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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. decembru 2017
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 Konsolidovanou účtovnou závierkou Tatra
banky k 31. decembru 2017 pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich
schválila Európska únia. Všetky číselné údaje uvedené v tomto dokumente sú na konsolidovanej báze v tis. €,
ak nie je uvedené inak.
§ 1 ods. (1) - Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a o opatreniach na
nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené:
a) Organizačná schéma, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a
osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa § 7 ods. 20 zákona podľa evidenčného stavu, pri
pobočke zahraničnej banky priemerný počet zamestnancov za rok:
Organizačná štruktúra materskej spoločnosti:
Dozorná rada
Predstavenstvo
 Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky
Predstavenstvo
 Riaditeľstvo II
Ľudské zdroje
Komunikácia a stratégia značky
Transformácia a interná komunikácia
Compliance
Sekretariát GR
Raiffeisen banka Slovensko
Research & Development
Právne služby
Chief Regulatory Officer
 Riaditeľstvo III
Účtovníctvo, reporting a dane
Controlling
Treasury
 Riaditeľstvo IV
Distribučná sieť
Riadenie pobočiek
Retailové produkty
Elektronické distribučné kanály
Small business banking
 Riaditeľstvo V
Dizajn a implementácia SW riešení
IT služby
Demand Management
International IT Operations
 Riaditeľstvo VI
Corporate Risk Management
Retail Credit Risk Management
Strategic Risk & Capital Management
Work out
 Riaditeľstvo VII
Veľkí firemní klienti
Privátne bankovníctvo
Capital Markets
Firemné centrá
Produkty a podpora pre firemných klientov
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Riaditeľstvo VIII
Riaditeľstvo VIII
Spracovateľské centrá
Organizácia a procesné riadenie
Centrálne obstarávanie
Projektové riadenie
Bezpečnosť a BCM
Riadenie nákladov
Hospodárska správa

Evidenčný počet zamestnancov materskej spoločnosti: 3 644
z toho členovia predstavenstva: 7
z toho vedúci zamestnanci priamo podriadení štatutárnemu orgánu materskej spoločnosti: 8
(47)
Informácie o činnosti banky k 31. decembru 2017:
b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum
skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska:
Tatra banka, a.s. („banka“ alebo „materská spoločnosť“) je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave 1,
Hodžovo námestie 3. Materská spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri dňa 1. novembra 1990.
Dňa 30. 9. 1990 Štátna banka československá vydala materskej spoločnosti povolenie k založeniu banky
a k začatiu činnosti od 1. 10.1990. Povolenie bolo udelené na 5 rokov, do 30. 9. 1995. Dňa 18. 9. 1995
Národná banka Slovenska vydala pre materskú spoločnosť povolenie pôsobiť ako banka na dobu neurčitú.
Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 9. 1995 a v súčasnosti platí so zmenami a doplneniami stanovenými
v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 zo dňa 3. 10. 1996, č. UBD-22-1/2000 zo dňa
26. 1. 2000, č. UBD-861-2/2000 zo dňa 15. 5. 2000, č. UBD-762/2002 zo dňa 29. 4. 2002, č. UBD-404/2005
zo dňa 14. 3. 2005, č. OPK-1156/3-2008 zo dňa 28. 4. 2008, č. OPK-11394/2-2008 zo dňa 12. 9. 2008, č.
OPK-18065/2009 zo dňa 27. 1. 2010, č. ODB-12320-3/2010 zo dňa 4. 1. 2011, a rozhodnutí Úradu pre
finančný trh č. GRUFT-007/2002/OCP zo dňa 19. 12. 2002.
Materská spoločnosť začala vykonávať povolené bankové činnosti v novembri 1991. Bankové činnosti povolené
Národnou bankou Slovenska banka vykonáva od nadobudnutia právoplatnosti udeleného povolenia.
c) zoznam bankových činností povolených
vykonávajú:
1.
2.
3.
4.

Národnou

bankou

Slovenska,

ktoré

sa

prijímanie vkladov,
poskytovanie úverov,
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo
vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to
neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti,
ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak
sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f)
zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú
charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané
prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na
doplnenie aktív
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3.

obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí,
ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má
za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak
sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré
neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú
zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú
obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery
inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo
zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za
následok ukončenie zmluvy,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov,
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje finančného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb,
najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie
poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo
kúpy podniku,
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania
týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
5. investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
6. obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a
súbormi obehových mincí,
7. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
8. finančný lízing,
9. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
10. vydávanie a správa elektronických peňazí,
11. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
12. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
13. finančné sprostredkovanie,
14. uloženie vecí,
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15.
16.
17.
18.
19.

prenájom bezpečnostných schránok,
poskytovanie bankových informácií,
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
funkcia depozitára a
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

d) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú:
Materská spoločnosť vykonáva všetky činnosti, ktoré jej boli povolené.
e)

zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo
rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo
bankové povolenie na ich výkon odobraté:

Materskej spoločnosti neboli obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené povolené činnosti.
f)

citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia,
nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka:

ktorým

bolo

uložené

opatrenie na

Materskej spoločnosti neboli uložené žiadne opatrenia na nápravu.
g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu
kalendárneho štvrťroka:
Materskej spoločnosti v priebehu 4. kalendárneho štvrťroka 2017 nebola uložená žiadna pokuta.
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§ 1 ods. (2) - Informácie o finančných ukazovateľoch banky a pobočky zahraničnej banky
k 31. Decembru 2017:
a)

údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné
vykazovanie č. 7:

Údaje zo súvahy sú uvedené v Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky za rok končiaci sa 31. decembra
2017 na str. 6 – Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2017.
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 Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky za rok končiaci sa 31.
decembra 2017 na str. 5 – Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra
2017.
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. decembru 2017 v tis. €:

Hrubá hodnota expozície
Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám
Expozície voči inštitúciám
Expozície voči podnikateľským subjektom
Retailové expozície
Iné expozície
Spolu

S
Bez
identifikovaným
identifikovaného
znehodnotením
znehodnotenia
1)
1 914 641
315 178
552 908
2 782 727

11 903
19 991
31 894

Zlyhané
expozície
14 558
22 386
36 944

1) predstavuje sumu expozície, pri ktorých je tvorená individuálna opravná položka

Triedy expozícií s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31. decembru 2017 v tis. €:

Hrubá hodnota expozície
Expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám
Expozície voči inštitúciám
Expozície voči podnikateľským subjektom
Retailové expozície
Kapitálové expozície
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície
Spolu

S
Bez
identifikovaným
identifikovaného
znehodnotením
znehodnotenia
1)
15 456
576 039
6 126 874
5 060 622
9 092
20 085
11 808 168

399
113 985
90 050
204 434

Zlyhané
expozície
399
175 368
109 536
285 303
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f)

rozdiel súčtu hodnôt súvahových účtov aktív a súčtu hodnôt súvahových účtov pasív podľa odhadovanej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

Ukazovateľ

splatnosť
od 7 dní
do 30 dní
vrátane

splatnosť
od 31 do
90 dní
vrátane

188 101
201 097
(12 996)

699 250
212 900
486 350

(7 696 645)

(7 210 295)

splatnosť
do 7 dní
vrátane

1 384 369
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV
9 068 018
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV
ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY (7 683 649)
KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ
(7 683 649)
POZÍCIA LIKVIDITY

