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Zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami 
zahraničných bánk a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 

575/2013 za spoločnosť Tatra banka, a. s. k 31. marcu 2018 
 
Nasledovné informácie zostavené podľa opatrenia NBS č.13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS 
č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2013 je potrebné čítať spolu s Priebežnou individuálnou účtovnou 
závierkou Tatra banky za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2018 pripravenej podľa Medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia a so zverejnenými informáciami podľa opatrenia NBS 
č.13/2015 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č.16/2014 k 31. decembru 2016. Všetky číselné údaje 
uvedené v tomto dokumente sú na konsolidovanej báze v tis. €, ak nie je uvedené inak. 
 
§ 1 ods. (2) - Informácie o finančných ukazovateľoch banky a pobočky zahraničnej banky k 31. 
marcu 2018: 
 
a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné 

vykazovanie č. 7: 
 
Údaje zo súvahy sú uvedené v Priebežnej individuálnej účtovnej závierke Tatra banky k 31. marcu 2018 na str. 
6 – Individuálny výkaz o finančnej situácii k 31. marcu 2018. 
 
b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu 

pre finančné vykazovanie č. 7: 
 
Údaje z výkazu ziskov a strát sú uvedené v Priebežnej individuálnej účtovnej závierke Tatra banky k 31. marcu 
2018 na str. 5 – Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2018. 
 
c) súhrnnú výšku expozícií bez identifikovaného znehodnotenia v členení podľa tried expozícií 

uvedených v osobitnom predpise, 
d) súhrnnú  výšku  expozícií  s identifikovaným  znehodnotením  v  členení  podľa  tried expozícií 

uvedených v osobitnom predpise 
e) súhrnnú  výšku  zlyhaných  pohľadávok  v  členení  podľa  tried  expozícií  uvedených v 

osobitnom predpise: 
Triedy expozícií so štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko k 31. marcu 2018 individuálne 
údaje v tis. €: 
 

Hrubá hodnota expozície 
Bez 

identifikovaného 
znehodnotenia 

S 
identifikovaným 
znehodnotením 

1) 

Zlyhané 
expozície 

Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám 1 800 006 - - 
Expozície voči inštitúciám 7 432 - - 
Expozície voči podnikateľským subjektom 322 583 14 211 14 365 
Retailové expozície  573 412 23 490 23 491 
Iné expozície - - - 
Spolu 2 703 433 37 701 37 856 
1) predstavuje sumu expozície, pri ktorých je tvorená individuálna opravná položka 
 
Triedy expozícií s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31. marcu 2018 individuálne 
údaje v tis. €: 
 

Hrubá hodnota expozície 
Bez 

identifikovaného 
znehodnotenia 

S 
identifikovaným 
znehodnotením 

1) 

Zlyhané 
expozície 

Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám 95 975 - - 
Expozície voči inštitúciám 700 822 399 399 
Expozície voči podnikateľským subjektom 6 185 743 115 682 164 822 
Retailové expozície  5 302 211 107 097 107 256 
Kapitálové expozície 9 033 - - 
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície 15 622 - - 
Spolu 12 309 406 223 178 272 477 
1) predstavuje sumu expozície, pri ktorých je tvorená individuálna opravná položka 
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f) rozdiel súčtu hodnôt súvahových účtov aktív a súčtu hodnôt súvahových účtov pasív podľa odhadovanej doby splatnosti k 31. marcu 2018: 
 

Ukazovateľ 
splatnosť do 

7 dní 
vrátane 

splatnosť od 
7 dní do 30 
dní vrátane 

splatnosť od 
31 do 90 dní 

vrátane 

splatnosť od 
91 do 180 
dní vrátane 

splatnosť od 
181 do 270 
dní vrátane 

splatnosť od 
271 do 360 
dní vrátane 

splatnosť od 
361 do 720 
dní vrátane 

splatnosť od 
721 do 1800 
dní vrátane 

splatnosť 
viac ako 
1801 dní 

Nešpecifikované 
položky Celkom 

SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV 957 341 218 947 534 765 223 729 657 423 636 228 1 098 930 3 592 478 3 867 905 430 238 12 217 984 
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV 594 506 199 381 251 249 419 485 382 531 2 156 133 716 144 5 962 121 373 379 1 163 055 12 217 984 
ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY 362 835 19 566 283 516 (195 756) 274 892 (1 519 905) 382 786 (2 369 643) 3 494 526 (732 817) - 
KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ  
POZÍCIA LIKVIDITY 362 835 382 401 665 917 470 161 745 053 (774 852) (392 066) (2 761 709) 732 817 - - 

 
Údaje sú z výkazu „Bd (LIK) 3-12 – Hlásenie o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti aktív a pasív a odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív z časti C: Hlásenie o 
odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív“ vypracovaného na základe opatrenia NBS č. 25/2014 zo 16. decembra 2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ 
bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu. 
Uvedené údaje sú na individuálnej báze. 
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Článok 437 

Vlastné zdroje 

1. Inštitúcie zverejňujú tieto informácie v súvislosti s ich vlastnými  zdrojmi: 

a) úplné zosúhlasenie položiek vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1), položiek  
dodatočného kapitálu Tier 1, položiek kapitálu Tier 2 a filtrov a odpočtov uplatňovaných podľa 
článkov 32 až 35, 36, 56, 66 a 79 na vlastné zdroje inštitúcie so súvahou v účtovnej závierke 
inštitúcie  overenej  audítorom: 

Vlastný kapitál Tier 1: nástroje a rezervy 

(A) 
HODNOTA K 

DÁTUMU 
ZVEREJNENIA 

(B) ODKAZ NA ČLÁNOK 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

(C) HODNOTY,NA 
KTORÉ SA VZŤAHUJE 

ZAOBCHÁDZANIE 
PLATNÉ PRED 

NARIADENÍM (EÚ) č. 
575/2013, ALEBO 

ZOSTATKOVÁ 
HODNOTA 

STANOVENÁ  V 
NARIADENÍ (EÚ) čl. 

