
nový štandard o vykazovaní výnosov platí pre všetky 
účtovné jednotky, pričom nahrádza všetky súčasné 
požiadavky na vykazovanie výnosov podľa IFRS. Pri 
prechode na nový účtovný štandard sa požaduje buď 
úplný retrospektívny prístup alebo modifikovaný re-
trospektívny prístup s platnosťou pre účtovné obdo-
bia začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr, s mož-
nosťou predčasného prijatia. Banka v  súčasnosti 
posudzuje vplyv nového štandardu IFRS 15 a plánuje 
ho prijať v jeho požadovaný dátum účinnosti.

Nasledujúci zoznam obsahuje tie vydaté štandardy 
a interpretácie, pri ktorých banka neočakáva, že by 
mali vplyv na zverejňovanie, finančnú pozíciu alebo 
na jej výkonnosť, ak budú v budúcnosti aplikované:

− Investičné spoločnosti (zmeny a  doplnenia 
štandardov IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27) – účinné 
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pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016, 
alebo neskôr, ktoré však EÚ zatiaľ neschválila

− IFRS 14 Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii 
– účinný pre ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. 
januára 2016, alebo neskôr

− Zmeny a doplnenia štandardu IAS 19 Plány defi-
novaných zamestnaneckých požitkov: Zamest-
nanecké pôžitky – účinné pre ročné obdobia, 
ktoré sa začínajú 1. júla 2014, alebo neskôr

− Ročné vylepšenia, IFRS cyklus 2010-2012 – 
účinné pre ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. 
júla 2014, alebo neskôr

− Ročné vylepšenia, IFRS cyklus 2011-2013 – účin-
né pre ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 
2014, alebo neskôr

− Zmeny a doplnenia štandardu IFRS 11 Spoločné 
podnikanie: Účtovanie o nadobudnutí účasti – 
účinné pre ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. 
januára 2016, alebo neskôr

− Zmeny a doplnenia štandardov IAS 16 a IAS 38: 
Objasnenie prípustných metód odpisovania a 
amortizácie – účinné prospektívne pre ročné 
obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2016, alebo 
neskôr

− Zmeny a doplnenia štandardov IAS 16 a IAS 41 
Poľnohospodárstvo: Úžitkové, opakovane ro-
diace rastliny – účinné pre ročné obdobia, ktoré 
sa začínajú 1. januára 2016, alebo neskôr

− Zmeny a  doplnenia štandardu  IAS 27: Metóda 
vlastného imania v  individuálnej účtovnej zá-
vierke – účinné pre ročné obdobia, ktoré sa za-
čínajú 1. januára 2016, alebo neskôr

Banka sa rozhodla neprijať tieto štandardy, revízie 
a  interpretácie pred dátumom nadobudnutia ich 
účinnosti.

Ešte stále však nebola objasnená regulácia účto-
vania o zabezpečení vzhľadom na portfólio finanč-
ného majetku a  záväzkov, keďže princípy takejto 
regulácie EÚ zatiaľ neprijala. Podľa odhadov banky 
by prijatie účtovania o  zabezpečení vzhľadom na 
portfólio finančného majetku a záväzkov podľa IAS 
39 “Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie" 
nemalo mať výrazný vplyv na účtovnú závierku, ak 
by sa aplikovalo ku dňu jej zostavenia.

4. Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyža-
duje vypracovanie odhadov a predpokladov,  ktoré 
majú vplyv na vykazované sumy majetku a záväz-
kov a  na vypracovanie dohadných položiek ma-
jetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa účtovaná 
závierka zostavuje, ako aj na vykazované sumy vý-
nosov a nákladov počas účtovného obdobia. Sku-
točné výsledky sa môžu od odhadov líšiť o budúce 
zmeny ekonomických podmienok podnikateľských 
stratégií, regulačných opatrení, účtovných pravi-
diel, resp. iných faktorov, a môžu zapríčiniť zmenu 
odhadov, čo môže významne ovplyvniť finančnú 
situáciu a výsledok hospodárenia.

(a) Opravné položky na zníženie hodnoty pohľa-
dávok

Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu fi-
nančných rizík (pozri bod 5b).

Majetok zaúčtovaný v  amortizovanej hodnote je 
ocenený v súvislosti s prípadným znížením hodno-
ty 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 mno-
ho subjektívnych posudkov pri odhade výšky strát. 
Banka vytvára opravnú položku na zníženie hod-
noty úverov a pohľadávok v prípadoch, keď existuje 
objektívny dôkaz, že minulé udalosti mali negatívny 
vplyv na odhadované budúce peňažné toky. Tieto 
opravné položky vychádzajú z  doterajších skúse-
ností 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 ve-
denia banky o odhadovaných budúcich peňažných 
tokoch. Vedenie banky pri stanovení obozretných 
a  primeraných odhadov zníženia hodnoty za da-
ných podmienok zobralo do úvahy všetky význam-
né skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú 
závierku v  súvislosti so súčasným stavom hospo-
dárskeho prostredia. Vzhľadom na súčasné ekono-
mické podmienky sa môže výsledok týchto odhadov 
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líšiť od opravných položiek na zníženie hodnoty vy-
kázaných v účtovnej závierke.

(b) Daň z príjmov

Pravidlá a predpisy o dani z príjmu zaznamenali v 
posledných rokoch významné zmeny; v súvislosti 
s  rozsiahlou a zložitou problematikou ovplyvňu-
júcou bankové odvetvie neexistuje významný his-
torický precedens, resp. interpretačné rozsudky. 
Daňové úrady navyše disponujú rozsiahlymi prá-
vomocami pri interpretácii uplatňovania daňových 
zákonov a predpisov pri daňovej kontrole daňových 
poplatníkov. V dôsledku toho existuje vyšší stupeň 
neistoty v súvislosti s konečným výsledkom prípad-
nej kontroly zo strany daňových úradov.

(c) Oceňovanie finančných nástrojov

Účtovné zásady a účtovné metódy banky ohľadne 
reálnej hodnoty sú popísané v bode 3 poznámok.

Určovanie reálnej hodnoty finančného majetku 
a záväzkov, pre ktoré nie je známa trhová cena, si 
vyžaduje použitie oceňovacích techník. Pre finan-
čné nástroje, ktoré sú obchodované zriedka a nie 
sú cenovo transparentné, je reálna hodnota menej 
objektívna a vyžaduje si viaceré úrovne úvah zalo-
žených na likvidite, koncentrácii, neistote trhových 
faktorov, cenových predpokladov a ostatných rizík 
ovplyvňujúcich daný nástroj.

Reálne hodnoty finančného majetku a finančných 
záväzkov, ktoré sú obchodované na aktívnych tr-
hoch, sú založené na kótovaných trhových cenách 
alebo kotácii cien dílerom. Pre všetky ostatné fi-
nančné nástroje banka určí reálne hodnoty použitím 
oceňovacích techník. Oceňovacie techniky zahŕňajú 
čistú súčasnú hodnotu a  modely diskontovaných 

peňažných tokov, porovnanie k podobným nástro-
jom, pre ktoré existuje trh pozorovateľných cien, 
a iné oceňovacie modely. Predpoklady a vstupy po-
užité v oceňovacích technikách obsahujú bezriziko-
vé a benchmarkové úrokové sadzby, úverový spread 
a ostatné prémie použité pri odhadovaní diskont-
ných sadzieb, cien dlhopisov a akcií, kurzov cudzích 
mien, akcie a akciové indexy a očakávané volatili-
ty a korelácie. Cieľom oceňovacích techník je určiť 
reálnu hodnotu, ktorá odzrkadľuje cenu finančného 
nástroja ku dňu vykazovania a ktorá by bola stano-
vená účastníkmi trhu za trhových podmienok. 

Banka určuje reálne hodnoty použitím nasledovnej 
hierarchie metód:

− Úroveň 1 - Kótovaná trhová cena na aktívnom 
trhu pre identický nástroj.

− Úroveň 2 - Oceňovacie techniky založené na po-
zorovateľných vstupoch. Táto kategória zahŕňa 
nástroje ocenené použitím nasledovných infor-
mácií: kótovaná trhová cena na aktívnom trhu 
pre podobné nástroje; kótované ceny pre po-
dobné 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 vý-
znamné nepozorovateľné vstupy. Táto kategória 
zahŕňa všetky nástroje, kde oceňovacie techniky 
obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozo-
rovateľných údajoch, a nepozorovateľné vstupy 
môžu mať významný vplyv na ocenenie nástroja. 
Táto kategória zahŕňa nástroje, ktoré sú ocene-
né na základe trhovej ceny pre podobné nástroje, 
pre ktoré je potrebné zohľadniť významnú ne-
pozorovateľnú úpravu alebo predpoklad, aby sa 
zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

4. Použitie odhadov a úsudkov (pokračovanie)



34SBERBANK SLOVENSKO  |  VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  

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

Úroveň 1 Úroveň 2 Spolu

31. december 2014 Poznámka tis. eur tis. eur tis. eur

Majetok

Pohľadávky z finančných derivátov 9 - 7 963 7 963

Úvery zabezpečené proti zmenám reálnej hodnoty 1 920 1 920

Investičné cenné papiere 12 113 869 49 210 163 078

113 869 57 173 172 961

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov 9 - 5 685 5 685

 - 5 685 5 685

Úroveň 1 Úroveň 2 Spolu

31. december 2013 Poznámka tis. eur tis. eur tis. eur

Majetok

Pohľadávky z finančných derivátov 9 - 5 944 5 944

Úvery zabezpečené proti zmenám reálnej hodnoty - 779 779

Investičné cenné papiere 12 120 638 46 573 167 211

120 638 53 296 173 934

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov 9 - 1 525 1 525

- 1 525 1 525

4. Použitie odhadov a úsudkov (pokračovanie)
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V  roku 2014 banka nerealizovala žiadne transfery 
majetku a  záväzkov medzi jednotlivými úrovňami 
hierarchie. K 31. decembru 2014 a 2013 neboli v účtov-
nej závierke vykázané žiadne finančné nástroje v re-
álnej hodnote stanovenej podľa oceňovacích techník, 
ktoré používajú nepozorovateľné vstupy (úroveň 3).

Klasifikácia finančného majetku a záväzkov

Účtovné zásady a účtovné metódy banky poskytu-
jú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri ich 
vzniku v rôznych účtovných kategóriách za určitých 
podmienok:

- Pri zatriedení finančného majetku alebo záväz-
kov „na obchodovanie“ manažment rozhoduje, či 
banka spĺňa popis majetku a záväzkov definova-
ných v účtovných zásadách a účtovných metó-
dach, bod 3 poznámok.

- Pri vykazovaní finančného majetku alebo záväz-
kov v reálnej hodnote cez  hospodársky majetok  
banka rozhoduje, či bolo splnené jedno z kritérií 
pre takéto vykazovanie:
• Majetok a záväzky sú interne riadené, ohod-

nocované a reportované na báze reálnej hod-
noty;

• Takéto vykazovanie odstraňuje alebo vý-
znamne redukuje účtovný nesúlad, ktorý by v 
inom prípade nastal;

• Majetok alebo záväzok obsahuje vložený de-
rivát, ktorý významne mení peňažné toky vy-
plývajúce zo zmluvy.

- Pri zatriedení finančného majetku ako majetku 
„držaného do splatnosti“ manažment rozhoduje, 
či v banke existuje zámer a  zároveň schopnosť 
držať tento finančný majetok do splatnosti, ako 
je požadované účtovnými zásadami a účtovnými 
metódami..

(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.

(e) Súdne spory

Súdne spory sú vzhľadom na povahu podnikania 
bánk bežnou praxou. Banka pravidelne prehodno-
cuje ich stav a výšku vykázanej rezervy aktualizuje 
(bod 19).

5. Riadenie finančných rizík 
(a) Úvod

Banka má osobitne definované zásady zaobchá-
dzania s rizikami, procesy a technicko-organizačné 
štruktúry, ciele rizika a limity. Banka na pravidelnej 
báze identifikuje a následne riadi, sleduje, minima-
lizuje 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  dlho-
dobý vývoj všetkých rizík, ich dopadov a priebežne 
upravuje svoje procesy s výhľadom do budúcnosti. 
Zároveň banka kladie veľmi veľký dôraz na riadenie 
rizika likvidity a dodržiavanie regulačných požiada-
viek v tejto oblasti, upravené Národnou bankou Slo-
venska.

Informácie o procesoch monitorovania, merania, 
riadenia 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 zodpovedné za vývoj a monitorovanie ria-
denia rizík v ich špecifických oblastiach. 

Sústava interných smerníc v oblasti riadenia rizík je 
zameraná na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým sa 
banka vystavuje za účelom stanovenia zodpoveda-
júcich limitov a kontrolných systémov, ako aj spôso-
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bov monitorovania rizík a sledovania dodržiavania 
limitov. Aktualizácia tejto sústavy interných smer-
níc sa uskutočňuje pravidelne na základe ročného 
edičného plánu, ktorý je zostavovaný zodpovedajúc 
aktuálnym zmenám trhových podmienok, zmene 
produktov, služieb, procesov a  systémov v banke.  
Banka podporuje prostredníctvom štandardizácie 
procesov a kontinuálnych školení, manažérskych 
štandardov a procesov tvorbu a udržiavanie discipli-
novaného a konštruktívneho kontrolného prostre-
dia, v ktorom sú si všetci zamestnanci banky vedomí 
svojej úlohy a zodpovednosti. 

Orgán dozornej rady je zodpovedný za monitoring 
dodržiavania smerníc riadenia rizík a za preverova-
nie 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 pro-
cesov riadenia rizík, ktorých výsledok je predkladaný 
predstavenstvu banky a dozornej rade zároveň.

(b) Úverové riziko

Úverové riziko   predstavuje riziko finančnej stra-
ty z nedodržania zmluvných podmienok dlžníkom 
alebo protistranou. Oddelenia úverového rizika fi-
riem a retailu zabezpečujú stanovenie prijateľného 
exponovania úverového rizika banky, minimalizá-
ciu potencionálnych strát pre banku, ktoré môžu 
vzniknúť realizáciou úverového obchodu s klientom. 
Uskutočňuje sa prostredníctvom organizácie riade-
nia úverových rizík v  banke, a to procesmi, ktoré 
sú stanovené v súbore interných smerníc riadenia 
úverového rizika za podpory systémov pre riadenie 
úverových rizík. Oddelenia Corporate Credit Risk 
a Retail Credit Risk sú zodpovedné za monitorova-
nie a riadenie úverového rizika na úrovni portfólia. 
Odbor Schvaľovanie úverov  je zodpovedný za úve-
rové riziko individuálne posudzovaných úverov. Pre 
klientov so skupinovým obratom nad 30 mil. EUR 
je riziko klienta posudzované v underwritingovom 
HUB v Českej republike alebo v Rusku, v závislosti od 
rizika a výšky transakcie. Tieto HUBy poskytujú ne-
záväzné hodnotenie rizika transakcie, finálne schvá-
lenie v  lokálnom grémiu musí vždy predchádzať 
vypracovanie stanoviska odborom Schvaľovania 

úverov. Riadenie podnikateľských úverov a riadenie 
úverových rizík sú nezávislé na najvyššej úrovni ria-
denia.