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

471 075
169 208
301 867

382 339
256 729
125 610

885 767
181 666
704 101

1 140 839
182 789
958 050

2 753 380
415 597
2 337 783

3 822 954
433 419
3 389 535

553 321
1 159 972
(606 651)

12 281 395
12 281 395
-

(6 908 428)

(6 782 818)

(6 078 717)

(5 120 667)

(2 782 884)

606 651

-

-

splatnosť
Nešpecifikované
viac ako
položky
1801 dní

Celkom

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.

g)

údaje o zaťažených a nezaťažených aktívach, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2.
Opatrenia NBS č. 13/2015 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk:

Časť A - Aktíva
Ukazovateľ
010
030
040
120
Časť

Aktíva vykazujúcej inštitúcie
Nástroje vlastného imania
Dlhové cenné papiere
Iné aktíva
B - Prijatý kolaterál
Ukazovateľ

130
150
160
230
240
Časť

Účtovná hodnota
zaťažených aktív
010
1 033 948
13 644
1 020 304

Reálna hodnota
zaťažených aktív
040
14 338

Reálna hodnota zaťaženého prijatého
kolaterálu alebo emitovaných vlastných
dlhových cenných papierov
010

Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou
Nástroje vlastného imania
Dlhové cenné papiere
Iný prijatý kolaterál
Emitované vlastné dlhové cenné papiere, iné než vlastné kryté dlhopisy alebo ABS
C - Zdroje zaťaženosti
Ukazovateľ

Reálna hodnota zaťažiteľného prijatého
kolaterálu alebo emitovaných vlastných
dlhových cenných papierov
040
-

-

827 071

Aktíva, prijatý kolaterál a emitované
vlastné dlhové cenné papiere, iné než
zaťažené kryté dlhopisy a ABS
030
1 096 690

Zodpovedajúce záväzky, podmienené
záväzky alebo požičané cenné papiere
010

130 Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov

Účtovná hodnota
Reálna hodnota
nezaťažených aktív
nezaťažených aktív
060
090
11 468 730
9 706
9 706
1 420 536
1 480 915
10 038 488
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§ 1 ods. (4) - Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú rezidentmi a ktorí vlastnia
aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky k 31. decembru 2017:
Materská spoločnosť nemá akcionárov rezidentov, ktorí majú viac ako 5 %-ný podiel na základnom imaní materskej
spoločnosti.
§ 1 ods. (5) - Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú nerezidentmi a ktorí vlastnia
aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky k 31. decembru 2017:

Bod b) - právnické osoby:
Informácie o akcionároch banky, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v banke:
Právnická osoba
Názov (obchodné meno)
Právna forma a sídlo
Identifikačné číslo
Hlavný predmet činnosti
Podiel na základnom imaní banky
Podiel na hlasovacích právach v banke

Raiffeisen CEE Region Holding GmbH
GmbH, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
N/A
správa účastí
78,78
89,11

§ 1 ods. (6) - Informácie o akcionároch banky neuvedených v odseku 4:
Informácie o ďalších akcionároch banky:
Počet akcionárov banky (kmeňové akcie)
Celkový podiel na základnom imaní (kmeňové a prioritné akcie)
Celkový podiel na hlasovacích právach v banke (kmeňové a prioritné akcie)

867
21,22
10,89

* V tabuľke nie sú zahrnutí akcionári uvedení v §1 ods. 4 a 5.

§ 1 ods. (7) - Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou, z
hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia
tohto celku:
Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň, Rakúsko
Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň, Rakúsko
Obchodné meno priamej materskej spoločnosti:
Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Wien
Spoločnosť Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) sa k rozhodnému dňu 18. marca 2017 zlúčila
so spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG (RBI). Nástupnícka spoločnosť bude pôsobiť pod názvom
Raiffeisen Bank International AG.
Skupina RBI predstavuje materskú spoločnosť Raiffeisen Bank International a jej dcérske a pridružené spoločnosti,
ktoré vlastní priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností.
Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovaná účtovná
závierka skupiny Raiffeisen Bank International AG (ďalej len „skupina RBI“) je uložená na registrovom súde
Handelsgericht Wien, Marxergasse 1a, 1030 Viedeň, Rakúsko. Akcie spoločnosti Raiffeisen Bank International AG
sú kótované na Burze cenných papierov, Viedeň.
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a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči banke, a názov štátu, v k torom táto osoba prevažne
pôsobí a obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti jednotlivých členov konsolidovaného celku a názov štátu, v ktorom títo členovia prevažne pôsobia k
31. decembru 2017:

Názov (obchodné meno)

Sídlo

Hlavný predmet
činnosti

Štát

A. Materská spoločnosť banky
Raiffeisen CEE Region Holding GmbH

Am Stadtpark 9, 1030 Wien

Rakúska republika

správa účastí

Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská

poskytovanie služieb
prenájom a správa nehnuteľností
prenájom a správa nehnuteľností
prenájom a správa nehnuteľností
prenájom a správa nehnuteľností
vytváranie a spravovanie podielových fondov
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových
fondov za účelom vykonávania doplnkového
dôchodkového sporenia

B. Členovia bankového
konsolidovaného celku
Tatra Residence, a.s.
BA Development, s.r.o.
Group Cloud Solutions, s.r.o.
PRODEAL, a.s.
Dúbravčice, s.r.o.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Hodžovo
Hodžovo
Hodžovo
Hodžovo
Hodžovo
Hodžovo

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06

Slovenská republika

Tatra-Leasing, s.r.o.

Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06

Slovenská republika

finančný leasing a operatívny leasing

Eurolease RE Leasing, s. r. o.

námestie
námestie
námestie
námestie
námestie
námestie

3,
3,
3,
3,
3,
3,

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

811
811
811
811
811
811

06
06
06
06
06
06

republika
republika
republika
republika
republika
republika

Černyševského 50, Bratislava 851 01

Slovenská republika

finančný leasing a operatívny leasing

Rent CC, s.r.o.

Černyševského 50, Bratislava 851 01

Slovenská republika

finančný leasing a operatívny leasing

Rent GRJ, s.r.o.

Černyševského 50, Bratislava 851 01

Slovenská republika

finančný leasing a operatívny leasing

Rent PO, s.r.o.

Černyševského 50, Bratislava 851 01

Slovenská republika

Malý trh 2/A, Bratislava 811 08

Slovenská republika

finančný leasing a operatívny leasing
správa počítačových sietí, služby databank,
poskytovanie software - poskytovanie počítačových
programov na základe zmluvy s autorom

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
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b)

schému konsolidovaného celku a

c)

podiel banky na základnom imaní a podiel banky na hlasovacích právach jednotlivých členov konsolidovaného
celku, na ktorého čele sa banka nachádza k 31.decembru 2017:

Obchodné meno majoritného akcionára:
Raiffeisen CEE Region Holding, GmbH, Rakúsko

78,78% ZI
89,11% HP

Obchodné meno ovládajúcej osoby:
Tatra banka, a.s.

100% ZI,HP

100% ZI,HP

Tatra residence,
a.s.

Doplnková
dôchodková
spoločnosť
Tatra banky, a.s.

33,33% ZI,HP

Slovak Banking
Credit Bureau,
s.r.o.

100% ZI,HP

Tatra Asset
Management,
správ. spol., a.s.

100% ZI,HP

Tatra-Leasing,
s.r.o.

0,0122%
ZI,HP
100% ZI,HP

BA Development,
s.r.o

100% ZI,HP

PRODEAL, a.s.

100% ZI,HP

Dúbravčice,
s.r.o.