575/2013 

1 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné 
ážia 353 663 26 ods. 1, 27, 28, 29, zoznam 

EBA 26 ods. 3   

  z čoho: nástroje typu 1 - zoznam EBA 26 ods. 3   
  z čoho: nástroje typu 2 - zoznam EBA 26 ods. 3   
  z čoho: nástroje typu 3 - zoznam EBA 26 ods. 3   
2 Nerozdelené zisky 481 396 26 ods. 1 písm. c)   

3 

Akumulovaný iný komplexný účtovný 
výsledok (a ostatné rezervy, zahŕňajúce 
nerealizované zisky a straty podľa 
uplatnitel'ných účtovných štandardov) 

817 26 ods. 1   

3a Fondy pre všeobecné bankové riziká 15 746 26 ods. 1 písm. f)   

4 

Hodnota kvalifikovaných položiek 
uvedených v článku 484 ods. 3 a 
súvisiaceho emisneho ážia 
podliehajúcich postupnému vyradeniu z 
CET1 

- 486 ods. 2   

  
Kapitálové injekcie verejného sektora, 
ktoré sa do 1. januára 2018 zachovali v 
predchádzajúcom stave 

- 483 ods. 2   

5 Menšinové účasti (hodnota povolená v 
konsolidovanom CET1) - 84, 479, 480 - 

5a 
Nezávisle preskúmáný predbežný zisk 
po odpočítaní predpokladaných platieb 
alebo dividend 

- 26 ods. 2   

6 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred 
regulačnými úpravami 851 622     

Vlastný kapltal Tier 1 (CET1): regulacne úpravy 

7 Dodatočné úpravy ocenenia (záporná 
hodnota) - 34, 105 - 

8 
Nehmotné aktíva (po odpočítaní 
súvisiaceho daňového záväzku) 
(záporná hodnota) 

44 213 36 ods. 1 písm. b), 37, 472 ods. 4 44 213 

9 Prázdna množina v EÚ   

10 

Odložené daňové pohl'adávky, ktoré 
závisia od budúcej ziskovosti, okrem 
tých, ktoré vyplývaju z dočasných 
rozdielov (po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené 
podmienky stanovené v článku 38 ods. 
3) (záporná hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. c), 38, 472 ods. 5 - 

11 

Oceňovacie rozdiely vyplývajúce z 
oceňovania reálnou cenou súvisiace so 
ziskami alebo stratami z hedžingu 
peňažných tokov 

- 33 písm. a) - 

12 Záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu 
očakávanej výšky strát 17 901 36 ods. 1 písm. d), 40, 159, 472 

ods. 6 17 901 

13 
Akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu, 
ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív 
(záporná hodnota) 

- 32 ods. 1 - 
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14 
Zisky alebo straty z pasív ocenených 
reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo 
zmien vlastnej kreditnej pozície 

- 33 písm. b) - 

15 
Majetok dôchodkoveho fondu so 
stanovenými požitkami (záporná 
hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. e), 41, 472 ods. 7 - 

16 
Priame a nepriame podiely inštitúcie vo 
vlastných nástrojoch CET1 (záporná 
hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. f), 42, 472 ods. 8 - 

17 

Podiely v nástrojoch CET1 subjektov 
finančného sektora, ak tieto subjekty 
májú recipročné krízové podiely v 
inštitúcii, ktoré májú umelo zvyšovať 
vlastné zdroje inštitúcie (záporná 
hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. g),44, 472 ods. 9 - 

18 

Priame a nepriame podiely inštitúcie v 
nástrojoch CET1 subjektov finančného 
sektora, ak daná inštitúcia nemá 
významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota nad 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustnych krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. h), 43, 45, 46, 49 
ods. 2 a 3, 79, 472 ods. 10 - 

19 

Priame, nepriame a syntetické podiely 
inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov 
finančného sektora, ak daná inštitúcia 
má významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota nad 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustných krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

- 
36 ods. 1 písm. i), 43, 45, 47, 48 
ods. 1 písm. b), 49 ods. 1 aZ 3, 
79, 470, 472 ods. 11 

- 

20 Prázdna množina v EÚ - 

20a 

Hodnota expozície týchto položiek, 
ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1 
250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre 
odpočet ako alternatívu 

- 36 ods. 1 písm. k) - 

20b z čoho: kvalifikované účasti mimo 
finančného sektora (záporná hodnota) - 36 ods. 1 písm. k) bod i), 89 at 91 - 

20c z čoho: sekuritizačné pozície (záporná 
hodnota) - 

36 ods. 1 písm. k) bod ii) 243 
ods. 1 písm. b) 244 ods. 1 písm. 
b) 258 

- 

20d z čoho: bezodplatné dodania (záporná 
hodnota) - 36 ods. 1 písm. k) bod iii), 379 

od. 3 - 

21 

Odložené daňové podľadávky, ktoré 
vyplývaju z dočasných rozdielov 
(hodnota nad 10 % prahovou 
hodnotou, po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené 
podmienky stanovené v článku 38 ods. 
3) (záporná hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. c), 38, 48 ods. 1 
písm. a), 470, 472 ods. 5 - 