Základným dokumentom riadenia rizika je straté-
gia úverového rizika, ktorá je odvodená zo stratégie 
riadenia rizika banky a z  obchodného smerovania 
banky. V stratégii úverového rizika sú stanovené 
všeobecné rámcové podmienky, zásady zaobchá-
dzania s  rizikami, zostavenie procesov a  technic-
ko-organizačných štruktúr, operatívne veličiny ria-
denia, ako napríklad ťažiská obchodu, ciele rizika 
a limity. Na interné predpisy týkajúce sa poskytova-
nia úverových obchodov má divízia riadenia úvero-
vého rizika priamy vplyv a je 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 úve-
rového portfólia,

- modelovanie vývoja úverového portfólia v súvis-
losti so zmenou podmienok poskytovania  úverov 
alebo zavedenia nových úverových produktov,

- spätné a stresové testovanie  ratingových a sko-
ringových modelov, 

- spôsob výpočtu a tvorby opravných položiek, 
- vymáhanie znehodnotených pohľadávok. 

Úverové riziko je prísne sledované  a v rámci organi-
začnej štruktúry je zabezpečené oddelené riadenie 
úverového rizika od obchodných činností a činností 
spojených s vysporiadaním obchodov.

Metódy merania úverového rizika

Za účelom minimalizácie úverového rizika pri po-
skytovaní a počas života úverových obchodov banka 
hodnotí bonitu klienta/obchodu prostredníctvom 
ratingového nástroja s  nastavením diferencova-
ných parametrov pre jednotlivé segmenty klientov. 
Stanovenie ratingového stupňa klienta/obcho-
du ovplyvňuje úroveň bonity klienta, druh, výška, 
splatnosť úveru. Banka zaradí  hodnotením klienta 
alebo obchod do stupňa ratingu od najlepšieho po 
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najhoršieho, pričom najhorší stupeň znamená naj-
vyššiu pravdepodobnosť straty. Osobitne je riadené 
a sledované riziko hypotekárnych úverov. Banka má 
vytvorený proces stanovenia a pravidelnej aktuali-
zácie ratingu a proces kontroly prideľovania ratin-
gu v interných smerniciach. Dodržiavanie limitov na 
krajinu, segment,  maximálnu angažovanosť, stupeň 
ratingu, skupinu odvetvia a osoby s osobitným vzťa-
hom k banke, banka priebežne monitoruje, vyhod-
nocuje a premieta do svojej činnosti.

Systém limitov

Smernice k riadeniu úverového rizika obsahujú sta-
novený systém limitov. Proces schvaľovania úverov 
obsahuje prehodnotenie individuálneho žiadateľa 
o úver, úverového limitu na protistranu a zabezpe-

čenia za účelom mitigácie rizika. Banka pravidelne 
sleduje vývoj úverového portfólia, aby zabezpečila 
možnosť včasného zasiahnutia za účelom minimali-
zácie 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.

Ďalej v rámci bankových procesov monitorujeme 
klientov s osobitným vzťahom k banke.

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

2014 2013
 tis. eur  tis. eur

Úvery znehodnotené posudzované individuálne    
Ratingová klasifikácia:    

Nízke riziko - -
Stredné riziko - 9 086
Vysoké riziko 17  828 10 743
Zlyhané 151 114 151 526

Bez ratingu - -
Brutto hodnota 168 942 171 355
Zníženie hodnoty (opravné položky) (63 912) (79 170)
Účtovná hodnota 105 030 92 185

Úvery znehodnotené posudzované portfóliovo
Ratingová klasifikácia:

Nízke riziko 722 241
Stredné riziko 1 651 1 609
Vysoké riziko 2 392 1 663
Zlyhané 14 764 12 682

Bez ratingu - 1
Brutto hodnota 19 529 16 196
Zníženie hodnoty (opravné položky) (7 247) (7 782)
Účtovná hodnota 12 282 8 414
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2014 2013

 tis. eur  tis. eur
Úvery neznehodnotené a nie po splatnosti
Ratingová klasifikácia:

Nízke riziko 720 161 450 100
Stredné riziko 631 411 762 479
Vysoké riziko 102 270 87 100
Zlyhané 47 96

Bez ratingu 348 2 488
Brutto hodnota 1 454 236 1 302 262
Zníženie hodnoty („IBNR“ opravné položky) (4 468) (1 162)
Účtovná hodnota 1 449 768 1 301 100

Úvery neznehodnotené a po splatnosti
Ratingová klasifikácia:

Nízke riziko 5 521 3 957

Stredné riziko 7 470 14 247

Vysoké riziko 4 892 7 056

Zlyhané 13 0

Bez ratingu - -

Brutto hodnota 17 896 25 260

Zníženie hodnoty („IBNR“ opravné položky) (219) (508)

Účtovná hodnota 17 677 24 752

Celková brutto hodnota 1 660 603 1 515 073

Celkové zníženie hodnoty (opravné položky) (75 846) (88 622)

Celková účtovná hodnota 1 584 757 1 426 451

Banka k 31. decembru 2014 eviduje pohľadávky voči 
bankám v sume 185 107 tis. eur (2013: 191 488 tis. eur).

Banka zaradením do príslušnej skupiny vyjadruje 
pravdepodobnosť zlyhania klienta:

Nízke riziko – klienti s výbornou bonitou,
Stredné riziko – klienti s veľmi dobrou až strednou 
bonitou,
Vysoké riziko – klienti s  akceptovateľnou bonitou 
a watch list,
Zlyhané – klienti v defaulte.

Úvery v omeškaní, ale neznehodnotené 

Úvery a cenné papiere, ktoré sú s istinou alebo úrok-
mi v omeškaní, ale banka nepovažuje za primerané 

hodnotiť ich ako znehodnotené na základe spláca-
nia týchto úverov a/alebo na základe prijatého za-
bezpečenia. Úvery v omeškaní, ale neznehodnotené 
predstavujú pohľadávky v omeškaní  medzi 1 do 30 
dní bez znaku zlyhania.
 
Znehodnotené úvery sú tie, pri ktorých banka ne-
očakáva splatenie istiny a úrokov podľa zmluvných 
podmienok úveru, t.j. vykazujú znaky zlyhania. 

Renegociované úvery

V  rámci skupiny zlyhaných úverov sú zahrnuté aj 
také zlyhané úvery, kde prebehla ich zákonná ale-
bo zmluvná reštrukturalizácia. Tieto renegociované 
úvery eviduje banka k 31.12.2014 v sume 76 398 tis. 
eur (2013: 91 647 tis. eur)

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)
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Ratingová klasifikácia emitenta investičných cenných papierov na základe externých ratingových agentúr 
bola k 31. decembru 2014 nasledovná:

31. december 2014
tis. eur Rating Agentúra

Dlhové cenné papiere určené na predaj:

Dlhopisy slovenských bánk 29 553 A Fitch

Dlhopisy slovenských bánk 15 501 A3 Moody´s

Štátne dlhopisy slovenské 111 076 A+ Fitch

Korporátne dlhopisy slovenské 3 992 Nie je k dispozícii

160 121

Podielové cenné papiere (bod 12a poznámok) 2 957

163 078

Ratingová klasifikácia emitenta investičných cenných papierov na základe externých ratingových agentúr 
bola k 31. decembru 2013 nasledovná:

31. december 2013
tis. eur Rating Agentúra

Dlhové cenné papiere určené na predaj:

Dlhopisy slovenských bánk 28 359 A Fitch

Dlhopisy slovenských bánk 14 436 A3 Moody’s

Dlhopisy zahraničných bánk 0

Štátne dlhopisy slovenské 118 320 A+ Fitch

Korporátne dlhopisy slovenské 3 614 Nie je k dispozícii

164 729

Podielové cenné papiere (bod 12a poznámok) 2 482

 167 211
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Ratingy v kategóriách AAA až BBB-, resp. Baa3 sú 
považované za investične kvalitné a vhodné. Rating 
k podielovým cenným papierom nie je k dispozícii.

Zníženie hodnoty (opravné položky) 

Banka tvorí opravné položky na straty zo zníže-
nia hodnoty, ktoré sú najlepším odhadom na krytie 
existujúcich strát v úverovom portfóliu. Banka má 
stanovenú metodiku obsahujúcu definíciu znakov 
znehodnotenia pohľadávok, spôsob ich identifikácie, 
vyhodnotenia a následný spôsob výpočtu opravných 
položiek v súlade s IFRS. Banka tvorí opravné položky 
IBNR pre pohľadávky bez identifikovaného znehod-
notenia a opravné položky na portfóliovej báze na 
nevýznamné pohľadávky s identifikovaným znehod-
notením,  pričom parametre výpočtu sú validované 
pravidelne na základe stanovenej metodiky. Opravné 
položky pre významné pohľadávky  s identifikova-
ným znehodnotením tvorí banka na individuálnom 
princípe prostredníctvom diskontovania očakáva-
ných peňažných tokov efektívnou úrokovou mierou.

V prípade IBNR a 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 zly-
hania dlžníka a EAD (výška pohľadávky v čase zlyha-
nia). LGD zohľadňuje mieru vymožiteľnosti zlyhanej 
pohľadávky.

Vplyv zmeny parametra výpočtu opravných polo-
žiek LGD  na celkovú výšku opravných položiek:

Nárast parametra
LGD o 10%

2014
tis. eur

2013
tis. eur

     2012
tis. eur

Dotvorenie 
opravných položiek 1 072       750       576

Dotvorenie rezerv 117

Od 31.12.2014 banka v súvislosti s novou metodikou 
výpočtu opravných položiek a  rezerv tvorí rezervy 
na podsúvahové pohľadávky a nevyčerpané limity. 

Vymáhanie zlyhaných pohľadávok

Pohľadávky, ktorých splatenie je ohrozené, sú rieše-

né v  kompetencii odboru Work-out, reštrukturali-
zácia  a collection. V závislosti od typu pohľadávky 
a  typu klienta sú pohľadávky riešené v  zodpoved-
nosti oddelenia Collection (úverové pohľadávky 
voči retailovým klientom) alebo oddelenia Work-
out a  reštrukturalizácia (úverové pohľadávky voči 
firemným klientom). V prípade negatívneho výsled-
ku  reštrukturalizácie úverových pohľadávok banka 
zvyčajne postupuje pohľadávky do správy externej 
právnej kancelárie, resp. mandátnej správy k  vy-
máhaniu. Príslušná zodpovedná osoba uskutočňuje 
všetky kroky v  súvislosti s  vymáhaním pohľadávky 
spojené so zabezpečením maximálnej návratnosti 
zlyhanej pohľadávky zahrňujúc realizáciu zabez-
pečenia, ako aj zastupovanie banky vo všetkých 
relevantných konaniach. Pri nezabezpečených po-
hľadávkach banka takisto pristupuje k postúpeniu 
pohľadávok tretím subjektom.

Postup pri odpise pohľadávok
 
Banka odpíše pohľadávky z úverov a cenných pa-
pierov (vrátane súvisiacej opravnej položky), keď 
zistí, že danú pohľadávku nie je možné vymôcť. Pre 
toto rozhodnutie posudzuje informácie o význam-
ných zmenách vo finančnej situácii dlžníka/emiten-
ta, neschopnosti splácať záväzky, alebo o výťažku 
z prijatého zabezpečenia, ak nebude možné splatiť 
celkovú výšku pohľadávky. Rozhodnutie o odpise 
pre menšie zostatky štandardizovaných úverov je 
vo všeobecnosti založené na počte dní omeškania 
špecifických pre daný produkt.

Banka disponuje zabezpečením pohľadávok voči 
klientom vo forme záložného práva na majetok, inej 
forme založenia majetku a vo forme záruk. Odhady 
reálnych hodnôt zabezpečenia sú založené na hod-
note zabezpečenia vypracovanej v čase poskytnutia 
úveru a tento odhad reálnej hodnoty zabezpečenia 
je prehodnocovaný na základe interných smerníc 
banky, ktoré zodpovedajú požiadavkám stanove-
ným na prehodnocovanie hodnoty zabezpečení 
stanovených v  relevantných dokumentoch Národ-
nej banky Slovenska. resp. v legislatíve platnej v Slo-
venskej republike. Vo všeobecnosti pohľadávky voči 
bankám nie sú zabezpečené, okrem cenných papie-
rov, ktoré sú predmetom obrátených repo obcho-
dov a výpožičiek cenných papierov.
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Odhad reálnej nárokovateľnej hodnoty zabezpečenia finančného majetku je nasledovný:

Pohľadávky voči klientom 2014
 tis. eur

2013
 tis. eur

Prijaté za individuálne znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti 53 358 67 570

Založené účty a termínované vklady 1 000 1 000

Záruky (bankové, štátne) 38 023 2 953

Prijaté za skupinovo znehodnotené úvery

Záložné právo na nehnuteľnosti 6 473 7 960

Záložné právo na hnuteľné veci 14 16

Založené účty a termínované vklady 1 51

Záruky (bankové, štátne) 21 21

Prijaté k úverom, ktoré nie sú znehodnotené ani po splatnosti

Záložné právo na nehnuteľnosti 716 248 462 566

Záložné právo na hnuteľné veci 48 96

Záruky (bankové, štátne) 58 712 26 053

Cenné papiere - 24

Založené účty a termínované vklady 5 433 5 253

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

Záložné právo na nehnuteľnosti 27 134 12 620

Založené účty a termínované vklady 17 23

Záruky (bankové, štátne) 18 -

906 500 586 207

Zabezpečenie

Za účelom zmiernenia úverového rizika a ako sekun-
dárny zdroj splácania počas procesu schvaľovania 
úverov vyžaduje 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 vy-

pracovaného interne znalcom banky. Týmto spô-
sobom banka oceňuje iba zabezpečenia vo forme 
nehnuteľností. Ostatné druhy zabezpečenia okrem 
nehnuteľností majú hodnoty prijatého zabezpečenia 
definované v internej smernici a táto prijatá hodno-
ta musí byť overená príslušným zodpovedným risk 
manažérom pred schválením úveru. Tieto hodnoty 
predstavujú odhad a môžu sa líšiť od skutočne rea-
lizovanej hodnoty. Vývoj hodnôt zabezpečení, ktoré 
banka realizovala, sú súčasťou stanovovania odha-
dov parametra straty v prípade zlyhania (LGD).