100% ZI,HP

Group Cloud
Solutions, s.r.o.

99,9878%
ZI,HP

Eurolease RE
Leasing, s.r.o.

100% ZI,HP

Rent CC, s.r.o.

100% ZI,HP

Rent GRJ, s.r.o.

100% ZI,HP

Rent PO, s.r.o.

9

Tatra banka, a. s.
Článok 435

Ciele a politiky riadenia rizík
1.

Inštitúcie zverejňujú svoje ciele a politiky týkajúce sa riadenia rizík za každú kategóriu rizika
vrátane rizík uvedených v tejto hlave. Predmetom tohto zverejnenia sú:

a)

stratégie a postupy súvisiace s riadením týchto rizík:
Cieľom materskej spoločnosti v oblasti riadenia kreditných rizík je optimalizovať prijímané riziká do takej
miery, aby materská spoločnosť dosiahla čo najväčší trvalo udržateľný zisk po započítaní strát spôsobených
kreditnými rizikami. Na úrovni jednotlivých produktov materská spoločnosť aktívne riadi pomer medzi
prijímaným rizikom (definované cez rizikové náklady) a celkovou ziskovosťou produktu.
Na meranie a riadenie materskou spoločnosťou prijímaného rizika používa materská spoločnosť viacero
metód. V čase schvaľovania / rozhodovania o prijatí úverovej angažovanosti materská spoločnosť používa
nasledujúce techniky a postupy:




meranie pravdepodobnosti zlyhania klienta pri splácaní úveru; ide o mieru, ktorá meria ochotu
klienta platiť. Toto meranie je implementované cez aplikačné skóringy, aplikačno-transakčné skóringy
a behaviorálne skóringy, ako aj cez rôzne K-O pravidlá pre vybrané skupiny klientov.
modely na výpočet maximálnych limitov pre jednotlivé retailové produkty. Tieto modely slúžia na
určenie kapacity klienta alebo ekonomickej jednotky, ktorej súčasťou je splácať úver.
postup odhadu trhovej a likvidačnej ceny zabezpečenia vyžadovaného pri určitých typoch
úverových obchodov. Trhové ceny sa pritom odvíjajú od cien aktuálnych a obvyklých na trhu,
pričom napríklad pre rezidenčné nehnuteľnosti materská spoločnosť v určitej miere (pre likvidné
lokality) aktívne používa cenové mapy. Likvidačné hodnoty zabezpečenia vychádzajú z trhových
hodnôt zabezpečenia, ale v ich ocenení je zohľadnený aj čas, náklady na predaj zabezpečená, či
prípadná zľava z ceny zabezpečenia, ktorú by bolo potrebné uplatniť, aby materská spoločnosť
mohla zabezpečenie premeniť na hotovosť v dostatočne krátkom čase.

Materská spoločnosť okrem týchto základných nástrojov používa na riadenie rizík:




pravidlá a postupy definujúce želaný profil klientov a cieľové skupiny klientov vhodné pre jednotlivé
produkty,
metódy a postupy preverovania informácií obsiahnutých v žiadostiach klientov (prevencia
podvodov),
limity na skupiny klientov, ktorých materská spoločnosť v portfóliu chce, ale v obmedzenej miere

V čase existencie úverového vzťahu medzi klientom a materskou spoločnosťou, materská spoločnosť meria
a riadi riziká na úrovni portfólií nasledovne:






b)

Modely na odhad zlyhania klienta pri splácaní úveru (behaviorálne modely)
Stratégie efektívneho vymáhania nesplácaných úverov
Modely na kvantifikáciu strát pri zlyhaných úveroch
Postupy riadenia výšky limitov pre revolvingové produkty
Stratégie a postupy krížového predaja a navyšovania produktov klientom
Testy citlivosti portfólia na vývoj špecifických trhových indikátorov

štruktúra a organizácia príslušného subjektu riadenia rizika vrátane informácií o jeho
právomoci a postavení alebo iné vhodné opatrenia:
Riziko je vnímané a riadené na viacerých organizačných úrovniach:
1. v základných obchodných aktivitách materskej spoločnosti: v činnostiach súvisiacich s
poskytovaním úverov, treasury operáciami a inými operáciami, s ktorými sa spája riziko,
2. nezávislý útvar riadenia rizika identifikuje, stanovuje a riadi riziko na individuálnej úrovni, ako aj
na úrovni portfólií,
3. vrcholový manažment materskej spoločnosti a dozorná rada nastavuje a schvaľuje rámec pre
celkový rizikový profil materskej spoločnosti a pre interný systém riadenia rizík
4. nezávislý interný a externý audit, bankový dohľad a regulatórne požiadavky vytvárajú spoločné
obchodné podmienky pre adekvátne riadenie bankového biznisu a
5. akcionári materskej spoločnosti.
Z hľadiska organizačnej štruktúry sú za riadenie jednotlivých rizík zodpovedné nasledovné útvary:
Úverové riziko:








Corporate Risk Management
Retail Credit Risk Management
Odbor Work out
Odbor Strategic Risk and Capital Management
Úverový výbor (Credit Committee)
Úverový výbor pre problémové úvery (Problem Loan Committee)
Výbor pre riadenie rizík
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Trhové riziko:



Odbor Strategic Risk and Capital Management
Výbor pre riadenie rizík

Operačné riziko:




Odbor Strategic Risk and Capital Management
Výbor pre riadenie operačného rizika (Operational Risk Committee)
Výbor pre riadenie rizík

Riziko likvidity:





Odbor Strategic Risk and Capital Management
Oddelenie Treasury
Výbor pre riadenie aktív a pasív (Asset and Liability Committee)
Výbor pre riadenie rizík

Ostatné riziká:


c)

Odbor Strategic Risk and Capital Management
Výbor pre riadenie rizík

rozsah a charakter systémov vykazovania a merania rizík:
Proces identifikácie rizík, informácie o rizikovom profile materskej spoločnosti, ako aj informácie o limitoch
využívaných v rámci interného systému riadenia rizík sú obsiahnuté v interných predpisoch materskej
spoločnosti, ktoré sú určené tak pre útvary riadenia rizík, ako aj pre obchodné útvary.

d)

politiky týkajúce sa hedžingu a zmierňovania rizika a stratégie a postupy monitorovania
trvajúcej efektívnosti nástrojov hedžingu a zmierňovania rizika:
Rozsah a charakter systémov identifikácie, merania, sledovania a zmierňovania jednotlivých rizík sa
nachádza v Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky k 31. decembru 2017 v poznámke č. 51 –Riziká.

e)

vyhlásenie schválené riadiacim orgánom o primeranosti opatrení riadenia rizika inštitúcie, ktoré
poskytuje ubezpečenie, že zavedené systémy riadenia rizika sú primerané vzhľadom na profil a
stratégiu inštitúcie:
Z hľadiska vykazovania jednotlivých rizík kladie materská spoločnosť dôraz na nasledovné procesy a
systémy:

štandardné systémy pre vykazovanie rizík

systémy varovných signálov

pravidelné prehodnocovanie rizikových faktorov
Materská spoločnosť v súvislosti s interným systémom riadenia rizík pravidelne predkladá na predstavenstvo
informáciu o rizikovom profile, o výške požiadavky na vnútorný kapitál, ako aj informáciu o výsledkoch
záťažových testov. Riadiaci orgán je informovaný aj o metodike stresového testovania, o všetkých
podstatných stránkach procesov ratingu a odhadov ako sú výsledky validácie ratingových modelov a výsledky
odhadov parametrov. Riadiaci orgán schvaľuje nové skóringové modely, modely rizikových parametrov,
a je
pravidelne informovaný o plánovaných nových prístupoch v odhadoch parametrov, prípadne iných
zmenách, ktoré sa týkajú IRB prístupu.
Analýzy kreditného rizika portfólia založené na interných ratingoch sú súčasťou pravidelných správ o
hospodárení pre riadiaci orgán.
Správy pre riadiaci orgán konkrétne zahrňujú:






z oblasti kreditného rizika minimálne profil rizika pre každý stupeň, migrácie medzi stupňami,
odhad príslušných parametrov pre každý stupeň a porovnanie odhadovaných parametrov so skutočne
realizovanými stratami, metodiku a výsledky záťažových testov, status v oblasti vnútorného
systému riadenia rizík, prístup k výpočtu a tvorbe opravných položiek, postupy pre schvaľovanie
úverov, nových produktov a pre schvaľovanie portfóliových limitov;
z oblasti operačného rizika minimálne prehľad operačných strát vrátane prehľadu key risk
indikátorov,
z oblasti trhového rizika údaje o trhovom riziku, prehľad dlhopisového portfólia a vývoj
ukazovateľov likvidity
z oblasti vnútorného kontrolného systému prehľad o mapovaní procesných rizík v materskej
spoločnosti a správu o stave vnútorného kontrolného systému v materskej spoločnosti

Detaily k rozsahu a charakteru vykazovania rizík sú uvedené v Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky
k 31. decembru 2017 v poznámke č. 51 – Riziká.
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f)

stručné vyhlásenie o riziku schválené riadiacim orgánom, v ktorom je výstižne opísaný celkový
profil inštitúcie z hľadiska rizika spolu so stratégiou podnikania. Toto vyhlásenie obsahuje
základné pomerové ukazovatele a číselné údaje, ktoré poskytujú externým zainteresovaným
stranám komplexný pohľad na riadenie rizika inštitúciou, vrátane pohľadu na vzájomné väzby
medzi rizikovým profilom inštitúcie a toleranciou voči riziku stanovenou riadiacim orgánom.

Jednými zo základných priorít pri napĺňaní strategických zámerov sú zdravý rast obchodných aktivít a
zefektívňovanie vnútorných procesov. Materská spoločnosť má zavedený komplexný vnútorný systém riadenia
rizík, ktorý zohľadňuje celkový charakter, veľkosť, rizikový profil ako aj široké spektrum obchodných aktivít.
Vnútorný systém riadenia rizík je integrovanou súčasťou riadiaceho a rozhodovacieho procesu o celkovom
strategickom smerovaní materskej spoločnosti a zahŕňa všetky relevantné riziká, ktorým materská spoločnosť čelí
bez ohľadu na mieru ich kvantifikovateľnosti – rizikový profil. Obchodná stratégia materskej spoločnosti byť líder
v inováciách determinuje nastavenie samotného rizikového profilu materskej spoločnosti v zmysle zadefinovaného
rizikového apetítu a celkovej tolerancie voči riziku. Rizikový apetít materská spoločnosť definuje ako súbor
základných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú obchodnú stratégiu materskej spoločnosti na ďalšie roky, ako sú nárast
objemu úverov, k nim prislúchajúce rizikovovážené aktíva, kapitálová primeranosť, využitie vnútorného kapitálu,
alebo pomer zlyhaných úverov k nezlyhaným úverom. Celková tolerancia voči riziku je determinovaná podielom
kapitálu, ktorý materská spoločnosť má k dispozícii na absorpciu strát z podstupovaných rizík. Táto tolerancia
je v materskej spoločnosti stanovená / ohraničená limitom využitia vnútorného kapitálu, ktorý je nastavený
na úrovni 90%, pričom materská spoločnosť v súčasnosti operuje výrazne pod touto hranicou.
2.

Inštitúcie zverejňujú tieto informácie, ktoré zahŕňajú pravidelné, minimálne ročné aktualizácie,
týkajúce sa mechanizmu riadenia:

a)

počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu:
Meno

Mgr. Michal Liday
Mag. Dr. Johannes Peter Schuster
Mag. Bernhard Henhappel
Ing. Marcel Kaščák
Ing. Peter Matúš
Mgr. Natália Major
Ing. Vladimír Matouš
Ing. Igor Vida
Mag. Peter Lennkh
Mag. Dr. Hannes Mösenbache
Dr. Johann Strobl
Mag. Andreas Gschwenter
Mag. Martin Grüll
Ing. Iveta Uhrinová
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
b)
c)

Funkcia
predseda predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady

Počet
riadiacich
funkcií
8
5
6
4
2
3
2
10
11
8
7
9
14
1
2

z toho: v rámci
materskej
skupiny banky
5
5
5
4
2
3
2
7
10
7
7
9
14
1
1

politika prijímania pracovníkov pre výber členov riadiaceho orgánu a ich skutočné vedomosti,
zručnosti a odborné znalosti:
politiku rôznorodosti v súvislosti s výberom členov riadiaceho orgánu, jej ciele a všetky
príslušné operatívne ciele stanovené v tejto politike, a mieru, v akej sa tieto ciele splnili:

Politika výberu a hodnotenia členov riadiaceho orgánu, ktorá sa uplatňuje v materskej spoločnosti, stanovuje
konkrétne podmienky a jednotlivé kroky v procese výberu a hodnotenia členov riadiaceho orgánu. Upravuje
kritériá, ktorým musí kandidát alebo posudzovaný člen riadiaceho orgánu vyhovovať, a to predovšetkým
kritériá osobnostnej povahy (týkajúce sa dobrej povesti, odborných znalostí a skúseností posudzovanej osoby)
a kritériá objektívnej povahy (týkajúce sa správy a riadenia, ako sú potenciálny konflikt záujmov, celkové
zloženie riadiaceho orgánu, kolektívne znalosti a skúsenosti riadiaceho orgánu ako celku, rôznorodosť
riadiaceho orgánu a časová angažovanosť). Politika materskej spoločnosti v tejto oblasti je plne v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
d)

či inštitúcia zriadila osobitný výbor pre riziká a počet zasadnutí tohto výboru:

Výbor pre riziká zasadal v roku 2017 trikrát.
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e)

opis toku informácií o riziku pre riadiaci orgán.

Z hľadiska vykazovania jednotlivých rizík kladie materská spoločnosť dôraz na nasledovné procesy a systémy:




štandardné systémy pre vykazovanie rizík,
systémy varovných signálov,
pravidelné review rizikových faktorov.