22 Hodnota prevyšujúca 15 % prahovú 
hodnotu (záporná hodnota) - 48 ods. 1 - 

23 

z čoho: priame a nepriame  podiely  
inštitúcie v nástrojoch CET1  subjektov  
finančného  sektora, ak daná inštitúcia 
má významnú  investíciu  v týchto 
subjektoch 

- 36 ods.  1) písm.  i), 48 ods.  1 
písm.  b), 470, 472 ods.  11 - 

24 Prázdna množina  v EÚ - 

25 z čoho: odložené  daňové  pohl'adávky, 
ktoré vyplývajú  z dočasnych rozdielov - 36 ods. 1 písm. c), 38, 48 ods. 1 

písm. a), 470, 472 ods.  5 - 

25a Straty za bežný finančný rok (záporná 
hodnota) - 36 ods.  1 písm. a), 472 ods.  3 - 

25b 
Predpokladané daňové  poplatky  
súvisiace  s položkami CET1 (záporná 
hodnota) 

- 36 ods.  1 písm. I) - 

26 

Regulačné  úpravy  uplatňované  na 
vlastný kapitál Tier 1 pri hodnotách, s 
ktorými sa zaobchádza podľa postupu 
pred uplatňovaním  nariadenia  CRR 

-    - 
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26a 
Regulačné  úpravy súvisiace  s 
nerealizovanými ziskami a stratami v 
zmysle  článkov  467 a 468 

-     

  z čoho:  ... filter pre nerealizovanú  
stratu 1 - 467   

  z čoho:  ... filter pre nerealizovanú  
stratu 2 - 467   

  z čoho:  ... filter pre nerealizovaný  zisk 
1 - 468   

  z čoho:  ... filter pre nerealizovaný  zisk 
2 - 468   

26b 

Hodnota,  ktorá sa má odpočítanť  od 
vlastného  kapitálu Tier 1 alebo 
pripočítať  k nemu vzhľadom na ďalšie 
filtre a odpočty  vyžadované  pred 
uplatňovaním  CRR 

- 481   

  z čoho: ... - 481   

27 
kvalifikované  odpočty  AT1, ktoré 
prevyšujú  kapitál  AT1 inštitúcie  
(záporná hodnota) 

- 36 ods. 1 písm. j)   

28 Celkové regulačné úpravy 
vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) 62 114     

29 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 789 507     
Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje 

30 Kapitálové  nástroje  a súvisiace  
emisne  ážia - 51, 52   

31 
z čoho: klasifikované  ako vlastný 
kapitál podľa uplatniteľných účtovných  
štandardov 

-     

32 z čoho: klasifikované  ako pasíva  podľa 
uplatniteľných účtovných  štandardov -     

33 

Hodnota  kvalifikovaných položiek  
uvedených  v článku 484 ods. 4 a 
súvisiaceho  emisneho  ážia 
podliehajúcich postupnému vyradeniu  z 
AT1 

- 486 ods.  3   

  
Kapitálové  injekcie  verejného  sektora, 
ktoré sa do 10 januára 2018  zachovali  
v predchádzajucom stave 

- 483 ods.  3   

34 

Kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do 
konsolidovaného AT1 (vrátane 
menšinoyých účastí, ktoré nie sú 
zahrnuté v riadku 5) emitovaný 
dcérskymi spoločnosťami a v držbe 
tretích strán 

- 85, 86, 480 - 

35 
z čoho: nástroje emitované dcérskymi 
spoločnosfami podliehajúce 
postupnému vyradeniu 

- 486 ods. 3   

36 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred 
regulačnými úpravami -     

Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy 

37 
Priame a nepriame podiely inštitúcie na 
vlastných nástrojoch AT1 (záporná 
hodnota) 

- 52 ods. 1 písm. b), 56 písm. a), 
57, 475 ods. 2 - 

38 

Podiely na nástrojoch AT1 subjektov 
finančneho sektora, ak tieto subjekty 
májú recipročné krízové podiely v 
inštitúcii, ktoré májú umelo zvyšovať 
vlastné zdroje inštitúcie (záporná 
hodnota) 

- 56 písm. b), 58, 475 ods. 3 - 

39 

Priame a nepriame podiely na 
nástrojoch AT1 subjektov finančného 
sektora, ak daná inštitúcia nemá 
yýznamnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota nad 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustných krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

- 56 písm. c), 59, 60, 79, 475 ods. 
4 - 
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40 

Priame a nepriame podiely inštitúcie na 
nástrojoch kapitálu AT1 subjektov 
finančného sektora, ak daná inštitúcia 
má významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota nad 10 % 
prahovou hodnotou po odpočítani 
prípustných krátkych pozicii) (záporná 
hodnota) 

- 56 pism. d), 59, 79, 475 ods. 4 - 

41 

Regulačné úpravy dodatočného kapitálu 
Tier 1 pri hodnotách, s ktorými sa 
zaobchádza podľa postupu pred 
uplatňovaním nariadenia CRR a podľa 
prechodných postupov, podliehajúcich 
postupnému vyradeniu, ako sa 
stanovuje v nariadení (EÚ) č. 575/2013 
(t. j. zostatkové hodnoty podľa CRR) 

-     

41a 

Zostatkové hodnoty odpočítané od 
dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti 
s odpočtom od kapitálu Tier 2 počas 
prechodného obdobia v zmysle článku 
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

- 

472, 472 ods. 3 pism. a), 472 
ods. 4, 472 ods. 6, 472 ods. 8 
písm. a), 472 ods. 9, 472 ods. 10 
pism. a), 472 ods. 11 pism. a) 

  

  

z čoho: položky, ktoré majú byť v 
jednotlivých riadkoch uvedené 
podrobne, napr. podstatné čisté 
predbežné straty, nehmotné aktíva, 
nedostatočné rezervy na očakávané 
straty atď. 