Banka v roku 2014 obdržala výťažok z realizovaných 
kolaterálov v sume 1 494 tis. eur (2013: 13 512 tis. eur). 
Na výťažok z kolaterálov nemá nárok tretia strana.
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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:

Pohľadávky voči klientom Investičné cenné papiere

2014
 tis. eur

2013
 tis. eur

2014
 tis. eur

2013
 tis. eur

Súkromné osoby 663 958 533 400 - -

Činnosti v oblasti nehnuteľností 271 193 285 929 149 149

Maloobchod a veľkoobchod 150 460 167 221

Iná priemyselná výroba 82 713 99 928 - -

Baníctvo a energetika 172 342 109 575 - -

Výroba a predaj motorových vozidiel 16 799 46 088 - -

Finančné služby 46 915 45 633 47 861  45 128 

Nefinančné služby 26 627 34 347 - -

Spotrebný tovar 48 477 52 195 3 992 3 614

Výstavba budov, stavebné práce 48 272 31 831 - -

Doprava 15 010 18 138 - -

Turizmus a gastronómia 14 537 14 942 - -

Poľnohospodárstvo 3 967 4 872 - -

Informácie a komunikácia 1 936 1 842 - -

Ostatné 97 398 69 132  111 076  118 320

1 660 603 1 515 073 163 078 167 211
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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.

Pohľadávky voči klientom Pohľadávky voči bankám Investičné cenné papiere
2014

 tis. eur
2013

 tis. eur
2014

 tis. eur
2013

 tis. eur
2014

 tis. eur
2013

 tis. eur

Slovensko 1 455 242 1 317 534 79 357 126 387 160 271 164 879

Francúzsko 25 275 5 270 - - - -

Česká republika 1 766 1 952 - - - -

Rakúsko 309 91 10 001 50 153 - -

USA 8 5 - - 2 792 2 317

Taliansko 186 49 - - - -

Belgicko 812 931 - - 15 15

Rusko 32 994 12 996 5 659 5 255 - -

Nemecko 220 1 - - - -

Ostatné krajiny 143 791 176 244 6 092 2 945 - -

1 660 603 1 515 073 101 109 184 740 163 078 167 211

Riziko koncentrácie je riziko, ktoré môže vzniknúť v 
rámci alebo naprieč rôznymi typmi rizík s potenci-
álnym následkom dostatočne vysokej straty, ktorá 
by ohrozovala existenciu, funkčnosť banky, alebo by 
mohla významne zmeniť rizikový profil banky. Ban-
ka pravidelne identifikuje riziko koncentrácie svojho 
portfólia, pravidelne monitoruje a reportuje riziko 
koncentrácie manažmentu banky na zasadnutiach 

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)

Výboru pre riziko. V prípade, že na základe moni-
toringu dôjde k zisteniu zvýšenia rizika resp. nega-
tívneho vývoja celkového úverového portfólia alebo 
jednej z jeho častí z pohľadu rizika koncentrácie ale-
bo k prekročeniu interne stanovených limitov, ban-
ka realizuje  kroky eskalačného procesu definované 
vnútorným predpisom.    

Prehľad úverovej angažovanosti v jednotlivých segmentoch podľa hlavných produktov:

31. december 2014 31. december 2013

Brutto
tis. eur

Znehod-
notenie
 tis. eur

Účtovná 
hodnota

tis. eur
Brutto
tis. eur

Znehod-
notenie
 tis. eur

Účtovná 
hodnota

tis. eur
Hypotekárne úvery 626 102 2 393 623 709 510 729 2 716 508 013

Ostatné úvery voči obyvateľstvu 42 334 3 223 39 111 26 153 1 650 24 503

Micros úvery 169 268 5 374 163 895 158 320 6 835 151 485

Firemné úvery (corporate) 822 899 64 857 758 042 819 871 77 421 742 450

1 660 603 75 846 1 584 757 1 515 073 88 622 1 426 451
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Riziko vysporiadania

Z činností, ktoré sa uskutočňujú v banke, môže vy-
plynúť riziko vysporiadania v momente zúčtovania 
transakcií a obchodov. Riziko vysporiadania je riziko 
vykázania straty z dôvodu neschopnosti protistra-
ny 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 
prostredníctvom uskutočňovania vysporiadania cez 
settlement/clearing agenta tak, aby sa zabezpečilo 
zúčtovanie iba v prípade, ak obe strany splnili svoje 
zmluvné záväzky. Settlement limity sú časťou úve-
rového schvaľovacieho/limit monitoring procesu.

(c) Riziko likvidity

Pod pojmom likvidita sa rozumie schopnosť banky 
plniť svoje záväzky v požadovanej výške a čase, pri-
čom rizikom likvidity sa chápe riziko zníženia schop-
nosti banky plniť svoje záväzky  v stanovenom  ter-
míne alebo výške.

Manažment rizika likvidity

Riziko likvidity je chápané ako súčasť procesu ria-
denia majetku a záväzkov banky. Postupy zahŕňajú 
pravidelné sledovanie zladenia budúcich peňažných 
tokov podľa jednotlivých mien, sledovanie jednot-
livých ukazovateľov vývoja likvidity a rizika likvidi-
ty a  stresové testovanie rizika likvidity. Riadením 
štruktúry majetku a záväzkov na dennej báze je po-
verené oddelenie  Riadenie aktív a pasív. Sledovaním 
a riadením rizika likvidity je poverené oddelenie ALM 

s podporou štábneho útvaru Market Risk Manage-
ment. Riadenie likvidity a rizika likvidity je oddelené 
po najvyššiu riadiacu úroveň.

Informácie o peňažných tokoch zabezpečuje jednak 
bankový reportingový systém, jednak priebežné sle-
dovanie jednotlivých tokov z uskutočnených obcho-
dov, ktoré ovplyvňujú likviditu banky. Likvidita je ria-
dená 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  za-
bezpečuje optimálne krytie účtu povinných mini-
málnych rezerv, v prípade cudzích mien optimálne 
krytie na jednotlivých nostro účtoch banky.  

Príslušné odbory banky sa zúčastňujú zasadnutí vý-
boru pre riadenie aktív a pasív (“ALCO výbor”), ktorý 
je zodpovedný za strategické riadenie likvidity. Čle-
novia výboru informujú o skutočnostiach, ktoré by 
mohli ovplyvniť likviditu banky. Štábny útvar Mar-
ket Risk Management predkladá pravidelne správu 
o vývoji rizika likvidity. 

V  rámci procesu denného riadenia likvidity banka 
musí plniť regulatórne požiadavky definované Ná-
rodnou bankou Slovenska vo forme limitu pre likvi-
ditné pozície splatné do 1 mesiaca.

Okrem tohto limitu má banka definovaný interný 
proces pre sledovanie a vyhodnocovanie ukazova-
teľov likvidity, ktoré slúžia na predikciu negatívneho 
vývoja likviditnej situácie banky a  ktoré slúžia ako 
základná informačná báza v  procese riadenia lik-
vidity a prijímania strategických rozhodnutí v tejto 
oblasti (ALCO).
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Zostatková doba splatnosti majetku a záväzkov k 31. decembru 2014 je v nasledujúcej tabuľke:
Krátkodobé Dlhodobé

Spolu 
tis. eur 

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 112 597 - 112 597

Pohľadávky z finančných derivátov 388 7 575 7 963 

Pohľadávky voči NBS a bankám 79 357 21 752 101 109

Pohľadávky voči klientom 447 637 1 137 120 1 584 757

Investičné cenné papiere 19 703 143 375 163 078

Hmotný majetok - 17 934 17 934

Nehmotný majetok - 5 427 5 427

Splatná daňová pohľadávka 109 - 109

Odložená daňová pohľadávka - 19 192 19 192

Ostatný majetok 11 028 - 11 028

670 819 1 352 375 2 023 194

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov 3 825 1 860  5 685

Záväzky voči bankám 227 170 7 177 234 347

Prijaté úvery 25 008 25 000 50 008

Záväzky voči klientom 1 356 511 8 949 1 365 460

Emitované dlhové cenné papiere 42 552 90 281 132 833

Rezervy  2 851 - 2 851

Splatný daňový záväzok 956 - 956

Odložený daňový záväzok - 3 246 3 246

Ostatné záväzky 9 801 - 9 801

1 668 674 136 513 1 805 187

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zostatkovej doby splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru 
2014 (v nediskontovanej hodnote). Očakávané toky sa môžu významne líšiť od tejto analýzy.

Do 3 mesiacov
 tis. eur

3 mesiace  
až 1 rok
tis. eur

1-5
rokov

 tis. eur

Viac ako
5 rokov
tis. eur

Spolu
tis. eur

Záväzky
Záväzky z finančných derivátov 3 546 194 903 (51) 4  592

Záväzky voči bankám 112 070 115 634 7 096 - 234 801

Prijaté úvery - 25 016 25 036 - 50 052

Záväzky voči klientom 876 577 487 489 7 605 1 500 1 373 171

Emitované dlhové cenné papiere 927 43 164 92 045 2 680 138 816

Splatný daňový záväzok 956 956

Odložený daňový záväzok 3 246 3 246

Ostatné záväzky 9 801 - - 9 801

1 003 877 671 497 135 931 4 129 1 815 435
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Zostatková doba splatnosti peňažného majetku a záväzkov k 31. decembru 2013 mala nasledovnú 
štruktúru:

Krátkodobé Dlhodobé
Spolu 

tis. eur 

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 192 494 - 192 494

Pohľadávky z finančných derivátov 822 5 122 5 944 

Pohľadávky voči NBS a bankám 136 940 47 800 184 740

Pohľadávky voči klientom 420 640 1 005 811 1 426 451

Investičné cenné papiere 44 405 122 806 167 211

Hmotný majetok - 19 435 19 435

Nehmotný majetok - 5 325 5 325

Splatná daňová pohľadávka 113 - 113

Odložená daňová pohľadávka - 22 234 22 234

Ostatný majetok 7 718 - 7 718

803 132 1 228 533 2 031 665

Záväzky

Záväzky z finančných derivátov 609 916 1 525

Záväzky voči bankám 9 154 - 9 154

Prijaté úvery 11 100 645 100 656

Záväzky voči klientom 1 568 957 10 853 1 579 810

Emitované dlhové cenné papiere 602 127 054 127 656

Rezervy 1 803 - 1 803

Odložený daňový záväzok - 1 940 1 940

Ostatné záväzky 6 645 - 6 645

1 587 781 241 408 1 829 189

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zostatkovej doby splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru 
2013 (v nediskontovanej hodnote). Očakávané toky sa mohli významne líšiť od tejto analýzy.

Do 3 mesiacov
 tis. eur

3 mesiace  
až 1 rok
 tis. eur

1-5
rokov

tis. eur

Viac ako
5 rokov
 tis. eur

Spolu
 tis. eur

Záväzky
Záväzky z finančných derivátov 309 436 727 (177) 1 295

Záväzky voči bankám 9 157 - - - 9 157

Prijaté úvery 74 - 101 138 - 101 212

Záväzky voči klientom 1 245 966 327 620 11 285 - 1 584 871

Emitované dlhové cenné papiere 969 1 357 132 611 2 680 137 617

Ostatné záväzky 6 645 - - - 6 645

1 263 120 329 413 245 761 2 503 1 840 797
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Zostatková doba splatnosti podmienených záväzkov a ostatných finančných povinností položiek k 31. 
decembru 2014 je  v nasledovnej tabuľke  v ktorej sú uvedené nediskontované peňažné toky  v súvislosti  
s ich najskoršou zmluvnou splatnosťou:

Do 3 
mesiacov

3 mesiace  
až 1 rok

1-5
rokov

tis. eur

Viac ako
5 rokov
tis. eur 

Spolu 
tis. eur 

Podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti
Záruky vydané bankám 15 662 - 16 - 15 678

Záruky vydané klientom 10 238 11 539 4 264 893 26 934

Neodvolateľné akreditívy 2 518 264 - - 2 782

Úverové prísľuby 221 320 221 320

249 738 11 803 4 280 893 266 714

Zostatková doba do splatnosti podmienených záväzkov a ostatných finančných povinností položiek k 31. 
decembru 2013 mala nasledovnú štruktúru:

Do 3 
mesiacov

3 mesiace  až 
1 rok

1-5
rokov

tis. eur

Viac ako
5 rokov
tis. eur 

Spolu 
tis. eur 

Podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti
Záruky vydané bankám - - - - -

Záruky vydané klientom 3 339 9 016 8 187 919 21 461

Neodvolateľné akreditívy 1 115 258 - - 1 373

Úverové prísľuby 226 435 226 435

230 889 9 274 8 187 919 249 269

(d) Trhové riziko

Trhovým rizikom sa chápe riziko neočakávaných 
strát resp. zmien hodnoty  majetku a záväzkov v dô-
sledku fluktuácie (zmien) trhových parametrov, 
a to najmä zmien úrokových mier, devízových kur-
zov, cien dlhových a majetkových cenných papierov 
a cien komodít. Cieľom riadenia trhových rizík je me-
rať, monitorovať a eliminovať dopad zmien trhových 
parametrov na hodnotu  majetku a záväzkov banky 
v súlade so stratégiou riadenia rizík a definovaným 
rizikovým apetítom banky. Riadením trhových rizík 
banky  je poverený štábny útvar Market Risk Mana-
gement, ktorý je od obchodných útvarov organizač-
ne odčlenený po najvyššiu riadiacu úroveň.

Ťažisko činnosti oddelenia Global Markets spočíva v 
plnení zákonných ustanovení, v krytí príkazov klien-
tov (platobný styk, refinancovanie) a predovšetkým 
v aktívnom predaji produktov Treasury klientom. 

Oddelenie Global Markets môže obchodovať len tie 
finančné nástroje (na regulovaných trhoch a OTC), 
ktoré boli riadne schválené v zmysle platného pro-
cesu pre zavedenie treasury produktov. Ťažisko 
činnosti ALM spočíva v manažmente likvidity. Za-
radenie obchodov do obchodnej a  bankovej knihy 
vychádza z    definovaných  pravidiel a  pre pozície 
v obchodnej a bankovej knihe je nastavený systém 
interných limitov, ktorý je pravidelne monitorovaný.  

Manažment trhového rizika

Devízové riziko

Devízové riziko je definované ako riziko zmeny 
hodnoty danej pozície v  dôsledku zmien devízo-
vých kurzov. Riadením devízového rizika sa chápe 
súbor pravidiel a činností, ktorých cieľom je mini-
malizácia negatívneho dopadu zmien devízových 
kurzov na pozície a hospodársky výsledok banky.
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Zámerom banky je udržiavať otvorenú čistú deví-
zovú pozíciu v rámci limitov definovaných interne 
alebo  materskou spoločnosťou. Limity sú stanove-
né pre každú menu individuálne  ako aj pre celkovú 
menovú pozíciu banky.

Úrokové riziko

Úrokovým rizikom sa chápe riziko (negatívnej) 
zmeny hodnoty pozícií/portfólií banky v  dôsled-
ku zmien úrokových mier. Veľkosť dopadu zmien 
úrokových mier na pozície banky je závislá na cel-
kovej štruktúre  majetku, záväzkov, podmienených 
záväzkov a ostatných finančných povinností a cel-
kovej štruktúre úrokových výnosov a nákladov. Pri-
márne riziko, ktorému sú vystavené neobchodova-
teľné portfóliá je riziko straty zo zmien v budúcich 
peňažných tokoch alebo reálnych hodnotách fi-
nančných nástrojov z dôvodu zmien trhových úro-
kových sadzieb.           