Materská spoločnosť v súvislosti s interným systémom riadenia rizík pravidelne predkladá riadiacemu orgánu
informáciu o rizikovom profile, o výške požiadavky na vnútorný kapitál ako aj výsledky záťažových testov. Riadiaci
orgán je informovaný aj o metodike stresového testovania, o všetkých podstatných stránkach procesov ratingu a
odhadov, ako sú výsledky validácie ratingových modelov, výsledky odhadov parametrov. Riadiaci orgán
schvaľuje nové skóringové modely, modely rizikových parametrov, a je pravidelne informovaný o
plánovaných nových prístupoch v odhadoch parametrov. Analýzy kreditného rizika portfólia založené na
interných ratingoch sú súčasťou pravidelných správ o hospodárení pre riadiaci orgán.
Správy pre riadiaci orgán konkrétne zahŕňajú:






z oblasti kreditného rizika minimálne profil rizika pre každý stupeň, migrácie medzi stupňami ratingov,
odhad príslušných parametrov pre každý stupeň a porovnanie odhadovaných parametrov so skutočne
realizovanými stratami, metodiku a výsledky záťažových testov, status v oblasti vnútorného systému
riadenia rizík, prístup k výpočtu a tvorbe opravných položiek, postupy pre schvaľovanie úverov, nových
produktov a pre schvaľovanie portfóliových limitov,
z oblasti operačného rizika minimálne prehľad operačných strát vrátane prehľadu key risk indikátorov,
z oblasti trhového rizika údaje o trhovom riziku, prehľad dlhopisového portfólia a vývoja ukazovateľov
likvidity,
z oblasti vnútorného kontrolného systému prehľad o mapovaní procesných rizík v materskej spoločnosti
a správu o stave vnútorného kontrolného systému v materskej spoločnosti.
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Článok 436
Rozsah uplatňovania
Inštitúcie zverejňujú tieto informácie týkajúce
nariadenia v súlade so smernicou 2013/36/EÚ:
a)

sa rozsahu

uplatňovania požiadaviek

tohto

názov inštitúcie, na ktorú sa uplatňujú požiadavky tohto nariadenia:

Tatra banka, a.s.
b)

prehľad rozdielov v základoch konsolidácie na účtovné účely a účely prudencie, s krátkym
opisom subjektov, ktorých sa to týka, a s vysvetlením, či sú:
i) plne konsolidované
ii) proporcionálne konsolidované
iii) odpočítané od vlastných zdrojov
iv) nie sú konsolidované ani odpočítané

Materská spoločnosť nemá rozdiel v rozsahu konsolidovanej skupiny pre účtovné účely a účely prudencie.
Princípy konsolidácie
V konsolidovanej účtovnej závierke dcérske spoločnosti sú spoločnosťami, kde skupina vlastní priamo alebo
nepriamo viac ako polovicu hlasovacích práv a/alebo má právo iným spôsobom vykonávať kontrolu nad činnosťou
dcérskych spoločností. Dcérske spoločnosti budú konsolidované metódou úplnej konsolidácie okrem tých, ktorých
vplyv bol nevýznamný. Dcérske spoločnosti sa konsolidujú od dátumu, keď v nich materská spoločnosť získala
kontrolu, a ich konsolidácia sa končí dátumom ich predaja alebo straty kontroly nad nimi. Všetky pohľadávky
a záväzky, predaje a nákupy, ako aj náklady, výnosy, zisky a straty z transakcií v rámci skupiny sa eliminovali.
Podiely v pridružených spoločnostiach predstavujú spoločnosti s vyšším ako 20-percentným ale menej ako 50percentným podielom materskej spoločnosti na základnom imaní a hlasovacích právach daného subjektu
a v ktorom má materská spoločnosť významný vplyv. Podiely v pridružených spoločnostiach sa v konsolidovanej
účtovnej závierke oceňujú metódou vlastného imania. Podľa tejto metódy sa podiel pôvodne ocení v obstarávacej
cene a následne upraví o zmenu podielu investora na čistých aktívach spoločnosti, do ktorej investoval, po získaní
podielu.
Zisk alebo strata investora zahŕňa jeho podiel na zisku alebo strate spoločnosti, do ktorej investoval. Zisky (straty)
vyplývajúce z precenenia pridružených spoločností metódou vlastného imania sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát
v položke „Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach“.
Všetky obstarania dcérskych spoločností sa účtujú metódou obstarávacích nákladov. Obstarávacia cena podnikovej
kombinácie sa oceňuje sumou reálnych hodnôt predmetných aktív k dátumu výmeny, nadobudnutých alebo
prevzatých záväzkov a nástrojov vlastného imania, ktoré materská spoločnosť vydala výmenou za získanie
kontroly nad dcérskou spoločnosťou, plus všetky náklady priamo súvisiace s danou podnikovou kombináciou. Ak
obstarávacia cena podnikovej kombinácie prevyšuje podiel materskej spoločnosti na vykázanej čistej reálnej
hodnote identifikovateľných aktív, záväzkov a možných záväzkov, rozdiel je vykázaný ako Goodwill.
c)

akékoľvek súčasné alebo predpokladané významné vecné alebo právne prekážky, ktoré bránia
okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov medzi materskou
spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami:

Prevod vlastných zdrojov a splatenie záväzkov medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami sú
limitované zákonnými ustanoveniami a inými regulatórnymi požiadavkami, ktoré sa týkajú predovšetkým vrátenia
vkladov, rozdelenia zisku, výplaty dividend a kapitálovej primeranosti materskej spoločnosti.
d)

celková hodnota rozdielu, o ktorý sú skutočné vlastné zdroje vo všetkých dcérskych
spoločnostiach nezahrnutých do konsolidácie nižšie než požadovaná výška týchto zdrojov, a
názov alebo názvy týchto dcérskych spoločností:

Nie je relevantné
e)

v prípade potreby okolnosť uplatnenia ustanovení uvedených v článkoch 7 a 9.

Nie je relevantné
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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

Kapitálové nástroje a súvisiace emisné
26 ods. 1, 27, 28, 29, zoznam
353 663
ážia
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
492 299 26 ods. 1 písm. c)
Akumulovaný iný komplexný účtovný
výsledok (a ostatné rezervy, zahŕňajúce
3
2 506 26 ods. 1
nerealizované zisky a straty podľa
uplatnitel'ných účtovných štandardov)
3a Fondy pre všeobecné bankové riziká
15 746 26 ods. 1 písm. f)
Hodnota kvalifikovaných položiek
uvedených v článku 484 ods. 3 a
4 súvisiaceho emisneho ážia
- 486 ods. 2
podliehajúcich postupnému vyradeniu z
CET1
Kapitálové injekcie verejného sektora,
ktoré sa do 1. januára 2018 zachovali v
- 483 ods. 2
predchádzajúcom stave
Menšinové účasti (hodnota povolená v
5
- 84, 479, 480
konsolidovanom CET1)
Nezávisle preskúmáný predbežný zisk
5a po odpočítaní predpokladaných platieb
- 26 ods. 2
alebo dividend
Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred
6
864 214
regulačnými úpravami
Vlastný kapltal Tier 1 (CET1): regulačné úpravy
Dodatočné úpravy ocenenia (záporná
7
- 34, 105
hodnota)
Nehmotné aktíva (po odpočítaní
8 súvisiaceho daňového záväzku)
45 322 36 ods. 1 písm. b), 37, 472 ods. 4
(záporná hodnota)
9 Prázdna množina v EÚ
Odložené daňové pohl'adávky, ktoré
závisia od budúcej ziskovosti, okrem
tých, ktoré vyplývaju z dočasných
10 rozdielov (po odpočítaní súvisiaceho
- 36 ods. 1 písm. c), 38, 472 ods. 5
daňového záväzku, ak sú splnené
podmienky stanovené v článku 38 ods.
3) (záporná hodnota)
Oceňovacie
rozdiely
vyplývajúce
z
oceňovania reálnou cenou súvisiace so
11
- 33 písm. a)
ziskami alebo stratami z hedžingu
peňažných tokov
Záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu
36 ods. 1 písm. d), 40, 159, 472
12
24 611
očakávanej výšky strát
ods. 6
Akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu,
13 ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív
- 32 ods. 1
(záporná hodnota)
Zisky alebo straty z pasív ocenených
14 reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo
- 33 písm. b)
zmien vlastnej kreditnej pozície