-     

41b 

Zostatkové hodnoty odpočítané od 
dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti 
s odpočtom od kapitálu Tier 2 počas 
prechodného obdobia v zmysle článku 
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

- 477, 477 ods. 3, 477 ods. 4 pism. 
a)   

  

z čoho: položky, ktoré majú byť v 
jednotlivých riadkoch uvedené 
podrobne, napr. recipročné krízové 
podiely v nástrojoch kapitálu Tier 2, 
priame podiely v nevýznamných 
investíciách do kapitálu iných subjektov 
finančného sektora atď. 

-     

41c 

Hodnota, ktorá sa má odpočítať  od 
dodatočného  kapitálu Tier 1 alebo 
pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie 
filtre a odpočty  vyžadované  pred 
uplatňovaním  CRR 

- 467, 468, 481   

  z čoho:  ... možný  filter pre 
nerealizované  straty - 467   

  z čoho:  ... možný  filter pre 
nerealizované  zisky - 468   

  z čoho: ... - 481   

42 
Kvalifikované  odpočty  T2, ktoré 
prevyšujú  kapitál T2 inštitúcie  
(záporná hodnota) 

- 56 písm.  e)   

43 Celkové regulačné úpravy 
dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1) -     

44 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) -     
45 Kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 789 507     
Kapitál Tier 2 (T2): nástroje a rezervy 

46 Kapitálové  nástroje  a súvisiace  
emisne  ážia 235 000 62, 63   

47 

Hodnota  kvalifikovaných položiek  
uvedených  v článku  484 ods.  5 a 
súvisiaceho  emisného  ážia 
podliehajúcich  postupnému  vyradeniu  
z T2 

- 486 ods.  4   

  
Kapitálové  injekcie  verejného  sektora, 
ktoré sa do 10.  januára 2018  
zachovali  v predchádzajúcom stave 

- 483 ods.  4   
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48 

Kvalifikované  nástroje  vlastných  
zdrojov  zahrnuté  do konsolidovaného 
kapitálu T2 (vrátane menšinových 
účastí  a nástrojov  AT1, ktoré nie sú 
zahrnuté v riadku 5 ani 34) emitované  
dcérskymi  spoločnosťami a v držbe 
tretích strán 

- 87, 88, 480 - 

49 
z čoho: nástroje  emitované  dcérskymi  
spoločnosťami podliehajúce 
postupnému  vyradeniu 

- 486 ods.  4   

50 Úpravy  kreditného  rizika - 62 písm.  c) a d)   

51 Kapitál Tier 2 (T2) pred 
regulačnými úpravami 235 000     

Kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy 

52 
Priame a nepriame  podiely  inštitúcie  
na vlastných nástrojoch  T2 a 
podriadené  úvery (záporná hodnota) 

- 63 písm.  b) bod i), 66 písm.  a), 
67, 477 ods. 2 - 

53 

Podiely  na nástrojoch  T2 a podriadené  
úvery subjektov finančného  sektora, ak 
tieto subjekty  majú recipročné krízové 
podiely  v inštitúcii, ktoré májú umelo  
zvyšovať vlastné zdroje  inštitúcie  
(záporná hodnota) 

- 66 písm.  b), 68, 477 ods.  3 - 

54 

Priame a nepriame podiely na vl. 
zdrojoch T2 a podriadené úvery 
subjektov finančného sektora, ak daná 
inštitúcia nemá  významnu investíciu v 
týchto subjektoch (hodnota nad 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustnych krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

- 66 písm. c), 69, 70, 79, 477 ods. 
4 - 

54a z čoho: nové podiely, na ktoré sa 
nevzťahujú prechodné opatrenia -   - 

54b 
z čoho: podiely existujúce pred 1. 
januárom 2013, na ktoré sa vzťahujú 
prechodné opatrenia 

-   - 

55 

Priame a nepriame podiely inštitúcie na 
nástrojoch T2 a podriadené úvery 
subjektov finančného sektora, ak daná 
inštitúcia má významnú investíciu v 
týchto subjektoch (po odpočítaní 
prípustnych krátkych pozícií) (záporná 
hodnota) 

- 66 písm. d), 69, 79, 477 ods. 4 - 

56 

Regulačné úpravy kapitálu Tier 2 pri 
hodnotách, s ktorými sa zaobchádza 
podľa postupu pred uplatňovaním 
nariadenia CRR a podľa prechodných 
postupov, podliehajúcich postupnému 
vyradeniu, ako sa stanovuje v nariadení 
(EÚ) č. 575/2013 (t. j. zostatkové 
hodnoty podľa CRR) 

-     

56a 

Zostatkové hodnoty odpočítane od 
kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom 
od vlastného kapitálu Tier 1 počas 
prechodného obdobia v zmysle článku 
472 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

- 

472, 472 ods. 3 písm. a), 472 
ods. 4, 472 ods. 6, 472 ods. 8 
písm. a), 472 ods. 9, 472 ods. 10 
písm. a), 472 ods. 11 písm. a) 

  

  

z čoho: položky, ktoré majú byť v 
jednotlivých riadkoch uvedené 
podrobne, napr. podstatne čisté 
predbežné straty, nehmotné aktíva, 
nedostatočné rezervy na očakávané 
straty atď. 