Riziko úrokových mier je riadené oddeleniami ALM 
a Global Markets využívajúc pri tom štandardné ná-
stroje peňažného a kapitálového trhu. Celková ak-
ceptovateľná hodnota úrokového rizika banky je li-
mitovaná ako maximálne prípustná zmena hodnoty 
úrokovej pozície pri 200 bodovom paralelnom po-
sune výnosovej krivky. Táto zmena je po rovnávaná 
oproti hodnote vlastných zdrojov banky. 

Hodnota úrokového rizika bankovej knihy je kvan-
tifikovaná materskou bankou, pričom banka pro-
aktívne riadi túto pozíciu tak, aby hodnota rizika 
neprekročila výšku alokovaného kapitálu.

Kvantifikácia pre pozície obchodnej knihy je zabez-
pečovaná na dennej báze materskou spoločnos-
ťou. Výpočet je realizovaný pre  menovú a úrokovú 
pozíciu, pričom pozície v akciovom a komoditnom 
riziku nie sú prípustné. Systém limitov je stanovený 
pre jednotlivé parciálne pozície ako aj pre celkovú 
pozíciu. 

Pre účely overenia spoľahlivosti používaného mo-
delu je vykonávané spätné testovanie, v rámci kto-
rého sa porovnávajú denne vypočítavané hodnoty  
s dosiahnutými výsledkami obchodovania za určitú 
dobu sledovania. 

Banka má definovaný systém stresového testo-
vania celkovej úrokovej pozície. Zodpovednosť za 
vykonávanie stresového testovania banky je sta-
novená pre rezort riadenia rizík, ktorý o výsledkoch 
stresového vyhotovuje pravidelnú správu a  pred-
kladá ju na zasadnutia Výboru pre riziko.
Výsledky stresového testovania sú pravidelne pod-
robované spätnému testovaniu a  tvoria súčasť 
správy pre Výbor pre riziko.

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

200 bp paralelný posun

k 31. decembru
2014

 tis. eur

k 31. decembru
     2013

tis. eur 
Očakávaný vplyv 
na vlastné imanie (3 592) 3 229

Očakávaný vplyv 
na výsledok hospodárenia (3 061) (1 090)

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)
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Banka vykázala nasledovnú štruktúru finančného majetku a záväzkov v cudzej  mene k 31. decembru 2014:
Euro 

 tis. eur
US dolár

tis. eur
Ostatné
 tis. eur

Spolu  
tis. eur

Finančný  majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 85 009 2 249 25 339 112 597
Pohľadávky z finančných derivátov 7 963 - - 7 963
Pohľadávky voči NBS a bankám 99 900 1 209 - 101 109
Pohľadávky voči klientom 1 507 497 61 487 15 773 1 584 757
Investičné cenné papiere 160 285 2 793 - 163 078
Splatná daňová pohľadávka 109 - - 109
Odložená daňová pohľadávka 19 192 - - 19 192
Ostatný majetok 11 025 3 - 11 028

1 890 980 67 741 41 112 1 999 833

Finančné záväzky
Záväzky z finančných derivátov 5 685 - -  5 685
Záväzky voči bankám 234 342 5 - 234 347
Prijaté úvery 50 008 - - 50 008
Záväzky voči klientom 1 299 722 28 270 37 468 1 365 460
Emitované dlhové cenné papiere 132 833 - - 132 833
Splatný daňový záväzok 956 - - 956
Odložený daňový záväzok 3 246 - - 3 246
Ostatné záväzky 9 801 9 801

1 736 593 28 275 37 468 1 802 336

Banka vykázala nasledovnú štruktúru finančného majetku a záväzkov v cudzej mene k 31. decembru 2013:
Euro 

 tis. eur
US dolár

tis. eur
Ostatné
 tis. eur

Spolu  
tis. eur

Finančný majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 186 472 1 792 4 230 192 494
Pohľadávky z finančných derivátov 5 807 23 114 5 944
Pohľadávky voči NBS a bankám 184 740 - - 184 740
Pohľadávky voči klientom 1 379 980 33 254 13 217 1 426 451
Investičné cenné papiere 164 893 2 318 - 167 211
Splatná daňová pohľadávka 113 - - 113
Odložená daňová pohľadávka 22 234 - - 22 234
Ostatný majetok 7 457 4 257 7 718

1 951 696 37 391 17 818 2 006 905

Finančné záväzky
Záväzky z finančných derivátov 1 491 - 34 1 525
Záväzky voči bankám 8 851 - 303 9 154
Prijaté úvery 100 656 - - 100 656
Záväzky voči klientom 1 503 100 35 691 41 019 1 579 810
Emitované dlhové cenné papiere 127 656 - - 127 656
Odložený daňový záväzok 1 940 1 940
Ostatné záväzky 6 628 2 15 6 645

1 750 322 35 693 41 371 1 827 386

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)
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(e) Operačné riziko

Banka vidí úlohu manažmentu operačného rizika pri-
márne vo  vytvorení priebežnej a  celej banky sa do-
týkajúcej transparentnosti a evidencie potenciálnych 
strát, ktoré môžu vyplynúť z chýb v procesoch, systé-
moch alebo chýb z dôvodu ľudského faktora, ako aj 
externých vplyvov vo všetkých oblastiach činností.

Banka v  rámci manažmentu operačných rizík sle-
duje realizáciu metódy štandardizovaného prístupu 
pre výpočet kapitálovej požiadavky v zmysle opat-
renia národného regulátora (Národnej banky Slo-
venska). Pre splnenie tejto metódy musia byť zreali-
zované minimálne nasledovné požiadavky:

−− zabezpečenie krytia operačného rizika v  banke 
prostredníctvom vlastného kapitálu,

−− vývoj a  implementácia procesu pre manažment 
operačného rizika.

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

V procese uplatnenia manažmentu operačného ri-
zika 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 čin-
ností,

d) interný kontrolný systém,
e) kľúčové ukazovatele rizika,
f) posudzovanie zmlúv, spolupráca s tretími stra-
nami (outsourcing),

g) osveta, školenia v rámci banky.
2. reporting:
a) interný reporting,
b) externý reporting.

Odborné útvary, tzv. vlastníci rizika, sú primárne 
zodpovedné za:
1. identifikáciu a evidenciu udalostí relevantných pre 
operačné riziko,

2. analýzu rizika – identifikáciu a dokumentáciu dô-
ležitých procesov, posúdenie rizika,
3. podnety na evidenciu latentných rizík,
4. riadenie rizika:
a) vypracovanie opatrení na riadenie rozpozna-
ných operačných rizík,

b) realizáciu ustanovení z procesu zachovania ob-
chodných činností,

c) zabezpečenie dodržiavania všetkých postupov 
vyplývajúcich 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 mo-
nitoruje kapitálové požiadavky.  
Banka postupuje v súlade s požiadavkami Basel III 
,t.j. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) č.575/2013 , Smernice Európskeho parlamentu 
(EÚ) 2013/36/EÚ a podľa Opatrenia NBS č.23/2014 , 
ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie. 
Banka používa štandardizovaný prístup k  riadeniu 
úverového a operačného rizika.

Vlastné zdroje banky sú analyzované na nasledujú-
cich úrovniach:

- Úroveň vlastného kapitálu Tier 1(CET I) zahŕňa 
základné imanie, emisné ážio, rezervné fondy a 
ostatné fondy tvorené zo zisku, po odpočítaní 
strát bežného roka, nehmotného majetku a os-
tatných špecifických položiek odpočítateľných od 
základných vlastných zdrojov. 

- Úroveň dodatočného kapitálu Tier 1 (Tier I) zahŕ-
ňa kapitálové nástroje a účty emisného ážia súvi-
siace s kapitálovými nástrojmi, ktoré sa nekvalifi-
kujú ako vlastný kapitál Tier I.

- Úroveň  kapitálu Tier 2 (Tier II) pozostáva z kapi-
tálových nástrojov,  podriadených úverov, účtov 
emisného ážia súvisiacich s kapitálovými nástroj-
mi. 

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)
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Bankové operácie sú kategorizované buď v banko-
vej alebo obchodnej knihe, a rizikovo vážené aktí-
va sú určené podľa špecifických požiadaviek, ktoré 
majú za cieľ odrážať rôzne úrovne rizika spojeného 
s majetkom a podsúvahovými položkami.
Politikou banky je udržiavanie silnej kapitálovej zá-
kladne za účelom udržania dôvery akcionárov, veri-

teľov a trhu a zabezpečenia budúceho vývoja pod-
nikania. Taktiež je zaznamenaný vplyv kapitálovej 
úrovne na ziskovosť akcionárov a banka si je vedomá 
potreby udržiavania rovnováhy medzi vyššími úrov-
ňami návratnosti, ktoré sú dosiahnuteľné pri vyššom 
zdĺžení a  výhodami a bezpečnosťou dosiahnutými 
solídnou kapitálovou pozíciou.

Banková pozícia regulatórneho kapitálu je nasledovná:
2014

 tis. eur
2013

 tis. eur

Vlastné zdroje
Vlastný kapitál Tier 1:

Základné imanie (bod 22 poznámok) 65 743 65 743

Emisné ážio (bod 22 poznámok) 121 310 121 310

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (bod 23 poznámok) 8 106 4836

Nerozdelený zisk minulých rokov (bod 23 poznámok) 598 -

Strata bežného účtovného obdobia (bod 23 poznámok) - -

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok 11 083 6 718

Mínus:

Rezerva na hedžing peňažných tokov (6 270) (4 600)

Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie ( 177) (175)

Nerealizované zisky ocenené reálnou cenou (4 673) (2149)

Nehmotné aktíva (5 427) ( 5 325)

Odpočitateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti  
a vyplývajú z dočasných rozdielov (135) (1 239)

Spolu vlastný kapital Tier 1: 190 158 185 119

Dodatočný kapitál Tier 1 - -

Kapitál Tier 1 190 158 185 119

Kapitál Tier 2 - -

VLASTNÉ ZDROJE 190 158 185 119

*Vlastné zdroje k 31.12.2013 pôvodne vypočítané podľa Basel II, sú kvôli porovnateľnosti prepočítané podľa 
metodiky Basel III

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)

Základné položky vlastných zdrojov ostali nezmene-
né, t.j. vlastné imanie, emisné ážio, rezervy, odpočíta-
teľný nehmotný majetok. Významná zmena nastala 
v pohľade na oceňovacie rozdiely z AFS porfólia. Pod-
ľa Basel II kladné oceňovacie rozdiely z AFS portfólia 
navyšovali Tier 2 kapitál a záporné oceňovacie rozdiely 
znižovali Tier 1 kapitál. Podľa Basel III metodiky sa do 
vlastných zdrojov zahŕňa akumulovaný iný komplex-
ný výsledok, ktorý sa skladá z oceňovacích rozdielov 
z AFS portfólia a z rezervy na hedžing peňažných to-

kov. V  prechodnom období sa zisky z  oceňovacích 
rozdielov z AFS portfólia vynímajú z vlastných zdrojov.
Podľa nových pravidiel sa taktiež odpočítavajú re-
zervy na hedžing peňažných tokov  a všetky úpravy 
ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné 
oceňovanie. Časť odložených daňových pohľadá-
vok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú 
z dočasných rozdielov, ktorá prevyšuje 10% celko-
vého vlastného kapitálu Tier 1 sa tiež vyníma z cel-
kového objemu vlastných zdrojov.
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Manažment banky používa ukazovatele vlastných 
zdrojov  stanovené Národnou Bankou Slovenska na 
sledovanie kapitálovej základne. Prístup Národnej 
banky Slovenska k takýmto meraniam, založený  na 
metodike Európskej únie publikovanej v  Nariadení 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013, sa 
primárne zaoberá monitorovaním vzťahu kapitálo-
vej požiadavky k dostupným kapitálovým zdrojom. 

Alokácia kapitálu

Alokácia kapitálu patrí medzi špecifické operácie 
a aktivity a je vo väčšej miere riadená optimalizá-
ciou výnosov dosiahnutou z  alokovaného kapitá-
lu. Množstvo alokovaného kapitálu ku každému 
obchodnému segmentu a  typu rizika  je riadené 
hlavne na základe požiadavky vlastných zdrojov, 
ale v niektorých prípadoch regulatórne požiadavky 
plne neodzrkadľujú meniaci sa stupeň rizika spo-
jený 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 pod-
poru danej operácie alebo aktivity tak, aby sa udr-
žala požadovaná minimálna úroveň. 

Proces alokácie kapitálu na špecifické operácie a ak-
tivity je nezávislý od tých, ktorí sú zodpovední za ob-
chodnú činnosť. Oddelenie ALM predkladá návrh na 

alokáciu kapitálu výboru ALCO  vychádzajúc z roč-
ného plánu kapitálu a požiadaviek na vlastné zdroje 
jednotlivých obchodných segmentov. Daný návrh 
je taktiež odkonzultovaný s oddelením Integrované 
riadenie rizík tak aby spĺňal požiadavky rizikového 
apetítu banky. Finálny návrh alokácie kapitálu pod-
lieha schváleniu ALCO výboru.

Napriek tomu, že maximalizácia výnosov z  rizikovo 
upraveného kapitálu je základným východiskom pre 
určenie alokácie kapitálu v rámci banky daným ope-
ráciám a aktivitám, nie je jediným pre rozhodovanie. 
Takisto sa berú do úvahy synergie s inými operáciami 
a aktivitami, dostupnosť manažmentu a iných zdrojov 
a ako je vhodná daná aktivita do dlhodobejších strate-
gických cieľov banky. Postupy banky v súvislosti s ria-
dením kapitálu a  jeho alokácie sú monitorované  na 
zasadnutiach výboru ALCO.

Požiadavky na kapitálovú primeranosť od roku 2014

Vzhľadom na spoločné rozhodnutie orgánov do-
hľadu pre skupinu Sberbank Europe, ktorými sú 
pre Sberbank Slovensko  Národná banka Slovenska 
a Austrian Financial market Authority, bolo vydané 
rozhodnutie o minimálnej výške primeranosti zák-
ladných vlastných zdrojov. Banka implementovala 
tieto požiadavky, podľa rozhodnutia akcionára. Ban-
ka splnila odporúčanie dohliadacích orgánov udržia-
vať primeranosť vlastných zdrojov  nad úrovňou 11,4 
%  a Tier 1 ratio na úrovni 9%. 
Z pohľadu regulatórneho Piliera I bol splnený aj uka-
zovateľ, ktorý by zohľadňoval prirátanie 2,5% vankú-
ša na zachovanie kapitálu k vlastnému kapitálu Tier 
1 požadovaného v rámci procesu SREP. To znamená, 
banke v tomto smere nie sú Národnou bankou Slo-
venska určené žiadne nápravné opatrenia.

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)

Prepočet podľa nových pravidiel mal vplyv na mier-
ny pokles  vlastných zdrojov banky k 31.12.2013. Ka-
pitál banky poklesol o 3 594 tis. EUR, čo malo za ná-
sledok pokles ukazovateľa kapitálovej primeranosti 
Tier 1  o 0,05% a celkového ukazovateľa kapitálovej 
primeranosti o 0,26% oproti pôvodne vykázaným 
hodnotám podľa Basel II.
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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 zásadách a  účtovných metódach 
popísaných v bode 3 poznámok.