(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

-

45 322

-

24 611
-
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Majetok dôchodkoveho fondu so
stanovenými požitkami (záporná
hodnota)
Priame a nepriame podiely inštitúcie vo
16 vlastných nástrojoch CET1 (záporná
hodnota)
Podiely v nástrojoch CET1 subjektov
finančného sektora, ak tieto subjekty
májú recipročné krízové podiely v
17
inštitúcii, ktoré májú umelo zvyšovať
vlastné
zdroje
inštitúcie
(záporná
hodnota)
Priame a nepriame podiely inštitúcie v
nástrojoch CET1 subjektov finančného
sektora, ak daná inštitúcia nemá
významnú investíciu v týchto
18
subjektoch (hodnota nad 10 %
prahovou hodnotou a po odpočítaní
prípustnych krátkych pozícií) (záporná
hodnota)
Priame, nepriame a syntetické podiely
inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov
finančného sektora, ak daná inštitúcia
má významnú investíciu v týchto
19
subjektoch (hodnota nad 10 %
prahovou hodnotou a po odpočítaní
prípustných krátkych pozícií) (záporná
hodnota)
20 Prázdna množina v EÚ
Hodnota expozície týchto položiek,
ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1
20a
250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre
odpočet ako alternatívu
z čoho: kvalifikované účasti mimo
20b
finančného sektora (záporná hodnota)
15

20c

z čoho: sekuritizačné pozície (záporná
hodnota)

z čoho: bezodplatné dodania (záporná
hodnota)
Odložené daňové podľadávky, ktoré
vyplývaju z dočasných rozdielov
(hodnota nad 10 % prahovou
21 hodnotou, po odpočítaní súvisiaceho
daňového záväzku, ak sú splnené
podmienky stanovené v článku 38 ods.
3) (záporná hodnota)
Hodnota prevyšujúca 15 % prahovú
22
hodnotu (záporná hodnota)
z čoho: priame a nepriame podiely
inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov
23 finančného sektora, ak daná inštitúcia
má významnú investíciu v týchto
subjektoch
24 Prázdna množina v EÚ
z čoho: odložené daňové pohl'adávky,
25
ktoré vyplývajú z dočasnych rozdielov
Straty za bežný finančný rok (záporná
25a
hodnota)
Predpokladané daňové poplatky
25b súvisiace s položkami CET1 (záporná
hodnota)
Regulačné úpravy uplatňované na vlastný
kapitál Tier 1 pri hodnotách, s ktorými sa
26
zaobchádza
podľa
postupu
pred
uplatňovaním nariadenia CRR
Regulačné úpravy súvisiace s
26a nerealizovanými ziskami a stratami v
zmysle článkov 467 a 468
z čoho: ... filter pre nerealizovanú
stratu 1
20d

- 36 ods. 1 písm. e), 41, 472 ods. 7

-

- 36 ods. 1 písm. f), 42, 472 ods. 8

-

- 36 ods. 1 písm. g),44, 472 ods. 9

-

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

-

-

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

-

- 36 ods. 1 písm. k)

-

- 36 ods. 1 písm. k) bod i), 89 at 91

-

36 ods. 1 písm. k) bod ii) 243
- ods. 1 písm. b) 244 ods. 1 písm.
b) 258
36 ods. 1 písm. k) bod iii), 379
od. 3

-

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

- 48 ods. 1

-

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

-

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

-

-

-

-

- 36 ods. 1 písm. a), 472 ods. 3

-

- 36 ods. 1 písm. I)

-

-

- 467
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z čoho: ... filter pre nerealizovanú
stratu 2
z čoho: ... filter pre nerealizovaný zisk
1
z čoho: ... filter pre nerealizovaný zisk
2
Hodnota, ktorá sa má odpočítanť od
vlastného kapitálu Tier 1 alebo
26b pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie
filtre a odpočty vyžadované pred
uplatňovaním CRR
z čoho: ...
kvalifikované odpočty AT1, ktoré
27 prevyšujú kapitál AT1 inštitúcie
(záporná hodnota)
Celkové regulačné úpravy
28
69 933
vlastného kapitálu Tier 1 (CET1)
29 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1)
794 281
Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje
Kapitálové nástroje a súvisiace
30
emisne ážia
z čoho: klasifikované ako vlastný
31 kapitál podľa uplatniteľných účtovných
štandardov
z čoho: klasifikované ako pasíva podľa
32
uplatniteľných účtovných štandardov
Hodnota kvalifikovaných položiek
uvedených v článku 484 ods. 4 a
33 súvisiaceho emisneho ážia
podliehajúcich postupnému vyradeniu z
AT1
Kapitálové injekcie verejného sektora,
ktoré sa do 10 januára 2018 zachovali
v predchádzajucom stave
Kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do
konsolidovaného
AT1
(vrátane
menšinoyých účastí, ktoré nie sú
34
zahrnuté
v
riadku
5)
emitovaný
dcérskymi spoločnosťami a v držbe
tretích strán
z čoho: nástroje emitované dcérskymi
35 spoločnosfami podliehajúce
postupnému vyradeniu
Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred
36
regulačnými úpravami
Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy
Priame a nepriame podiely inštitúcie na
37 vlastných nástrojoch AT1 (záporná
hodnota)
Podiely na nástrojoch AT1 subjektov
finančneho sektora, ak tieto subjekty
májú recipročné krízové podiely v
38
inštitúcii, ktoré májú umelo zvyšovať
vlastné
zdroje
inštitúcie
(záporná
hodnota)
Priame a nepriame podiely na
nástrojoch AT1 subjektov finančného
sektora, ak daná inštitúcia nemá
yýznamnú investíciu v týchto
39
subjektoch (hodnota nad 10 %
prahovou hodnotou a po odpočítaní
prípustných krátkych pozícií) (záporná
hodnota)
Priame a nepriame podiely inštitúcie na
nástrojoch kapitálu AT1 subjektov
finančného sektora, ak daná inštitúcia
má významnú investíciu v týchto
40
subjektoch (hodnota nad 10 %
prahovou hodnotou po odpočítani
prípustných krátkych pozicii) (záporná
hodnota)

467
468
468

481
481
36 ods. 1 písm. j)