-     

56b 

Zostatkové hodnoty odpočítané od 
kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom 
od dodatočného kapitálu Tier 1 počas 
prechodného obdobia v zmysle článku 
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

- 475, 475 ods. 2 písm. a), 475 
ods. 3, 475 ods. 4 písm. a)   

 
 
 
 

z čoho: položky, ktoré majú byť v 
jednotlivých riadkoch uvedené 
podrobne, napr. recipročné krízové 
podiely v nástrojoch AT1, priame 

 
- 
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  podiely v nevýznamných investíciach do 
kapitálu iných subjektov finančného 
sektora atď. 

    

56c 

Hodnota, ktorá sa má odpočítať od 
kapitálu Tier 2 alebo pripočítať k nemu 
vzhľadom na ďalšie filtre a odpočty 
vyžadované pred uplatňovaním CRR 

- 467, 468, 481   

  z čoho: ... možný filter pre 
nerealizované straty - 467   

  z čoho: ... možný filter pre 
nerealizované zisky - 468   

  z čoho: ... - 481   

57 Celkové regulačné úpravy kapitálu 
Tier 2 (T2) -     

58 Kapitál Tier 2 (T2) 235 000     
59 Celkový  kapitál (TC = T1 + T2) 1 024 507     

59a 

Rizikovo  vážené  aktíva pri hodnotách, 
s ktorými  sa zaobchádza podľa postupu  
pred  uplatňovaním nariadenia CRR a 
podľa prechodných postupov, 
podliehajúcich postupnému vyradeniu, 
ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 
575/2013  (t. j. zostatkové  hodnoty  
podľa CRR)  

5 979 373     

  

z čoho: ... položky,  ktoré sa 
neodpočítavaju  od CET1 (nariadenie  
(EÚ) č. 575/2013, zostatkové  hodnoty) 
(položky, ktoré majú byť v jednotlivých 
riadkoch  uvedené podrobne,  napr. 
odložené  daňove podľadávky,  ktoré 
závisia od budúcej  ziskovosti, po 
odpočítaní  súvisiaceho daňového 
záväzku, nepriame  podiely  na 
vlastných nástrojoch  CET1 atď.) 

71 079 
472, 472 ods. 5, 472 ods. 8 písm. 
b), 472 ods. 10 písm. b), 472 ods. 
11 písm. b) 

  

  

z čoho: ... položky, ktoré sa 
neodpočítavaju  od položiek AT1 
(nariadenie  (EÚ) č. 575/2013, 
zostatkové  hodnoty) (položky, ktoré 
majú byť v jednotlivých riadkoch  
uvedené podrobne,  napr. recipročné  
krízové podiely  v nástrojoch T2, priame  
podiely  v nevyznamných investíciách  
do kapitálu  iných subjektov  
finančného  sektora  atď.)  

- 
475, 475 ods. 2 písm. b), 475 
ods. 2 písm. c), 475 ods. 4 písm. 
b)  

  

  

položky,  ktoré sa neodpočítavajú od 
položiek  T2 (nariadenie (EÚ) č. 
575/2013,  zostatkové  hodnoty) 
(položky, ktoré majú byť v jednotlivých 
riadkoch  uvedené podrobne, napr. 
nepriame  podiely  vo vlastných  
nástrojoch T2, nepriame  podiely  v 
nevyznamných investíciách do kapitálu 
iných subjektov  finančného sektora, 
nepriame podiely  vo významných  
investíciách  do kapitálu  iných 
subjektov  finančného  sektora  atď.) 

- 
477, 477 ods. 2 písm. b), 477 
ods. 2 písm. c), 477 ods. 4 písm. 
b) 

  

60 Celkové rizikovo vážené aktíva 5 979 373     
Kapitálové podiely a vankúše 

61 Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny  
podiel  hodnoty rizikovej  expozície) 13.20% 92 ods. 2 písm. a), 465   

62 Tier 1 (ako percentuálny  podiel  
hodnoty  rizikovej  expozície) 13.20% 92 ods. 2 písm. b), 465   

63 Celkový kapitál  (ako percentuálny  
podiel  hodnoty  rizikovej  expozície) 17.13% 92 ods. 2 písm. c)   
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64 

Požiadavka  na vankúš  špecifický  pre 
inštitúciu  (požiadavka CET1 v súlade s 
článkom  92 ods. 1) pism. a) plus 
požiadavky  na vankúš  na zachovanie  
kapitálu  a proticyklický  vankúš, plus 
vankúš  na krytie systémového  rizika, 
plus  vankúš  pre systémovo  významné 
inštitúcie  (G-SII alebo  0-SII),  
vyjadrené  ako percentuálny  podiel  
hodnoty rizikovej  expozície) 

4.50% CRD 128, 129, 130   

65 z čoho: požiadavka  na vankúš  na 
zachovanie  kapitálu 2.50%     

66 z čoho: požiadavka  na proticyklický  
vankúš 0.49%     

67 z čoho: požiadavka na vankúš  na 
krytie systémového rizika 1.00%     

67a 
z čoho: vankúš pre globálne systémovo  
významnú inštitúciu (G-SII) alebo inak 
systémovo  významnu inštitúciu (O-SII) 

1.00% CRD 131   

68 

Vlastný kapitál Tier 1 k dispozícii na 
splnenie požiadaviek na vankúše (ako 
percentuálny podiel hodnoty rizikovej 
expozície) 

0.00% CRD 128   

69 [nerelevantné v nariadení EÚ]       
70 [nerelevantné v nariadení EÚ]       
71 [nerelevantné v nariadení EÚ]       
Podiely kapitálu a kapitálové vankúše 