Výnosy, výsledky, majetok a záväzky segmentov 
obsahujú položky priamo zodpovedajúce segmentu, 
ako aj tie, ktoré môžu byť priradené v primeranej 
miere. Nepriradené položky tvoria pokladničné 
hodnoty, dane, ostatný majetok, časové rozlíšenie, 
rezervy, ostatné záväzky a  prevádzkové náklady 
ústredia. 

Hodnoty rizikovej expozície 31.12.2014
(Basel III)

31.12.2013
(Basel III )

Hodnoty rizikovo vážených aktív pre kreditné riziko 1 320 618 1 289 423
Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko 174 1 155
Celková hodnota rizikových expozícií pre operačné riziko 88 660 83 125
Celková hodnota rizikových expozícií pre úpravu ocenenia pohľadávky 17 -

Požiadavky na vlastné zdroje celkom 1 409 469 1 373 703

Úroveň kapitálu Tier 1 ako percento z rizikovo vážených aktív 13,49 % 13,48 %

Vlastné zdroje ako percento z rizikovo vážených aktív 13,49 % 13,48%

5. Riadenie finančných rizík (pokračovanie)

Obchodné segmenty

a) Firemné bankovníctvo – zahŕňa priame dlhové 
nástroje, 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 
obchody s NBS, pohľadávky a záväzky voči 
obchodným bankám, cenné papiere, produkty 
so zahraničnými menami a derivátové produkty.
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Firemné 
bankovníctvo

Retailové 
bankovníctvo Treasury Nezaradené Banka spolu

2014 2014 2014 2014 2014
 tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. eur  tis. eur

Čisté úrokové výnosy 25 462 25 213 1 564 (292) 51 947
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 3 570 7 889 (6) (1 040) 10 414

Čistý zisk z obchodovania - - 3 402 - 3 402

Čisté ostatné výnosy (8) (908) (5 531) 238 (6 209)

Prevádzkové výnosy 29 025 32 195 (572) (1 093) 59 554

Všeobecné prevádzkové náklady (4 607) (15 038) (1 088) (19 558) (40 291)

Odpisy (329) (1 938) (93) (3 179) (5 540)

Prevádzkové náklady (4 936) (16 976) (1 181) (22 738) (45 831)
Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty 
majetku a rezervami 24 088 15 218 (1 753) (23 831) 13 723

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom 2 817 (1 167) - 1 133 (2 783)

Tvorba rezerv - - - (1 267) (1 267)

Zisk/(strata) pred zdanením 26 905 14 052 (1 753) (23 965) 15 239

Daň z príjmov (4 072)

Zisk za rok 11 167

Ostatné informácie:

Majetok 759  528 863 677 356 307 43 683 2 023 194

Záväzky 372 009 1 120 478 290 040 22 660 1 805 187

V roku 2014 neboli významné výnosy od ostatných obchodných segmentov banky.
Firemné 

bankovníctvo
Retailové 

bankovníctvo Treasury Nezaradené Banka spolu
2013 2013 2013 2013 2013

tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur

Čisté úrokové výnosy 25 796 22 714 3 274 1 076 44 159
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 4 118 6 834 4 806 10 151

Čistý zisk z obchodovania - - 5 996 - 5 996

Čisté ostatné výnosy (2 210) (4 073) (803) (20) (7 106)

Prevádzkové výnosy 27 704 25 476 1 923 1 903 53 200

Všeobecné prevádzkové náklady (4 594) (13 068) (1 000) (19 950) (38 613)

Odpisy (299) (1 520) (120) (3 352) (5 291)

Prevádzkové náklady (4 893) (14 588) (1 120) (23 302) (43 904)

Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty 
majetku a rezervami 22 811 10 887 803 (25 205) 9 296

Zníženie hodnoty  pohľadávok voči klientom (1 185) (1 402) - 2 (2 585)

Tvorba rezerv - - - (82) (82)

Zisk/(strata) pred zdanením 21 626 9 485 803 (25 285) 6 629

Daň z príjmov (2 760)

Strata za rok 3 869

Ostatné informácie:

Majetok 744 135 720 092 524 797 40 701 2 029 725

Záväzky 662 177 1 024 182 111 335 29 555 1 827 249

V roku 2013 neboli významné výnosy od ostatných obchodných segmentov banky.

6. Vykazovanie podľa segmentov (pokračovanie)
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7. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Pokladničná hotovosť 28 599 25 744

Pohľadávky voči NBS so splatnosťou do 3 mesiacov (bod 8 poznámok) - 160 002

Pohľadávky voči bankám so splatnosťou do 3 mesiacov (bod 10 poznámok) 83 998 6 748

112 597 192 494

8. Účty v emisnej banke

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Pohľadávky voči Národnej banke Slovenska:

Povinné minimálne rezervy 79 357 126 387

Vklady do 3 mesiacov - 160 002

79 357 286 389

Mínus povinné minimálne rezervy (bod 10 poznámok) - ( 160 002)

79 357 126 387

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

9. Finančné deriváty

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Pohľadávky z finančných derivátov 
Deriváty určené na obchodovanie (a) 388 823

Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge):

Swapy na úrokovú mieru (b) 7 575 5 121

7 963 5 944

Záväzky z finančných derivátov 

Deriváty určené na obchodovanie (a) 3 781 609

Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value  hedge):

Swapy na úrokovú mieru (b) 1 904 916

5 685 1 525
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(a) Deriváty určené na obchodovanie 

Zmluvná/ 
nominálna 

hodnota

2014
Zmluvná/ 

nominálna 
hodnota

2013

Reálna hodnota Reálna hodnota

Majetok Záväzky Majetok Záväzky
 tis. eur tis. eur  tis. eur tis. eur  tis. eur  tis. eur

Úrokové deriváty:
Úrokové CAPy 1 748 - - 4 748 - -

Menové deriváty:

Menové forwardy 373 1 2 6 661 8 20

Menové swapy 61 858 68 3 460 104 664 406 180

Menové opcie 3 141 319 319 27 557 409 409

388 3 781 823 609

(b) Zabezpečenie peňažných tokov (cash flow hedge)

Banka uzatvorila swapy na úrokovú mieru (hedžovací nástroj) v nominálnej hodnote 100 000 tis. eur 
s cieľom zabezpečiť riziko vyplývajúce z variabilných úrokových sadzieb na trhu k úverovému portfóliu 
(hedžovaný nástroj). Úrokové riziko je v tomto prípade definované ako potenciálne riziko straty 
vyplývajúce z nárastu dlhodobých úrokových sadzieb.

Banka vykazovala k 31. decembru 2014 úrokové swapy s nominálnou hodnotou 100 000  tis. eur.

Za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2014 bola z oceňovacích rozdielov preúčtovaná do hospodárskeho 
výsledku v položke Úrokové výnosy/náklady suma 2 332 tis. eur (2013: 1 965 tis. eur).

(c) Zabezpečenie reálnej hodnoty (fair value hedge)

Banka je vystavená úrokovému riziku vyplývajúceho z fixných úrokových sadzieb firemných úverov 
(hedžovaný nástroj). Úrokové riziko je v tomto prípade definované ako riziko potenciálnej straty vyplývajúcej 
z nárastu dlhodobých úrokových sadzieb. Na jeho elimináciu využíva úrokové swapy, ktorými si vyrovnáva 
pozíciu zodpovedajúcu trhových sadzbám.    

V roku 2011 banka postupne uzatvorila swapy na úrokovú mieru (hedžovací nástroj) na krytie úrokového 
rizika z úverov, ktorých umorovaná hodnota k 31.decembru 2014 predstavovala sumu 35 216 tis. eur (2013: 
40 012 tis. eur) s ciel'om 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 vyplývajúcej z nárastu dlhodobých úrokových sadzieb.

Čistá zmena reálnej hodnoty hedžovacieho a hedžovaného nástroja:

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Čistá zmena reálnej hodnoty úverov 1 141       (1 223)

Čistá zmena reálnej hodnoty derivátov (1 035) 1 162 

106 (61)

9. Finančné deriváty (pokračovanie)
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Na základe testovania efektivity je zabezpečenie reálnej 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%.

Deriváty, ktoré sú predmetom započítania a potenciálnych dohôd o započítaní:

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Netting pohľadávok a záväzkov z finančných derivátov 2 297 4 419

Pohľadávky z finančných derivátov – nominálna hodnota 199 609 283 864

Záväzky z finančných derivátov – nominálna hodnota 203 000 283 643

10. Pohľadávky voči bankám
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Splatné na požiadanie 15 524 6 748

Ostatné úvery a pohľadávky podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov 68 474 -

- od  3 mesiacov do 1 roka - 10 553

- od  1 roka do 5 rokov 21 752 47 800

- nad 5 rokov - -

105 750 65 101

Z toho:

Pohľadávky so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov (bod 7 poznámok) (83 998) (6 748)

21 752 58 353

11. Pohľadávky voči klientom
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Splatné na požiadanie 199 003 101 725

Ostatné úvery a pohľadávky podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do  3 mesiacov 14 960 170 692

- od  3 mesiacov do 1 roka 95 938 214 096

- od 1 do 5 rokov 268 411 558 429

- nad 5 rokov 1 082 291 470 131

1 660 603 1 515 073

Opravné položky na zníženie hodnoty      (75 846) (88 622)

1 584 757 1 426 451

9. Finančné deriváty (pokračovanie)
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Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

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

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Individuálne opravné položky:
K 1. januáru 79 170 97 899

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu 65 (29)

Čistá tvorba/(rozpustenie) v priebehu roka (4 459) 343

Unwinding (2 191) (2 978)

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok (8 789) (16 784)

Preklasifikácia 116 376

K 31. decembru 63 912 79 170

Portfóliové opravné položky:

K 1. januáru 7 782 7 521

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu (5) (5)

Čistá tvorba/(rozpustenie) v priebehu roka  (475) 1 551

Použitie pri odpise a postúpení pohľadávok (12) (996)

Preklasifikácia (43) (289)

K 31. decembru 7 247 7 782

IBNR opravné položky:

K 1. januáru 1 670 636

Pohyby vyplývajúce zo zmeny kurzu 6 (1)

Čistá tvorba v priebehu roka 3 084 1 121

Preklasifikácia  (73) (87)

K 31. decembru 4 687 1 670

Opravné položky celkom 75 846 88 622

Dňa 30. Decembra 2014 banka vstúpila do zmluvného vzťahu s materskou spoločnosťou Sberbank Europe 
AG o poskytnutí ochrany týkajúcej sa výšky zabezpečenia vybratých úverových pohľadávok. 

V rámci zmluvného vzťahu sa Sberbank Europe AG neodvolateľne a  bezpodmienečne zaväzuje uhradiť 
banke rozdiel medzi znaleckou hodnotou vybraných kolaterálov a  ich predajnou hodnotou očakávanou 
v čase realizácie použitou pri výpočte opravných položiek .

Maximálna nárokovateľná hodnota predstavuje sumu 35 070 tis. eur. Banka sa zaviazala uhradiť poplatok 
za poskytnutú ochranu v  celkovej výške 8  626 tis. eur v rokoch 2015-2019. Poplatok bude vykázaný vo 
výsledovke banky počas doby životnosti záruky.

Spoločnosť vykázala garanciu v podsúvahovej evidencii. Z dôvodu uzavretia zmluvného vzťahu banka v roku 
2014 rozpustila opravné položky vo výške 15 544 tis. eur. 

11. Pohľadávky voči klientom (pokračovanie)
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12. Cenné papiere k dispozícii na predaj
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Cenné papiere určené na predaj

Podielové cenné papiere (a)  2 957 2 482

Dlhové cenné papiere (b) 160 121 164 729

163 078 167 211

(a) Podielové cenné papiere

Názov spoločnosti Činnosť 2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

RVS, a.s. Relaxačno-vzdelávacie centrum 149 149

S.W.I.F.T. Medzinárodný presun prostriedkov 15 15

Mastercard Kreditné karty 2 169 1 852

Visa Inc Kreditné karty 624 466

2 957 2 482

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. 

(b) Dlhové cenné papiere

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Štátne dlhopisy 111 075 118 319

Dlhopisy slovenských podnikov 3 992 3 614

Dlhopisy slovenských bánk 45 054 42 796

160 121 164 729

Časť slovenských a zahraničných štátnych dlhopisov v objeme 146 948 tis. eur bola k  31. decembru 2014 
(2013: 130 229 tis. eur) poskytnutá ako zabezpečenie prijatého úveru (bod 16 poznámok) a zabezpečenie 
ostatných záväzkov.
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13. Hmotný a nehmotný majetok

Pozemky a 
budovy

Nábytok, 
zariadenie 

a vybavenie
Motorové 

vozidlá 
Nehmotný 

majetok Spolu
 tis. eur tis. eur tis. eur  tis. eur tis. eur

Obstarávacia cena

K 1. januáru 2013 26 647 26 513 984 23 079 77 223

Prírastky 3 081 3 987 389 2 754 10 211

Presuny - (404) - (70) (474)

Úbytky (404) (4 052) (170) - (4 626)

K 31. decembru 2013 29 324 26 044 1 203 25 763 82 334

K 1. januáru 2014 29 324 26 044 1 203 25 763 82 334

Prírastky 572 811 428 2 347 4 158

Presuny - - - - -

Úbytky - (3 083) (166) (465) (3 713)

K 31. decembru 2014 29 896 23 772 1 465 27 645 82 778

Oprávky a straty zo zníženia hodnoty 

K 1. januáru 2013 13 508 24 561 613 17 889 56 571

Odpisy za rok 2013 1 409 1 196 137 2 549 5 291

Úbytky (190) (3 954) (144) - (4 288)

K 31. decembru 2013 14 727 21 803 606 20 438 57 574

K 1. januáru 2014 14 727 21 803 606 20 438 57 574

Odpisy za rok 2014 1 464 1 636 195 2 245 5 540

Úbytky - (3 068) (164) (465) (3 687)

K 31. decembru 2014 16 191 20 371 637 22 218 59 417

Zostatková hodnota

K 31. decembru 2013 14 597 4 241 597 5 325 24 760

K 31. decembru 2014 13 705 3 401 828 5 427 23 361

Banka má poistené budovy a zariadenia v zmysle poistných zmlúv proti rizikám požiaru, živelným rizikam, 
proti krádeži a lúpeži, vode z vodovodných zariadení, terorizmu. Hodnota poistného vychádza z obstarávacej 
ceny majetku evidovaného bankou k 31. decembru kalendárneho roka, t.j. 51 403 tisíc eur (2013: 54 488 tis. 
eur). Tento majetok je poistený na cenu novú,  čiže v prípade uvedených škôd sa poistná suma stanoví na 
základe obstarávacích cien platných v čase obnovy poškodeného majetku po odpočítaní spoluúčasti.
Súčasťou poistenia majetku nie je poistenie softvérového vybavenia banky.
Autá v majetku banky sú poistené v zmysle uzavretých poistných zmlúv na havarijné poistenie (KASKO) a 
povinné zmluvné poistenie.
Hotovosť na pobočkách je poistená na riziká požiaru, vlámania a lúpežného prepadnutia so spoluúčasťou 
500 eur.