51, 52

486 ods. 3

483 ods. 3

85, 86, 480

-

486 ods. 3

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

-

56 písm. b), 58, 475 ods. 3

-

56 písm. c), 59, 60, 79, 475 ods.
4

-

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

-
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Regulačné úpravy dodatočného kapitálu
Tier 1 pri hodnotách, s ktorými sa
zaobchádza podľa postupu pred
uplatňovaním nariadenia CRR a podľa
41
prechodných postupov, podliehajúcich
postupnému vyradeniu, ako sa
stanovuje v nariadení (EÚ) č. 575/2013
(t. j. zostatkové hodnoty podľa CRR)
Zostatkové hodnoty odpočítané od
dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti
41a s odpočtom od kapitálu Tier 2 počas
prechodného obdobia v zmysle článku
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
z čoho: položky, ktoré majú byť v
jednotlivých riadkoch uvedené
podrobne, napr. podstatné čisté
predbežné straty, nehmotné aktíva,
nedostatočné rezervy na očakávané
straty atď.
Zostatkové hodnoty odpočítané od
dodatočného kapitálu Tier 1 v súvislosti
41b s odpočtom od kapitálu Tier 2 počas
prechodného obdobia v zmysle článku
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
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.
Hodnota, ktorá sa má odpočítať
od
dodatočného
kapitálu Tier 1 alebo
41c pripočítať k nemu vzhľadom na ďalšie
filtre a odpočty
vyžadované
pred
uplatňovaním CRR
z čoho: ... možný filter pre
nerealizované straty
z čoho: ... možný filter pre
nerealizované zisky
z čoho: ...
Kvalifikované odpočty T2, ktoré
42 prevyšujú kapitál T2 inštitúcie
(záporná hodnota)
Celkové regulačné úpravy
43
dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1)
44 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1)
45 Kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1)
Kapitál Tier 2 (T2): nástroje a rezervy
Kapitálové nástroje a súvisiace
46
emisne ážia
Hodnota kvalifikovaných položiek
uvedených v čl.484 ods. 5 a súvisiaceho
47
emisného ážia podliehajúcich
postupnému vyradeniu z T2
Kapitálové injekcie verejného sektora,
ktoré sa do 10. januára 2018
zachovali v predchádzajúcom stave
Kvalifikované nástroje vlastných
zdrojov zahrnuté do konsolidovaného
kapitálu T2 (vrátane menšinových
48 účastí a nástrojov AT1, ktoré nie sú
zahrnuté v riadku 5 ani 34) emitované
dcérskymi spoločnosťami a v držbe
tretích strán
z čoho: nástroje emitované dcérskymi
49 spoločnosťami podliehajúce
postupnému vyradeniu
50 Úpravy kreditného rizika
Kapitál Tier 2 (T2) pred
51
regulačnými úpravami

-

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)

-

-

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

-

- 467, 468, 481

- 467
- 468
- 481
- 56 písm. e)
794 281
235 000 62, 63
- 486 ods. 4

- 483 ods. 4

- 87, 88, 480

-

- 486 ods. 4
- 62 písm. c) a d)
235 000
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Kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy
Priame a nepriame podiely inštitúcie
52 na vlastných nástrojoch T2 a
podriadené úvery (záporná hodnota)
Podiely na nástrojoch T2 a podriadené
úvery subjektov finančného sektora, ak
tieto subjekty majú recipročné krízové
53
podiely v inštitúcii, ktoré májú umelo
zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie
(záporná hodnota)
Priame a nepriame podiely na vl.
zdrojoch T2 a podriadené úvery
subjektov finančného sektora, ak daná
inštitúcia nemá významnu investíciu v
54
týchto subjektoch (hodnota nad 10 %
prahovou hodnotou a po odpočítaní
prípustnych krátkych pozícií) (záporná
hodnota)
z čoho: nové podiely, na ktoré sa
54a
nevzťahujú prechodné opatrenia
z čoho: podiely existujúce pred 1.
54b januárom 2013, na ktoré sa vzťahujú
prechodné opatrenia
Priame a nepriame podiely inštitúcie na
nástrojoch T2 a podriadené úvery
subjektov finančného sektora, ak daná
55 inštitúcia má významnú investíciu v
týchto subjektoch (po odpočítaní
prípustnych krátkych pozícií) (záporná
hodnota)
Regulačné úpravy kapitálu Tier 2 pri
hodnotách, s ktorými sa zaobchádza
podľa postupu pred uplatňovaním
nariadenia CRR a podľa prechodných
56
postupov, podliehajúcich postupnému
vyradeniu, ako sa stanovuje v nariadení
(EÚ) č. 575/2013 (t. j. zostatkové
hodnoty podľa CRR)
Zostatkové hodnoty odpočítane od
kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom
od vlastného kapitálu Tier 1 počas
56a
prechodného obdobia v zmysle článku
472 nariadenia (EÚ)
č. 575/2013
z čoho: položky, ktoré majú byť v
jednotlivých riadkoch uvedené
podrobne, napr. podstatne čisté
predbežné straty, nehmotné aktíva,
nedostatočné rezervy na očakávané
straty atď.
Zostatkové hodnoty odpočítané od
kapitálu Tier 2 v súvislosti s odpočtom
56b od dodatočného kapitálu Tier 1 počas
prechodného obdobia v zmysle článku
475 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
z čoho: položky, ktoré majú byť v
jednotlivých riadkoch uvedené
podrobne, napr. recipročné krízové
podiely v nástrojoch AT1, priame
podiely v nevýznamných investíciach do
kapitálu iných subjektov finančného
sektora atď.
Hodnota, ktorá sa má odpočítať od
kapitálu Tier 2 alebo pripočítať k nemu
56c
vzhľadom na ďalšie filtre a odpočty
vyžadované pred uplatňovaním CRR
z čoho: ... možný filter pre
nerealizované straty
z čoho: ... možný filter pre
nerealizované zisky
z čoho: ...

-

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

- 66 písm. b), 68, 477 ods. 3

-

66 písm. c), 69, 70, 79, 477 ods.
4

-

-

-

-

-

-

-

- 66 písm. d), 69, 79, 477 ods. 4

-

-

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)

-

-

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

-

- 467, 468, 481
- 467
- 468
- 481
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Celkové regulačné úpravy kapitálu
Tier 2 (T2)
58 Kapitál Tier 2 (T2)
59 Celkový kapitál (TC = T1 + T2)
Rizikovo vážené aktíva pri hodnotách,
s ktorými sa zaobchádza podľa postupu
pred uplatňovaním nariadenia CRR a
podľa prechodných postupov,
59a
podliehajúcich postupnému vyradeniu,
ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č.
575/2013 (t. j. zostatkové hodnoty
podľa CRR)
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.)
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.)
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.)
60 Celkové rizikovo vážené aktíva
Kapitálové podiely a vankúše
Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny
61
podiel hodnoty rizikovej expozície)
Tier 1 (ako percentuálny podiel
62
hodnoty rizikovej expozície)
Celkový kapitál (ako percentuálny
63
podiel hodnoty rizikovej expozície)
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
64
vankúš na krytie systémového rizika,
plus vankúš pre systémovo významné
inštitúcie (G-SII alebo 0-SII),
vyjadrené ako percentuálny podiel
hodnoty rizikovej expozície)
z čoho: požiadavka na vankúš na
65
zachovanie kapitálu
z čoho: požiadavka na proticyklický
66
vankúš
z čoho: požiadavka na vankúš na
67
krytie systémového rizika
z čoho: vankúš pre globálne systémovo
67a významnú inštitúciu (G-SII) alebo inak
systémovo významnu inštitúciu (O-SII)
57

235 000
1 029 281

5 802 696

472, 472 ods. 5, 472 ods. 8 písm.
70 420 b), 472 ods. 10 písm. b), 472 ods.
11 písm. b)

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

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

5 802 696
13.69% 92 ods. 2 písm. a), 465
13.69% 92 ods. 2 písm. b), 465
17.74% 92 ods. 2 písm. c)