72 

Priame a nepriame podiely na kapitáli 
subjektov finančného sektora, ak daná 
inštitúcia nemá  významnu investíciu v 
týchto subjektoch (hodnota pod 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustnych krátkych pozícií) 

- 

36 ods. 1 písm. h), 45, 46, 472 
ods. 10, 56 písm. c), 59, 60, 475 
ods. 4, 66 písm. c), 69, 70, 477 
ods. 4 

  

73 

Priame a nepriame podiely inštitúcie na 
nástrojoch CET1 subjektov finančného 
sektora, ak daná inštitúcia má 
významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota pod 10 % 
prahovou hodnotou a po odpočítaní 
prípustnych krátkych pozícií) 

- 36 ods. 1 písm. i), 45, 48, 470, 
472 ods. 11   

74 Prázdna množina v EÚ   

75 

Odložené daňové podľadávky, ktoré 
vyplývajú z dočasných rozdielov 
(hodnota pod 10 % prahovou 
hodnotou, po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené 
podmienky stanovené v článku 38 ods. 
3) 

28 432 36 ods. 1 písm. c), 38, 48, 470, 
472 ods. 5   

Uplatniteľné horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2 

76 

Úpravy kreditného rizika zahrnuté v T2 
vzhľadom na expozície, na ktoré sa 
vzťahuje štandardizovaný prístup (pred 
uplatnením horného ohraničenia) 

- 62   

77 
Horné ohraničenia na zahrnutie úprav 
kreditného rizika do T2 v rámci 
štandardizovaného prístupu 

- 62   

78 

Úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 
vzhľadom na expozície, na ktoré sa 
vzťahuje prístup interných ratingov 
(pred uplatnením horného ohraničenia) 

- 62   

79 
Horné ohraničenie na zahrnutie úprav 
kreditného rizika do T2 v rámci prístupu 
internych ratingov 

- 62   

Kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyradení (uplatniteľné len v období od 1. 
januára 2013 do 1. januára 2022) 

80 
Súčasné horné ohraničenie na nástroje 
CET1 podliehajúce dohodám o 
postupnom vyradení 

- 484 ods. 3, 486 ods. 2a5   
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81 

Hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu 
horného ohraničenia (prekročenie 
horného ohraničenia po splatení a 
splatnostiach) 

- 484 ods. 3, 486 ods. 2a5   

82 
Súčasné horné ohraničenie na nástroje 
AT1 podliehajúce dohodám o 
postupnom vyradení 

- 484 ods. 4, 486 ods. 3a5   

83 

Hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu 
horného ohraničenia (prekročenie 
horného ohraničenia po splatení a 
splatnostiach) 

- 484 ods. 4, 486 ods. 3a5   

84 
Súčasné horné ohraničenie na nástroje 
T2 podliehajúce dohodám o postupnom 
vyradení 

- 484 ods. 5, 486 ods. 4a5   

85 

Hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného 
ohraničenia (prekročenie horného 
ohraničenia po splatení a splat- 
nostiach) 

- 484 ods. 5, 486 ods. 4a5   

 
 
 
b) opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1  a dodatočného kapitálu Tier 1 

a nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných  inštitúciou: 
c) kompletné podmienky všetkých nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 

1 a Tier 2: 

Uvedené požiadavky na zverejňovanie informácií podľa odseku 1 písm. b), c) sú v plnom rozsahu obsiahnuté 
v Priebežnej individuálnej účtovnej závierke Tatra banky za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2018 v 
poznámkach 25. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote (Podriadené dlhy) a 30. Riadenie 
kapitálu. 

 
d) osobitné zverejňovanie povahy a výšky: 

i) každého prudenciálneho filtra uplatňovaného podľa článkov 32 až 35 
ii) každého odpočtu vykonávaného podľa článkov 36, 56 a  66 
iii) položiek, ktoré sa v súlade s článkami 47, 48, 56, 66 a 79 neodpočítavajú 

Materská spoločnosť postupuje v súlade s prechodným ustanovením, článok 470 z nariadenia EU 575/2013. 
Banka neprekračuje prahové hodnoty stanovené v článku 470. 

e) opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade s týmto 
nariadením a nástrojov, prudenciálnych filtrov a zrážok, na ktoré sa tieto obmedzenia  
uplatňujú: 

Materská spoločnosť nemá iné obmedzenia okrem prudenciálnych filtrov na výpočet vlastných zdrojov. 

f) ak inštitúcie zverejňujú ukazovatele kapitálovej primeranosti vypočítané s použitím prvkov 
vlastných zdrojov určených na inom základe než na základe stanovenom v tomto nariadení, 
úplné vysvetlenie, na akom základe sa počítajú tieto ukazovatele kapitálovej primeranosti. 

Nie je relevantné. 
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Článok 438 

Kapitálové požiadavky 

Inštitúcie zverejňujú tieto informácie týkajúce sa dodržiavania požiadaviek stanovených v článku 92 
tohto nariadenia a v článku 73 smernice 2013/36/EÚ inštitúciou: 

a) súhrnné informácie o prístupe inštitúcie k hodnoteniu primeranosti jej interného kapitálu na 
pokrytie jej súčasných a  budúcich činností: 

Hodnotenie primeranosti interného kapitálu materskej spoločnosti na pokrytie jej súčasných a budúcich činností 
je v celom rozsahu zabezpečené implementovaným procesom ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process - Proces hodnotenia dostatočnosti interného kapitálu). V rámci tohto procesu materská spoločnosť 
definuje potrebnú veľkosť a štruktúru interného kapitálu vo vzťahu k jej špecifickému rizikovému profilu 
vyplývajúcemu z jej podnikateľskej činnosti a tiež komplexnú stratégiu udržiavania potrebnej úrovne interného 
kapitálu.  Prepojenie obchodnej a rizikovej orientácie materskej spoločnosti je dosiahnuté cieľovaním rizikových 
ukazovateľov, ktoré sú determinované obchodnými cieľmi. 