Banka eviduje plne vyoprávkovaný hmotný majetok v hodnote 17 564 tis. eur (2013: 19 622 tis. eur) a nehmotný 
majetok v sume 18 065 tis. eur (2013: 15 887 tis. eur).
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14. Daň z príjmov právnických osôb  

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie (bod 32 poznámok) (956) -

Zrážková daň 109 113

 Splatná daňová pohľadávka/(záväzok) (847) 113

15. Záväzky voči bankám

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Splatné na požiadanie 8 183 6 142

Ostatné záväzky voči bankám podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov 25 002 3 012

- od 3 mesiacov do 1 roka 196 154 -

- od 1  roka do 5 rokov 5 008 -

234 347 9 154

16. Prijaté úvery 

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Európska investičná banka 50 008 50 011

Národná banka Slovenska 0 50 645

50 008 100 656

Banka vstúpila ku koncu roka 2009 do zmluvného vzťahu  s Európskou investičnou bankou, ktorá banke 
poskytla účelový úver v  sume 25 mil. eur na podporu poskytovania úverov pre malých a  stredných 
podnikateľov. V roku 2013 bola linka rozšírená na 50 mil. eur.

Banka v roku 2012 prijala od Národnej banky Slovenska refinančný úver (LTRO) v sume 50 mil. EUR., ktorý 
bol splatený 18. júna 2014. 
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17. Záväzky voči klientom

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Splatné na požiadanie 524 056 572 619

Ostatné záväzky voči klientom podľa pôvodnej zmluvnej doby splatnosti:

- do 3 mesiacov 174 666 671 979

- od 3 mesiacov do 1 roka 633 820 324 359

- od 1 do 5 rokov 32 918 10 853

1 365 460 1 579 810

K 31. decembru 2014 predstavujú vklady 10 najvýznamnejších klientov celkom 13 % celkových záväzkov banky 
voči klientom (2013: 23 %).

18. Emitované dlhové cenné papiere

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Hypotekárne záložné listy

    Emisia 13 2 033 1 901

    Emisia 14 15 306 15 320

    Emisia 15 20 041 20 010

    Emisia 16 22 015 21 995

    Emisia 17 40 004 40 005

    Emisia 18 13 491 13 485

    Emisia 19 19 943 14 940

132 833 127 656

Emisia 13 zahŕňa 1 914 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur s 
výplatou 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 variabilným kupónom (k 31. decembru 2014: 2,08 % 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 listov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur 
s variabilným kupónom (k 31. decembru 2014: 1,58 % p.a.),  ktoré banka vydala 26. novembra 2012. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 26. novembra 2015 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.
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Emisia 17 zahŕňa 40 000 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 1  000 
eur s variabilným kupónom (k 31. decembru 2014: 0,98 % p.a.),  ktoré banka vydala 28. decembra 2012. 
Hypotekárne záložné listy sú splatné 28. decembra 2017 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých 
klientom.

Emisia 18 zahŕňa 13 500 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur 
s variabilným kupónom (k 31. decembru 2014: 0,98 % p.a.),  ktoré banka vydala 24. januára 2013. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 28. januára 2018 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

Emisia 19 zahŕňa 20 000 hypotekárnych záložných listov emitovaných za nominálnu hodnotu 1 000 eur 
s fixným kupónom (k 31. decembru 2014: 1,5 % p.a.),  ktoré banka vydala 18. decembra 2013. Hypotekárne 
záložné listy sú splatné 18. decembra 2017 zo splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom.

19. Rezervy

Rezerva na
súdne 
spory

tis. eur

Rezerva na 
odchodné

tis. eur

Rezerva na 
záruky
tis. eur

Total
tis. eur

K 1. januáru 2013 1 085 559 37 1 681

Použitie -  (41) - (41)

Tvorba - 168 44 212

Rozpustenie - - (49) (49)

K 31. decembru 2013 1 085 686 32 1 803

K 1. januáru 2014 1 085 686 32 1 803

Použitie -  (38) - (38)

Tvorba - 164 1 155 1 319

Rozpustenie - (219) (14) (233)

K 31. decembru 2014 1 085 593 1 173 2 851

Rezerva na odchodné reprezentuje nárok zamestnanca na jednorazovú odmenu pri odchode do dôchodku. 
Materská spoločnosť vykonáva pre banku každoročne poistno-matematický výpočet rezervy na odchodné, 
ktorý bol za rok 2014 nasledovný:

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

K 1.januáru 686 559

Servisné náklady 138 104

Úrokové náklady 26 24

Platby (38) (41)

Aktuárske zisky a straty (219) 40

Súčasná hodnota k 31. decembru 593 686

18. Emitované dlhové cenné papiere (pokračovanie)
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20. Odložená daň
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vzťahujú na nasledovné položky:

Pohľadávky Záväzky Netto
2014 2013 2014 2013 2014 2013

tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur tis. eur
Pohľadávky voči klientom 16 686 19 497 - 16 686 19 497
Investičné cenné papiere - - (1 318) (606) (1 318) (606)
Finančné deriváty - - (1 768) (1 298) (1 768) (1 298)
Budovy, vybavenie a zariadenie - - (38) (36) (38) (36)
Ostatné záväzky 837 500 (122) - 715 11
Ostatný majetok - 11 - - - 500
Neumorená daňová strata 1 669 2 226 - - 1 669 2 226
Odložená daňová pohľadávka/(záväzok) 19 192 22 234 (3 246) (1 940) 15 946 20 294

K 31. decembru 2014 bola odložená daň vypočítaná použitím sadzby dane z príjmov pre právnické osoby vo 
výške 22 % (2013: 22 %).

Prehľad o zmenách v odloženej dani:
2014

 tis. eur
2013

 tis. eur
K 1. januáru 20 294 21 581

Úprava cez výkaz ziskov a strát (bod 32 poznámok) (3 116) (2 760)

Úprava cez oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní (1 232) 1 473

K 31. decembru 15 946 20 294

21. Ostatné záväzky
2014 2013

 tis. eur  tis. eur
Rôzni veritelia 2 739 2 441
Záväzky voči zamestnancom 2 658 2 279
Výnosy a výdavky budúcich období 562 608
Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 666 555
Záväzky voči štátnemu rozpočtu 313  678
Ostatné 2 863 84

9 801 6 645

Sociálny fond:

2014 2013
 tis. eur  tis. eur

K 1. januáru 2 9
Tvorba 219 73
Čerpanie (193) (80)
K 31. decembru 28 2
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22. Základné imanie

2014 2013
 tis. eur  tis. eur

Upísané a splatené v plnej výške:

194 887 kmeňových akcií po 186 EUR za akciu 36 249 36 249

177 676 kmeňových akcií po 166 EUR za akciu 29 494 29 494

65 743 65 743

Štruktúra základného imania a emisného ážia k 31. decembru 2014 bola nasledovná:

Základné 
 imanie
tis. eur

Emisné ážio
 tis. eur

Spolu
 tis. eur

Kmeňové akcie 65 743 121 310 187 053

Štruktúra základného imania a emisného ážia k 31. decembru 2013 bola nasledovná:

Základné 
 imanie
tis. eur

Emisné ážio
 tis. eur

Spolu
 tis. eur

Kmeňové akcie 65 743 121 310 187 053

Banka v roku 2013 konvertovala všetky prioritné akcie na kmeňové.

23. Rezervné fondy a nerozdelený zisk

Nerozde-
lený zisk

 tis. eur

Zákonný 
rezervný 

fond
tis. eur

Fond 
z ocenenia 

v reálnej 
hodnote

 tis. eur

Fond zo za-
bezpečenia 
peňažných 

tokov
tis. eur

Ostatné 
rezervy 
tis. eur

Aktuárske 
zisky/ 

(straty)
tis. eur

Spolu
tis. eur

K 1. januáru 2014 3 869 3 691 2 149 4 601 1 145 (32) 15 423

Presuny (3 270) 3 270 -

Čistá zmena v reálnej hodnote 
cenných papierov na predaj (a) 2 524 2 524

Čistá zmena z precenenia 
zabezpečovacích derivátov (b) 1 669 1 669

Aktuárske zisky/(straty) 171 171

Zisk za rok 2014 (d) 11 167 11 167

K 31. decembru 2014 11 766 6 961 4 673 6 270 1 145 139 30 954

(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 
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jej znehodnotenia. 
(b) Fond zo zabezpečenia peňažných tokov
Fond zo zabezpečenia peňažných tokov pozostáva z efektívnej časti kumulatívnej zmeny reálnej hodnoty 
derivátov 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 
krytie 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 2014 doplnila zákonný rezervný fond do 
požadovanej výšky. Zákonný rezervný fond nie je určený na rozdelenie akcionárom.

(d) Navrhované rozdelenie zisku
Vedenie navrhne rozdelenie zisku do nerozdeleného zisku za rok končiaci sa 31. decembra 2014:

2014
tis. eur

Prídel do zákonného rezervného fondu 1 117

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 10 050

11 167

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

24. Podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Podmienené záväzky:

Vydané záruky a neodvolateľné akreditívy 45 354 22 834

Ostatné finančné povinnosti:

Úverové prísľuby 221 320 226 436

266 674 249 270

25. Úrokové výnosy

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Banky 1 533 2 191

 Klienti 64 791 57 602

Dlhové cenné papiere 2 705 4 723

Výnosy z prenájmu finančnej investície 32 0

Finančné deriváty 2 332 1 965

71 394 66 481

23. Rezervné fondy a nerozdelený zisk (pokračovanie)
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26. Úrokové náklady
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Banky 2 064 635

Klienti 14 272 18 591

Dlhové cenné papiere 2 567 2 280

Finančné deriváty 544 816

19 447 22 322

27. Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom

2014
tis. eur

2013
tis. eur

Čistá (tvorba)/rozpustenie počas roka  1 850 (3 359)

Straty z odpísaných a postúpených pohľadávok (5 227) (1 313)

Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok 6 160 2 087

2 783 (2 585)

28.Čisté výnosy z poplatkov a provízií

2014 2013
  tis. eur   tis. eur

Výnosy z poplatkov a provízií
Úvery 3 159 3 172

Obchody s cennými papiermi 168 160

Platobné transakcie 7 805 7 349

Zmenárenské transakcie 1 044 1 245

Ostatné operácie 2606 2 353

14 781 14 279

Náklady na poplatky a provízie

Úvery (457) (517)

Obchody s cennými papiermi (218) (206)

Platobné transakcie (396) (286)

Zmenárenské transakcie (1) (2)

Ostatné operácie (3 295) (3 117)

(4 367) (4 128)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 10 414 10 151
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29. Čistý zisk z obchodovania
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Operácie s cennými papiermi na predaj 2 769 5 914
Zmena v reálnej hodnote derivátov fair value hedge (1 035) 1 162
Zmena v reálnej hodnote úverov fair value hedge 1 141 (1 223)
Úrokové deriváty - (42)
Menové deriváty 526 185

3 402 5 996

30. Čisté ostatné výnosy/(náklady) 
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Čisté ostatné výnosy:
Zisk z predaja budov, zariadenia a vybavenia 24 2
Ostatné dane a poplatky (40) (41)
Osobitný odvod finančných inštitúcií (5 531) (6 801)
Ostatné náklady (1 096) (656)
Ostatné výnosy 434 390

(6 209) (7 106)

V čistých ostatných nákladoch  tvorí podstatnú časť osobitný odvod finančných inštitúcií v sume 5,5 mil. 
EUR (2013: 6,8 mil. EUR) ročne, kalkulovaný kvartálne z priemerných hodnôt vybraných pasív k poslednému 
dňu jednotlivých kalendárnych mesiacov predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. 

31. Všeobecné prevádzkové náklady
2014

  tis. eur
2013

  tis. eur

Osobné náklady:

Mzdy a odmeny zamestnancom 16 931 15 064
Ostatné zamestnanecké požitky 360 349
Sociálne poistenie, sociálny fond 4 977 4 468

22 268 19 881
Ostatné prevádzkové náklady:

Služby vzťahujúce sa k budovám 3 892 4 087
Poštovné a telekomunikačné služby, materiál 1 515 1 728
Reklama a reprezentačné náklady 3 404 4 049
Školenia 472 247
Odborné služby 2 368 2 424
Služby vzťahujúce sa k výpočtovej technike 4 486 4 778
Ostatné 1 886 1 419

18 023 18 732
40 291 38 613
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Počet zamestnancov k 31. decembru 2014 bol 692 (2013: 636), pričom 22 z nich boli členovia vedenia (2013: 22). 

Služby poskytnuté audítorskými spoločnosťami, boli počas roka nasledovné:

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Audit účtovnej závierky 91 86

Audit skupinového reportingu 91 86

Ostatné uisťovacie služby 46 43

Ostatné poradenstvo 19 4

247 219

32. Daň z príjmov

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Daň z príjmu v bežnom období:

Splatná daň 956 -

Odložená daň (bod 20 poznámok) 3 116 2 760

Daň z príjmu celkom  4 072 2 760

31. Všeobecné prevádzkové náklady (pokračovanie)
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Účtovný zisk pred zdanením vynásobený daňovou sadzbou je odsúhlasený na daňový náklad nasledovne:

Základ dane
2014

 tis. eur

Daň 22 %
2014

tis. eur

Základ dane
2013

 tis. eur

Daň 22 %
2013

tis. eur

Zisk/(Strata) pred zdanením 15 239 3 353 6 629 1 525

Odpočítateľné položky:

Rozpustenie rezerv (1 985) (437) - -

Daňovo oslobodený výnos z majetkových účastí (6) (1) (6) (1)

Štátne cenné papiere vydané do 31.12.2003 (56) (12) (164) (38)

Zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom (53 201) (11 706) - -

Ostatné (763) (168) (5) (1)

(12 324) (40)

Pripočítateľné položky:

Reprezentačné náklady 94 21 148 34

Tvorba rezerv 3 309 728 - -

Opravné položky 40 358 8 879 151 35

Odpísanie a postúpenie pohľadávok voči klientom 2 450 539 2 633 606

Dary 15 3 22 5

Pokuty 30 7 1 -

Motorové vozidlá 22 5 17 4

Manká a škody 28 6 828 190

Ostatné 1 349 297 702 161

10 484 1 035

Strata za rok 2012 (2 530) (557) -

Nezaúčtovaná odložená daňová pohľadávka zo straty za rok 
2012 použitá v 2013 - (3 341) (768)

Dodatočná daň za predchádzajúce obdobie - -

Vplyv zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19% 
na 23% a z 23% na 22% 1 008

Odložená daň 3 116

Celkový daňový náklad 4 072 2 760

Efektívna daňová sadzba 26,72% 41,64%

Odložené daňové pohľadávky a záväzky boli počítané pri dani z príjmov právnických osôb 22 % 
(2013: 22 %).

33. Budúce záväzky z operatívneho prenájmu
K 31. decembru 2014 bola výška nevypovedateľných budúcich záväzkov z operatívneho prenájmu do  1 roka 
2 464 tis. eur (2013: 2 033tis. eur), od 1 do 5 rokov 4 776 tis. eur (2013: 5 526 tis. eur) a nad 5 rokov 863 tis. eur 
(2013: 623 tis. eur).

32. Daň z príjmov (pokračovanie)
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34. Transakcie so subjektmi s osobitným vzťahom k banke
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. 

Subjekty s kontrolným vplyvom

Sberbank Rusko

Sberbank Europe AG

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 poznámok.

Dozorná rada

Zoznam členov dozornej rady je uvedený v bode 1 poznámok.

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

(a) Subjekty s kontrolným vplyvom
Pohľadávky/(záväzky) voči Sberbank Europe AG boli k 31. decembru nasledovné:

Pohľadávky voči banke 10 343 50 258

Záväzky voči banke (152 900) (1 546)

Záväzky z finančných derivátov (32) -

Záruky prijaté bankou 35 470 15 316

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

Úrokové výnosy 1 206 1 719

Úrokové náklady (1 347) -

Ostatné výnosy 342 105

Ostatné náklady (968) (1 467)

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

Pohľadávky voči banke 6 334 5 422

Záväzky voči banke - -

Pohľadávky z finančných derivátov 115 4

Záväzky z finančných derivátov (2 486) (16)

Záruky prijaté bankou - -

Transakcie počas roka boli nasledujúce:

Úrokové výnosy 9 187

Úrokové náklady - (1)

Ostatné výnosy 124 -

Ostatné náklady (1) -
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2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

(b) Ostatné subjekty 
s osobitným vzťahom
Pohľadávky/(záväzky) voči dcérskym subjektom v rámci skupiny Sberbank Europe AG boli k 31. decembru 
nasledovné:

Pohľadávky voči subjektom 3 427 1 820
Záväzky voči subjektom (86 172) (4 568)
Pohľadávky z finančných derivátov 7 573 -
Záväzky z finančných derivátov (1 231) (50 025)
Záruky prijaté bankou 30 892 31 813

Transakcie počas roka boli nasledujúce:
Úrokové výnosy 43 68
Úrokové náklady (790) (562)
Ostatné výnosy 4 -
Ostatné náklady (307) (120)

2014
  tis. eur

2013
  tis. eur

Majetok
Predstavenstvo 1 2
Vedenie 374 690
Dozorná rada 0 2
Ostatní 92 80

467 774
Bývalí členovia predstavenstva 0 124

467 898
Záväzky
Predstavenstvo (180) (433)
Vedenie (178) (1 056)
Dozorná rada (0) (57)
Ostatní (346) (407)

(704) (1 953)
Bývalí členovia predstavenstva (0) (37)

(704) (1 990)

2014
 tis. eur

2013
 tis. eur

Odmeňovanie
Predstavenstvo 798 416
Vedenie 1 816 1 623
Dozorná rada - -

2 614 2 039
Bývalí členovia predstavenstva 0 277

2 614 2 316

34. Transakcie so subjektmi s osobitným vzťahom k banke (pokračovanie)
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35. Správa cenných papierov
Banka spravuje cenné papiere a iné hodnoty zverené klientmi banke do správy vo výške 187 miliónov eur  
(2013: 226 miliónov eur).

36. Odhadované reálne hodnoty
Reálna hodnota je suma, za ktorú by bolo možné finančné aktívum predať, alebo nutné zaplatiť na 
vysporiadanie alebo presun záväzku, v  rámci bežnej transakcii medzi participantami na trhu k  dátumu 
závierky. Ocenenie reálnou hodnotou je založené na predpoklade, že transakcie nastanú na:
(i)  primárnom trhu pre dané aktívum alebo záväzok, alebo
(ii) v prípade, že neexistuje primárny trh, na trhu ktorý je z hľadiska účtovnej jednoty najvýhodnejší. 
Primárny, resp. najvýhodnejší trh musí byť pre Banku dostupný. 
Pri oceňovaní finančných aktív a záväzkov reálnou hodnotou sa používajú tie isté predpoklady, ktoré by 
použili participanti na trhu, ak by konali v svojom najlepšom záujme. Pri oceňovaní nefinančných aktív sa 
berie do úvahy schopnosť trhových participantov generovať úžitky z aktív tak, že ich používajú najlepším 
možným spôsobom, aby tieto úžitky boli čo najväčšie, poprípade schopnosť tieto aktíva predať iným 
participantom na trhu, ktorí ich budú vedieť najlepším možným spôsobom využiť.

Účtovná hodnota
Odhadovaná 

reálna hodnota Účtovná hodnota
Odhadovaná 

reálna hodnota
2014 2014 2013 2013

 tis. eur tis. eur  tis. eur tis. eur
Finančný majetok
Pohľadávky voči NBS a bankám 101 109 102 793 184 740 182 815

Pohľadávky voči klientom 1 584 757 1 596 030 1 426 451 1 431 373

Finančné záväzky

Záväzky voči bankám 234 347 234 211 9 154 9 155

Prijaté úvery 50 008 49 960 100 656 99 149

Záväzky voči klientom 1 365 460  1 364 307 1 579 810 1 580 407

Emitované dlhové cenné papiere 132 833 133 031 127 656 128 047

Pri odhade reálnych hodnôt finančného majetku a záväzkov banky boli použité nasledovné metódy 
a predpoklady: 

Pohľadávky voči bankám
Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov v iných bankách 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 
považovať 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 diskontovaním budúcich peňažných tokov pri použití 
platných medzibankových sadzieb.
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Prijaté úvery
Reálne hodnoty prijatých úverov sú vypočítané 
diskontovaním 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 hodnoty ostatných záväzkov voči klientom 
sú vypočítané diskontovaním budúcich peňažných 
tokov pri použití platných medzibankových sadzieb.

Záväzky voči klientom naviazané na akciové indexy 

Rozdelenie finančného majetku a  záväzkov oceňovaných amortizovanou hodnotou podľa metodiky 
oceňovania popísanej v bode 4 (c) je nasledovné: 

31. december 2014 Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Spolu
tis. eur

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 112 597 - - 112 597

Pohľadávky voči NBS a bankám - 102 793 - 102 793

Pohľadávky voči klientom - - 1 596 030 1 596 030

112 597 102 793 1 596 030 1 811 420

Záväzky

Záväzky voči bankám - 234 211 - 234 211

Prijaté úvery - 49 960  - 49 960 

Záväzky voči klientom - - 1 364 307 1 364 307

Emitované dlhové cenné papiere - 133 031 - 133 031

- 417 202 1 364 307 1 781 509

31. december 2013 Úroveň 1
tis. eur

Úroveň 2
tis. eur

Úroveň 3
tis. eur

Spolu
tis. eur

Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 192 494 - - 192 494

Pohľadávky voči NBS a bankám - 182 815 - 182 815

Pohľadávky voči klientom - - 1 431 373 1 431 373

192 494 182 815 1 431 373 1 806 682

Záväzky

Záväzky voči bankám - 9 155 - 9 155

Prijaté úvery - 99 149 - 99 149

Záväzky voči klientom - - 1 580 407 1 580 407

Emitované dlhové cenné papiere - 128 047 - 128 047

- 236 351 1 580 407 1 816 758

sú vykázané v  reálnej hodnote   cez výkaz ziskov 
a strát. Precenenia sú uskutočnené na základe 
pohybov príslušných indexov.

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

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

36. Odhadované reálne hodnoty (pokračovanie)
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37. Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Banka nezaznamenala žiadne udalosti po súvahovom dni, ktoré by mali vplyv na ocenenie aktív a záväzkov 
alebo by vyžadovali vykázanie v závierke.

Spoločnosť Sberbank Europe AG, ako majoritný akcionár Banky sa rozhodol zahájiť proces predaja akcií 
spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. Na základe ponúk, ktoré budú predložené v  rámci tohto procesu, 
prijme Sberbank Europe AG rozhodnutie, či akcie  predá a vzdá sa tým rozhodujúceho vplyvu v Banke.
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Správa dozornej rady

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 2014 
zasadala dvakrát. Na svojich zasadnutiach bola infor-
movaná o aktuálnych výsledkoch obchodnej činnosti 
spoločnosti, o plnení operatívneho plánu spoločno-
sti, o uzavretých obchodoch schválených pred-
stavenstvom, o stave problémových 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 2013, schváli-
la plán auditov štábneho útvaru Interná kontrola a 
interný audit na rok 2015, odporučila predstavenstvu 
spoločnosti, aby valnému zhromaždeniu predložilo 
preskúmanú riadnu individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku. 
Dozorná rada schválila zmeny v rokovacích poriad-
koch pre dozornú radu a predstavenstvo a schválila 
personálne zmeny v predstavenstve. Dozorná rada 

ďalej schválila plánovaný rozpočet spoločnosti na 
rok 2014, schválila zmeny v poboč kovej sieti a iné. 

II. Dozorná rada sa na zasadnutí dňa 29. apríla 
2015 zaoberala predloženou riadnou individuálnou 
ročnou účtovnou závierkou za účtovné obdobie 
kalendárneho roku 2014 a schválila, v súlade s 
§ 198 Obchodného zákonníka a § 21 odsek 4 stanov 
spoločnosti, riadnu individuálnu ročnú účtovnú 
závierku za účtovné obdobie kalendárneho roku 
2014, ktorá bola potvrdená audítorom spoločnosti 
Ernst & Young Slovakia, spol. sr.o. 

Dozorná rada súhlasí, aby predstavenstvo na 
zasadnutí valného zhromaždenia Sberbank Slov-
ensko, a.s. dňa 29. apríla 2015 predložilo nasledovný 
návrh na rozdelenie zisku Sberbank Slovensko, a.s. 
za účtovné obdobie kalendárneho roku 2014: 

EUR

vo výške 11 166 795,84
do zákonného rezervného fondu 1 116 679,58

na vyplatenie dividend 0,00

na účet nerozdeleného zisku 10 050 116,26
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HYPOTEKÁRNE ZÁLOŽNÉ LISTY

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

13. emisia: SK4120007998
14. emisia: SK4120008459
15. emisia: SK4120008681
16. emisia: SK4120008889
17. emisia: SK4120008921
18. emisia: SK4120008970
19. emisia: SK4120009713

Počet:

13. emisia: 10 000 ks
14. emisia: 15000 ks
15. emisia: 20 000 ks
16. emisia: 22 000 ks
17. emisia:  40 000 ks
18. emisia: 13 500ks
19. emisia: 20 000ks

Menovitá hodnota:

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
18.emisia: 1 000 EUR
19.emisia: 1 000EUR

Dátum začiatku vydávania (emisie) HZL:

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
18.emisia: 24.1.2013
19.emisia: 18.12.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty HZL:

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
18.emisia: 24.1.2018
19.emisia:  18.12.2017

Spôsob určenia výnosu emisie HZL: 

13. emisia 

Dlhopisy nebudú úročené žiadnou úrokovou 
sadzbou. Výnos dlhopisov predstavuje rozdiel medzi 
emisným kurzom a splatnou sumou dlhopisu. Pri 
akýchkoľvek výpočtoch týkajúcich sa dlhopisov 
(vrátane výpočtov súvisiacich 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.

Vyhlásenie o správe a riadení
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18.emisia:

Výnos je určený pohyblivou úrokovou sadzbou
3M EURIBOR + 0,90 % p.a. Báza na výpočet výnosu 
je stanovená na act/360.
Úroková sadzba bude stanovená na príslušné úrokové 
obdobie v druhý pracovný deň predchádzajúci 
príslušnému termínu výplaty výnosov pre príslušné 
(nasledujúce) úrokové obdobie. Pre prvé úrokové 
obdobie bude úroková sadzba určená v druhý 
pracovný deň pred dátumom začiatku vydávania 
emisie. Splatná čiastka výnosov z dlhopisov na 
príslušné úrokové obdobie sa vypočíta tak, že 
sa vynásobí úroková sadzba aktuálnym počtom 
dní úrokového obdobia, súčin sa vydelí počtom 
360 a vynásobí sa menovitou hodnotou všetkých 
dlhopisov. Úrokovým obdobím sa rozumie obdobie 
medzi jednotlivými termínmi výplaty výnosov, a to 
odo dňa výplaty výnosu (vrátane) do najbližšieho dňa 
výplaty výnosu, pričom prvým úrokovým obdobím 
je obdobie začínajúce dátumom začiatku vydávania 
emisie (vrátane) do prvého termínu výplaty výnosu.

19.emisia:

Výnos je určený fixnou úrokovou sadzbou 1,50% p.a. 
Báza na výpočet výnosu je stanovená na act/act.
Termín výplaty výnosov:
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
18.emisia: štvrťročne, k 24.04., 24.07., 24.10. a 24.01. 
bežného roka, začínajúc 24.04.2013. Ak pripadne deň 
výplaty výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, 
ale dňom pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, za termín výplaty výnosov sa považuje 
najbližší nasledujúci pracovný deň.
19.emisia: ročne, k 18.12. bežného roka, začínajúc 
18.12.2014. Ak pripadne deň výplaty výnosu na deň, ktorý 
nie je pracovným dňom, ale dňom pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, za termín výplaty výnosov sa 
považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

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 akcií

Akcie Sberbank Slovensko, a. s., znejú na meno a sú 
vydané v zaknihovanej podobe v súlade s príslušnými 
platnými právnymi predpismi Slovenskej 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.

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. 2013):

Obchodné meno Sberbank Europe AG
Podiel na základnom imaní (%) 99,5047 %
Podiel na hlasovacích právach (%)99,5047%
Sídlo Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

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

Podiel hlavného akcionára na základnom imaní 
Sberbank  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 osobitné 
práva kontroly voči Sberbank Slovensko, a.s.
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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 
zamestnanecké akcie.

Informácie o obmedzeniach hlasovacích práv

Základné imanie Sberbank Slovensko, a. s., 
predstavuje 65 743 198 € a je rozdelené nasledujúco: 
36 248 982 €, čo predstavuje 194 887 kmeňových 
akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote po 186 
€,  29 494 216 €, čo predstavuje 177 676  kmeňových  
akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote po 166 
€. Na každú kmeňovú akciu s menovitou hodnotou 
186 € pripadá 186 hlasov, na každú kmeňovú akciu s 
menovitou hodnotou 166 € pripadá 166 hlasov.. 

Informácie o dohodách medzi majiteľmi cenných 
papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k 
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a 
obmedzeniam hlasovacích práv 

Sberbank Slovensko, a.s. nie sú známe dohody medzi 
akcionármi, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam 
prevoditeľnosti 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 notárska zápisnica.