Pri praktickej implementácii procesu hodnotenia dostatočnosti interného kapitálu je kľúčovým aspektom 
definovanie rizikového apetítu, ktorý vyjadruje ochotu materskej spoločnosti podstupovať určitú úroveň rizika. 
Akceptovateľná úroven krytia rizík interným kapitálom zohľadňuje maximálny objem interného kapitálu, ktorý 
je potrebný na krytie všetkých materiálnych rizík. Celkový objem kapitálu potrebného na krytie materiálnych 
rizík (Ekonomický kapitál) je ďalej rozalokovaný na limity nižšej úrovne s cieľom zabezpečiť želaný rizikový 
profil materskej spoločnosti. 

Materská spoločnosť vytvára prostredie a vyvíja neustálu snahu o integráciu kultúry uvedomovania si rizík, 
ktoré prirodzene vyplývajú z jej obchodnej činnosti, prudenciálny postoj k týmto rizikám a definovanie vzťahu 
rizík a výnosov. 

b) na žiadosť relevantného príslušného orgánu výsledok interného procesu inštitúcie na 
posudzovanie kapitálovej primeranosti vrátane zloženia dodatočných požiadaviek na vlastné 
zdroje založených na postupe preskúmania dohľadom uvedenom v článku 104 ods. 1 písm. a)  
smernice 2013/36/EÚ: 

Nie je relevantné, materská spoločnosť žiadosť neobdržala. 

c) 8 % hodnôt rizikovo vážených expozícií pre každú triedu expozícií uvedenú v článku 112 v 
prípade, že inštitúcie počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s treťou časťou 
hlavou II kapitolou 2 uvedené v tis. €: 

Štandardizovaný prístup 
Trieda expozícii Hodnota 
Ústredné vlády alebo centrálne banky 5 686 
Regionálne vlády alebo miestne orgány 110 
Subjekty verejného sektora  11 
Multilaterálne rozvojové banky - 
Medzinárodné organizácie - 
Inštitúcie 119 
Podnikateľské subjekty 21 140 
Retail 23 301 
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 1 875 
Expozície v stave zlyhania  771 
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko - 
Kryté dlhopisy - 
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením  - 
Podniky kolektívneho investovania (PKI) - 
Vlastné imanie - 
Iné položky 4 623 
Sekuritizačné pozície SA - 
SPOLU 57 636 

 

d) 8 % hodnôt rizikovo vážených expozícií pre každú triedu expozícií uvedenú v článku 147 v 
prípade, že inštitúcie počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s treťou časťou 
hlavou II kapitolou 3. V prípade triedy retailových expozícií sa táto požiadavka uplatňuje na 
každú kategóriu expozícií, ktorej zodpovedajú rozličné korelácie uvedené v článku 154 ods. 1 až 
4 uvedené v tis. €. V prípade triedy kapitálových expozícií sa táto požiadavka vzťahuje na: 
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Prístup Interných ratingov 
Trieda expozícii Hodnota 
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné 
faktory 263 697 

       Ústredné vlády a centrálne banky 389 
       Inštitúcie 12 097 
       Podnikateľské subjekty – MSP 22 619 
       Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie 68 576 
       Podnikateľské subjekty – iné 160 016 
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory 79 125 
       Ústredné vlády a centrálne banky - 
       Inštitúcie - 
       Podnikateľské subjekty – MSP - 
       Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie - 
       Podnikateľské subjekty – iné - 
       Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov - 
       Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov 44 912 
       Retail – kvalifikovaný revolving 2 252 
       Retail – ostatné MSP - 
       Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky 31 961 
SPOLU 342 822 

  

i) každý z prístupov stanovených v článku  155: 

Prístup Interných ratingov 
Trieda expozícii Hodnota 
Kapitálové expozície 9 033 
SPOLU 9 033 

 

ii) expozície obchodované na burze, expozície vo forme verejne neobchodovateľných akcií v 
dostatočne diverzifikovaných portfóliách a iné expozície: 

Nie je relevantné. 

iii) expozície, ktoré v oblasti požiadaviek na vlastné zdroje podliehajú prechodným pravidlám  
dohľadu: 

Trieda expozícii Hodnota 
Odložená daňová pohľadávka - ktorá závisí od budúcej ziskovosti 28 432 
Kapitálové investície - 
SPOLU 28 432 

 

iv) expozície, ktoré v oblasti  požiadaviek na vlastné zdroje podliehajú ustanoveniam týkajúcim 
sa zachovania predchádzajúceho stavu: 

Nie je relevantné. 

e) požiadavky na vlastné zdroje vypočítané v súlade s článkom 92  ods. 3 písm. b) a c) v tis. €: 

Trieda expozícii Hodnota 
Obchodované dlhové nástroje  3 061 
Vlastné imanie - 
Devízy - 
Komodity 1 
Prekročenie limitu majetkovej angažovanosti - 
Riziko úpravy ocenenia mimoburzových derivátov 2 868 
Operačné riziko 59 525 
Kreditné deriváty - 
Repo transakcie - 
Transakcie požičiavania s dozabezpečením - 
Transakcie s dlhou dobou vysporiadania - 
SPOLU 65 455 
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f) požiadavky na vlastné zdroje vypočítané v súlade s treťou časťou hlavou III  
kapitolami 2, 3 a 4 a  zverejnené samostatne v tis. €: 