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 
predpokladaných § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve.
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Zoznam obchodných miest

Banskobystrický kraj Telefón Fax

Banská Bystrica Dolná 27 048/471 2121 048/471 2130 974 01 Banská Bystrica

Lučenec Nám. Artézskych prameňov 4 047/4316 111 047/4330 566 P. O. BOX 125  
984 01 Lučenec

Zvolen Nám. SNP 19 045/524 9071 045/524 9075 960 01 Zvolen

Bratislavský kraj

Bratislava - AUPARK Einsteinova 18 02/6720 2071 02/6720 2075 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Avion Ivanská cesta 16 02/4821 5211 02/4821 5211 P. O. BOX 81  
821 04 Bratislava

Bratislava - Bory Lamač č. 6780 02/6920 4971 02/6920 4971 P. O. BOX 81  
840 07 Bratislava

Bratislava - Haanova Haanova 12 02/6720 2091-4 02/6720 2095 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Jesenského Jesenského 2 02/5930 8251-4 02/5930 8255 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Kazanská Kazanská 23 02/4020 3041 02/4020 3045 821 06 Bratislava

Bratislava - Miletičova Miletičova 44 02/5020 3057 02/5020 3055 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Mlynské nivy Mlynské nivy 3 02/5720 1061 02/5720 1064 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - M. Sch. Trnavského Sch. Trnavského 14 02/6920 2030 02/6920 2035 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Námestie SNP Námestie SNP 15 02/5921 1111 02/5296 3794 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Námestie sv. Františka Námestie sv. Františka č. 8A 02/6020 2082 02/6020 2085 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Polus City Center Vajnorská ulica - Polus City 
Center 02/4464 5191 02/4464 5193 P. O. BOX 81  

810 00 Bratislava

Bratislava - Seberíniho Seberíniho 2/B 02/4820 9080 02/4820 9085 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Trnavská Trnavská ul. 50/A 02/4910 3010 02/4910 3017 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Vazovova Vazovova 22 02/5020 3028 02/5020 3025 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Bratislava - Vysoká Vysoká 9 02/5965 1111 02/5441 2453 P. O. BOX 81  
810 00 Bratislava

Košický kraj

Košice - Hlavná Hlavná 108 055/720 6511 055/720 6515 043 73 Košice

Košice - Mlynská Mlynská 29 055/720 4211 055/720 4240 043 73 Košice

Košice - Aupark Nám. osloboditeľov 1 055/720 3045 055/720 3048 040 17 Košice

Michalovce Hollého 7 056/6871 010 056/6871 015 071 01 Michalovce
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Nitriansky kraj Telefón Fax

Komárno Župná ulica 18 035/7900 010 035/7900 015 P. O. BOX 178  
945 01 Komárno

Levice Námestie hrdinov 7-8 036/6350 381 036/6350 385 934 01 Levice

Nitra - F. Mojtu Fraňa Mojtu 8 037/6926 312 037/6550 369 P. O. BOX 26/B  
949 01 Nitra

Nitra - ZOC Max Chrenovská 1661/30 037/ 693 03 51 037/ 693 03 55 949 01 Nitra

Nové Zámky M. R. Štefánika 45 035/6911 330 035/6911 335 P. O. BOX 159  
940 01 Nové Zámky

Šaľa Hlavná 6/53 031/7883816 031/7707 180 P. O. BOX 64  
927 00 Šaľa

Prešovský  kraj

Poprad Ul. 1. mája 220/19 052/772 2425 052/772 3215 P. O. BOX 20  
058 01 Poprad

Prešov Hlavná 45 051/7580 555 051/7580 530 P. O. BOX 70  
080 01 Prešov

Trenčiansky  kraj

Nové Mesto nad Váhom Weisseho 16 032/748 4401 032/748 4405 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom

Prievidza Námestie slobody 38 046/5198 550-4 046 / 5198 555 971 01 Prievidza

Trenčín Nám. Ľ. Štúra 16 032/7480 100 032/7441 935 P. O. BOX 90  
911 50 Trenčín

Trnavský  kraj

Dunajská Streda Komenského 1G 031/5902 700 031/5902 705 P. O. BOX 85  
929 01 Dunajská Streda

Galanta Hlavná 977/14 031/7802 174 031/7802 355 924 00 Galanta

Hlohovec Nám. sv. Michala 1 033/735 1033 033/735 1035 920 01 Hlohovec

Piešťany Nám. slobody 13 033/7970 000 033/7970 005 P. O. BOX D-27  
921 01 Piešťany

Skalica Potočná 40/A 034/6908145 034/6908148 909 01  Skalica

Trnava Paulínska 2 033/5903 826 033/5903 850 917 01 Trnava

Žilinský  kraj

Martin M. R. Štefánika 20 043/4213906 043/4213905 036 01 Martin

Ružomberok Mostová 16 044/4314 111 044/4314 130 P. O. BOX 96  
034 01 Ružomberok

Žilina Národná 28 041/5059 511, 
5059 512, 5059 513041/5059 525 010 01 Žilina
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PREDSTAVENSTVO
CHIEF RISK OFFICER
Rezort predstavenstva
Člen predstavenstva

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & CORPORATE
Rezort predstavenstva

Predseda predstavenstva

1130 VNÚTORNÁ KONTROLA 
A VNÚTORNÝ AUDIT

Štábny útvar                  

1060 ĽUDSKÉ ZDROJE 
Štábny útvar

2040 EKONOMICKÝ ODBOR
Odbor

2410 ALM A FINANČNÁ PODPORA
Oddelenie

2420 PLÁNOVANIE A CONTROLLING 
Oddelenie

1090 RETAILOVÁ OBCHODNÁ SIEŤ
Odbor

1092 RETAILOVÉ CENTRUM ZAPÁD
Retailové centrum

1094 RETAILOVÉ CENTRUM STRED
Retailové centrum 

1095 RETAILOVÉ CENTRUM VÝCHOD
Retailové centrum   

2100 COMPLIANCE OFFICER AND ANTI-
MONEY LAUNDERING  

Štábny útvar

1091 RETAILOVÉ CENTRUM 
HLAVNÉ MESTO I
Retailové centrum           

4030 PLATOBNÉ SLUŽBY
Oddelenie

2320 VYSPORIADANIE ÚVEROVÝCH 
OBCHODOV

Oddelenie

1040 VNÚTORNÁ PREVÁDZKA
A OBSTARÁVANIE

Odbor 

1410 SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ 
A VÝSTAVBA

Oddelenie

1430 DOKUMENTÁCIA A HOSPODÁRSKA 
SPRÁVA
Oddelenie

1420 HLAVNÁ POKLADŇA
Tím

2030 BANKOVÁ PREVÁDZKA
  Odbor

 2960 ÚVEROVÉ RIZIKO RETAIL 
Oddelenie

2962 METODIKA ÚVEROVÉHO RIZIKA 
RETAIL 

Tím

2210 WORK-OUT A REŠTRUKTURALIZÁCIA
Oddelenie

2220 COLLECTION
Oddelenie

2020 WORK-OUT, REŠTRUKTURALIZÁCIA
A COLLECTION

Odbor

2170 PRÁVNE SLUŽBY
Štábny útvar

2940 INTEGROVANÉ RIADENIE RIZIKA
Oddelenie

2310 ÚVEROVÁ ADMINISTRATÍVA 
Oddelenie     

1030 FIREMNÉ BANKOVNÍCTVO
Odbor

1711 SPRACOVANIE DOKUMENTÁRNYCH 
TRANSAKCIÍ A ZÁRUK

Tím

CHIEF RETAIL OFFICER
Rezort predstavenstva
Člen predstavenstva

1021 KREDITNÉ ANALÝZY
 Tím

1022 VÝVOJ PRODUKTOV
Tím

1023 MIS
 Tím

1024 MIDDLE OFFICE 
Tím

1050 INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO
A GLOBÁLNE TRHY

 Oddelenie1073 PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE
Oddelenie

1712 TRADE/EXPORT FINANCE
Tím

  1511 GLOBÁLNE TRHY-PREDAJ
Tím

4020 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
Odbor

4210 PREVÁDZKA IT
Oddelenie

4240 VÝVOJ IT
Oddelenie

4250 PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Oddelenie

1620 ORGANIZÁCIA
Oddelenie

4090 ALTERNATÍVNE DISTRIBUČNÉ 
KANÁLY

Odbor

2950 ÚVEROVÉ RIZIKO FIRIEM 
Oddelenie

  2920 MARKET RISK MANAGEMENT
Oddelenie

2941 ANALÝZA PORTFÓLIA IRM
Tím

2942 METODIKA A PROCES IRM
Tím

2930 OPERATION RISK MANAGEMENT
Štábny útvar

2821 SCHVAĽOVANIE ÚVEROV-SME A FIRMY
Oddelenie

2822 SCHVAĽOVANIE ÚVEROV-MICROS 
Oddelenie

2810 SCHVAĽOVANIE ÚVEROV-RETAIL
Oddelenie 

2080 SCHVAĽOVANIE ÚVEROV
Odbor    

2963 RIADENIE KOLATERÁLOV
Tím

1610 VZŤAHOVÝ MANAŽMENT A 
KARIÉRNY ROZVOJ 

 Tím

1440 OBSTARÁVANIE
Oddelenie

3320 SME TRENČÍN
Firemné centrum

3330 SME NITRA
Firemné centrum

3340 SME B.BYSTRICA
Firemné centrum

3350 SME KOŠICE
Firemné centrum

3390 SME ŽILINA
Firemné centrum

3310 SME  BRATISLAVA
Firemné centrum

2413 RIADENIE AKTÍV A PASÍV
Tím

2414 PREVÁDZKOVÁ ÚČTÁREŇ
Tím

4211 SERVICE DESK 
Tím

4212 APLIKAČNÁ PODPORA
Tím

4214 INFRAŠTRUKTÚRA IT
Tím

4241 PROGRAMOVANIE
Tím

4242 TESTOVANIE
Tím

2321 VYSPORIADANIE ÚVEROV 
CORPORATE

Tím

2322 VYSPORIADANIE ÚVEROV RETAIL 
Tím

4310 PLATOBNÝ STYK
Tím

1952 KARTY, POS A ATM 
Oddelenie

1954 KARTY, CLEARING A REKLAMÁCIE
Tím

Legenda:

2970 BEZPEČNOSŤ
Štábny útvar 

2971 FYZICKÁ A OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
Tím

2972 INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ
Tím

Odbor / Štábny útvar /
Oddelenie podliehajúce členovi 

predstavenstva

 Oddelenie / Firemné centrum
/ Retailové centrum

 Tím / 
Pobočka 

3360 VEĽKÉ FIRMY
 Oddelenie

DOZORNÁ RADA
   

Rezort predstavenstva
(člen predstavenstva)

1971 ŽILINA
Extended Branch

1972 RUŽOMBEROK
Extended Branch  

1973 MARTIN
Basic Branch

1992 KOŠICE-MLYNSKÁ
Flagship Store

1991 POPRAD
Flagship Store 

1995 KOŠICE-HLAVNÁ
Basic Branch

1996 MICHALOVCE
Basic Branch

1962 KOMÁRNO
Basic Branch

1963 LEVICE
Extended Branch

1966 NITRA-MAX
Basic Branch

1965 NOVÉ ZÁMKY
Basic Branch

1975 BANSKÁ BYSTRICA
Flagship Store

1976 LUČENEC 
Extended Branch

1974 ZVOLEN
Basic Branch

1941 GALANTA
Flagship Store

1942 PIEŠŤANY
Basic Branch

1943 TRNAVA
Extended Branch

1945 TRENČÍN
Extended Branch

1944 NOVÉ MESTO n/VÁHOM
Basic Branch

1946 DUNAJSKÁ STREDA
Basic Branch

1947 HLOHOVEC
Basic Branch

1951 PRIEVIDZA
Basic Branch

1961 ŠAĽA
Flagship Store

1910 PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO 
Tím 

1911 VYSOKÁ
Flagship Store

1913 HAANOVA
Basic Branch 

1915 POLUS CITY CENTER
Basic Branch  

1917 MLYNSKÉ NIVY
Mini-Office

1920 NÁM. SNP
Flagship Store

1912 DULOVO NÁM.
Basic Branch

v likvidácii

1916 SEBERÍNIHO
Basic Branch

1918 MILETIČOVA
Basic Branch

1921 JESENSKÉHO
Basic Branch

1923 SCH. TRNAVSKÉHO
Mini-Office

1926 AUPARK
Basic Branch

1928 KAZANSKÁ
Basic Branch

1931 KARLOVA VES
Basic Branch

1922 TRNAVSKÁ
Basic Branch

1925 VAZOVOVA
Basic Branch

CHIEF FINANCIAL & OPERATION OFFICER
Rezort predstavenstva
Člen predstavenstva

1994 PREŠOV
Extended Branch

1964 NITRA
Flagship Store

4320 BACK OFFICE TREASURY 
A CENNÝCH PAPIEROV

Oddelenie  

2360 ADMINISTRÁCIA ÚČTOV A POKLADŇA
Oddelenie

2311 ÚVEROVÁ ADMINISTRATÍVA 
CORPORATE

Tím 

2312 ÚVEROVÁ ADMINISTRATÍVA RETAIL
Tím

2180 STREDOEURÓPSKE KOMPETENČNÉ   
CENTRUM PRE MAKROEKONOMIKU 

A FINANČNÉ TRHY  
Štábny útvar

1955 SKALICA
Basic Branch

2415 FINANČNÁ PODPORA
Tím 4910 DIGITAL BANKING

Oddelenie

4091 RETAILOVÉ CENTRUM
 ALTERNATÍVNE KANÁLY ZÁPAD

Retailové centrum

4092 RETAILOVÉ CENTRUM
ALTERNATÍVNE KANÁLY VÝCHOD 

Retailové centrum

4911 BROKERSKÉ CENTRUM 
BRATISLAVA    

Mini-Office

1140 MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Štábny útvar

1997 KOŠICE-AUPARK
Basic Branch

2230 PRE-WORKOUT
Oddelenie

 4040 RIADENIE ZMIEN 
Odbor

4252 BIZNIS ANALÝZY
Tím

1310 INTERNATIONAL DESK
 Oddelenie

1320 OBCHODNÉ FINANCOVANIE
Oddelenie

3030 BANKOVNÍCTVO PRE SME
Odbor

1020 PODPORA PREDAJA A PRODUKTOV
Oddelenie

 3312 SME BRATISLAVA- II    
Tím

3311 SME BRATISLAVA- I 
Tím

3380 SME PRIEVIDZA
Firemné centrum

1080 FINANČNÉ INŠTITÚCIE
A OBCHODNÉ FINANCOVANIE

Odbor

  1512 GLOBÁLNE TRHY-OBCHODOVANIE
Tím

4215 VÝPOČTOVÉ STREDISKO
Tím

2171 PRÁVNA PODPORA PRE FIREMNÉ 
OBCHODY 

Tím

1093 RETAILOVÉ CENTRUM
 HLAVNÉ MESTO II
Retailové centrum    

3353 SME POPRAD
Firemné centrum

1981 AVION
Extended Branch

1982 BORY
Basic Branch

3370 FIRMY
 Oddelenie

4410 LEAN
Oddelenie

1096 PRIVATE INDIVIDUALS SEGMENT 
& CRM

Department

1950 CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT    

Team

1097 MICROS SEGMENT
Department

4920 BUSINESS INTELLIGENCE
Department

Organizačná štruktúra
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