Riadky ID Položka Hodnota 
010 1 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE  478 350 
020 1* Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR  - 
030 1** Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR - 

040 

1.1 

HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, 
KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY 
POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ 
DODANIE 

412 895 

050 1.1.1 Štandardizovaný prístup (SA) 57 636 
060 1.1.1.1 SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií 57 636 
070 1.1.1.1.01 Ústredné vlády alebo centrálne banky 5 686 
080 1.1.1.1.02 Regionálne vlády alebo miestne orgány 110 
090 1.1.1.1.03 Subjekty verejného sektora  11 
100 1.1.1.1.04 Multilaterálne rozvojové banky - 
110 1.1.1.1.05 Medzinárodné organizácie - 
120 1.1.1.1.06 Inštitúcie 119 
130 1.1.1.1.07 Podnikateľské subjekty 21 140 
140 1.1.1.1.08 Retail 23 300 
150 1.1.1.1.09 Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 1 876 
160 1.1.1.1.10 Expozície v stave zlyhania  771 
170 1.1.1.1.11 Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko - 
180 1.1.1.1.12 Kryté dlhopisy - 

190 1.1.1.1.13 Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým 
ratingovým hodnotením  

- 

200 1.1.1.1.14 Podniky kolektívneho investovania (PKI) - 
210 1.1.1.1.15 Vlastné imanie - 
211 1.1.1.1.16 Iné položky 4 623 
220 1.1.1.2 Sekuritizačné pozície SA - 
230 1.1.1.2* z čoho: resekuritizácia - 
240 1.1.2 Prístup interných ratingov (IRB) 355 259 

250 1.1.2.1 Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) 
ani konverzné faktory 263 695 

260 1.1.2.1.01 Ústredné vlády a centrálne banky 389 
270 1.1.2.1.02 Inštitúcie 12 097 
280 1.1.2.1.03 Podnikateľské subjekty – MSP 22 619 
290 1.1.2.1.04 Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie 68 576 
300 1.1.2.1.05 Podnikateľské subjekty – iné 160 014 
310 1.1.2.2 Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory 79 126 
320 1.1.2.2.01 Ústredné vlády a centrálne banky - 
330 1.1.2.2.02 Inštitúcie - 
340 1.1.2.2.03 Podnikateľské subjekty – MSP - 
350 1.1.2.2.04 Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie - 
360 1.1.2.2.05 Podnikateľské subjekty – iné - 
370 1.1.2.2.06 Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov - 

380 1.1.2.2.07 Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných 
podnikov 

44 913 

390 1.1.2.2.08 Retail – kvalifikovaný revolving 2 252 
400 1.1.2.2.09 Retail – ostatné MSP - 
410 1.1.2.2.10 Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky 31 961 
420 1.1.2.3 Kapitálové IRB 797 
430 1.1.2.4 Sekuritizačné pozície IRB 32 
440 1.1.2.4* Z čoho: resekuritizácia - 
450 1.1.2.5 Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku 11 609 

460 1.1.3 Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania 
CCP - 

490 1.2 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ 
VYROVNANIA/DODANIA - 

500 1.2.1 Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe - 
510 1.2.2 Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe - 

520 1.3 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A 
KOMODITNÉ RIZIKO 3 062 

530 1.3.1 Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v 
rámci štandardizovaných prístupov (SA) 3 062 

540 1.3.1.1 Obchodované dlhové nástroje 3 061 
550 1.3.1.2 Vlastné imanie - 
560 1.3.1.3 Devízy - 
570 1.3.1.4 Komodity 1 
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580 1.3.2 Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v 
rámci prístupu interných modelov (IM) 

- 

590 1.4 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR) 59 525 
600 1.4.1 OpR prístup základného ukazovateľa (BIA) - 
610 1.4.2 OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup 59 525 
620 1.4.3 OpR pokročilé prístupy merania (AMA) - 

630 1.5 DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH 
REŽIJNÝCH NÁKLADOV 

- 

640 1.6 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA 
POHĽADÁVKY 

2 868 

650 1.6.1 Pokročilá metóda - 
660 1.6.2 Štandardizovaná metóda 2 868 
670 1.6.3 Na základe metódy pôvodnej expozície - 

680 1.7 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU 
MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE 

- 

690 1.8 INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ - 

710 1.8.2 Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 
458 

- 

720 1.8.2* Z čoho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť - 

730 1.8.2** Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové 
bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie 

- 

740 1.8.2*** Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora - 

750 1.8.3 Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 
459 

- 

760 1.8.4 Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR - 
 

 

Inštitúcie, ktoré počítajú rizikovo vážené expozície v súlade s článkom 153 ods. 5 alebo článkom 
155 ods. 2, zverejňujú expozície priradené k jednotlivým kategóriám v tabuľke 1 v článku 153 ods. 
5 alebo k jednotlivým rizikovým váham uvedeným v článku 155 ods. 2.: 

Expozície vo forme špecializovaného financovania podľa §153 ods. 5 tabuľka 1 v tis. €: 

Zostatková splatnosť Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Kategória 4 Kategória 5 
do 2,5 roka 467 694 76 332 1 845 13 994 31 191 
nad 2,5 roka 604 842 161 862 10 169 13 041 13 651 
SPOLU 1 072 536 238 194 12 014 27 035 44 842 

 

Expozície podľa §155 ods. 2: 

Nie je relevantné. 
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