5.00% CRD 128, 129, 130

2.50%
0.00%
1.00%
1.00% CRD 131
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Vlastný kapitál Tier 1 k dispozícii na
splnenie požiadaviek na vankúše (ako
0.00% CRD 128
percentuálny podiel hodnoty rizikovej
expozície)
69 [nerelevantné v nariadení EÚ]
70 [nerelevantné v nariadení EÚ]
71 [nerelevantné v nariadení EÚ]
Podiely kapitálu a kapitálové vankúše
Priame a nepriame podiely na kapitáli
subjektov finančného sektora, ak daná
36 ods. 1 písm. h), 45, 46, 472
inštitúcia nemá významnu investíciu v
ods. 10, 56 písm. c), 59, 60, 475
72
týchto subjektoch (hodnota pod 10 %
ods. 4, 66 písm. c), 69, 70, 477
prahovou hodnotou a po odpočítaní
ods. 4
prípustnych krátkych pozícií)
Priame a nepriame podiely inštitúcie na
nástrojoch CET1 subjektov finančného
sektora, ak daná inštitúcia má
36 ods. 1 písm. i), 45, 48, 470,
73 významnú investíciu v týchto
472 ods. 11
subjektoch (hodnota pod 10 %
prahovou hodnotou a po odpočítaní
prípustnych krátkych pozícií)
74 Prázdna množina v EÚ
Odložené daňové podľadávky, ktoré
vyplývajú z dočasných rozdielov
(hodnota pod 10 % prahovou
36 ods. 1 písm. c), 38, 48, 470,
75 hodnotou, po odpočítaní súvisiaceho
28 168
472 ods. 5
daňového záväzku, ak sú splnené
podmienky stanovené v článku 38 ods.
3)
Uplatniteľné horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2
Úpravy kreditného rizika zahrnuté v T2
vzhľadom na expozície, na ktoré sa
76
- 62
vzťahuje štandardizovaný prístup (pred
uplatnením horného ohraničenia)
Horné ohraničenia na zahrnutie úprav
77 kreditného rizika do T2 v rámci
- 62
štandardizovaného prístupu
Úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2
vzhľadom na expozície, na ktoré sa
78
- 62
vzťahuje prístup interných ratingov
(pred uplatnením horného ohraničenia)
Horné ohraničenie na zahrnutie úprav
79 kreditného rizika do T2 v rámci prístupu
- 62
internych ratingov
Kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyradení (uplatniteľné len v období od 1.
januára 2013 do 1. januára 2022)
Súčasné horné ohraničenie na nástroje
80 CET1 podliehajúce dohodám o
- 484 ods. 3, 486 ods. 2a5
postupnom vyradení
Hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu
horného ohraničenia (prekročenie
81
- 484 ods. 3, 486 ods. 2a5
horného ohraničenia po splatení a
splatnostiach)
Súčasné horné ohraničenie na nástroje
82 AT1 podliehajúce dohodám o
- 484 ods. 4, 486 ods. 3a5
postupnom vyradení
Hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu
horného
ohraničenia
(prekročenie
83
- 484 ods. 4, 486 ods. 3a5
horného ohraničenia po splatení a
splatnostiach)
Súčasné horné ohraničenie na nástroje
84 T2 podliehajúce dohodám o postupnom
- 484 ods. 5, 486 ods. 4a5
vyradení
Hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného
ohraničenia (prekročenie horného
85
- 484 ods. 5, 486 ods. 4a5
ohraničenia po splatení a splatnostiach)
68
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b)
c)

opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1
a nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných inštitúciou:
kompletné podmienky všetkých nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier
1 a Tier 2:

Na účely riadenia kapitálu skupiny definuje regulatórny kapitál, kapitálovú primeranosť, vnútorný kapitál
a ekonomický kapitál.
Regulatórny kapitál predstavuje kapitál, ktorý je stanovený pravidlami kapitálovej primeranosti v zmysle piliera 1.
Pri kvantifikácii regulatórneho kapitálu skupina postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá stanovuje jeho
štruktúru aj minimálnu výšku.
Regulatórny kapitál označovaný ako vlastné zdroje je tvorený vlastným kapitálom Tier 1, dodatočným kapitálom
Tier 1 a kapitálom Tier 2. Regulatórny kapitál slúži na krytie kreditného rizika z činností v bankovej knihe, rizika
protistrany vyplývajúceho z činností v obchodnej knihe, trhových rizík (pozičného rizika pre činnosti v obchodnej
knihe, devízového rizika a komoditného rizika zo všetkých obchodných činností), rizika vyrovnania, rizika úpravy
ocenenia pohľadávky (CVA risk) mimoburzových derivátových a operačného rizika.
Kapitálová primeranosť sa sleduje na úrovni vlastného kapitálu Tier 1 vyjadrenému ako jeho percentuálny podiel
celkovej hodnoty rizikovej expozície, na úrovni kapitálu Tier 1 vyjadrenému ako jeho percentuálny podiel celkovej
hodnoty rizikovej expozície a na úrovni vlastných zdrojov vyjadreným ako percentuálny podiel celkovej hodnoty
rizikovej expozície. Metodika jej kvantifikácie je regulatórne upravená. Ďalšie informácie k výpočtu kapitálovej
požiadavky banky sú uvedené v Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky k 31. decembru 2017 v poznámke
51 „Riziká“ časť „BASEL III“.
Stanovená úroveň pre skupinu bola v priebehu roka 2017 dodržaná.
Vnútorný kapitál predstavuje také vlastné zdroje financovania banky, ktoré banka interne udržuje a umiestňuje na
krytie svojich rizík. Zložky vnútorného kapitálu sú tvorené položkami kapitálu doplnené o ďalšie dodatočné zdroje,
ktoré má skupina k dispozícii. Cieľom skupiny je udržiavať požadovanú výšku vnútorného kapitálu. Uvedený cieľ
skupina v roku 2017 splnila.
Ekonomický kapitál predstavuje nevyhnutný kapitál, resp. zodpovedá minimálnej kapitálovej požiadavke na krytie
neočakávaných strát z interných rizík, ktoré banka definovala ako materiálne. Ekonomický kapitál tak zabezpečuje
finančnú stabilitu skupiny na hranici spoľahlivosti zodpovedajúcej kredibilite skupiny. Využitie znalosti
ekonomického kapitálu je pre skupinu významné, napr. pre aktívne riadenie portfólia, oceňovanie, kontroling a pod.
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 vnútorného 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 rizik 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 v tis. €:

Štandardizovaný prístup
Trieda expozícií
Ústredné vlády alebo centrálne banky
Regionálne vlády alebo miestne orgány
Subjekty verejného sektora
Multilaterálne rozvojové banky
Medzinárodné organizácie
Inštitúcie
Podnikateľské subjekty
Retail
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok
Expozície v stave zlyhania
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
Sekuritizačné pozície SA
SPOLU

Hodnota
5 634
115
9
117
20 411
22 170
1 878
635
4 059
55 028
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Kapitálové požiadavky
Vzor 4: EU OV1 – Prehľad rizikovo vážených aktív
(konsolidované údaje v EUR)
Účel: Poskytnúť prehľad celkových RWA tvoriacich menovateľa kapitálových požiadaviek zohľadňujúcich riziko vypočítaných
v súlade s článkom 92 CRR. Ďalšie rozdelenia RWA sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto usmernení.
Rozsah uplatňovania: Vzor sa vzťahuje na všetky inštitúcie uvedené v odseku 7 týchto usmernení.
Obsah: RWA a minimálne kapitálové požiadavky podľa tretej časti hlavy I kapitoly 1 CRR.
Častosť: Štvrťročne
Formát: Fixný
Sprievodný slovný opis: Od inštitúcií sa očakáva, že určia a vysvetlia faktory, ktoré spôsobujú rozdiely vo vykazovaných
obdobiach T a T-1, ak sú tieto rozdiely významné. Ak minimálne kapitálové požiadavky pri uplatňovaní článku 92 CRR
nezodpovedajú 8 % RWA v stĺpci a), inštitúcie by mali vysvetliť urobené úpravy.

Minimálne
kapitálové
požiadavky

Rizikovo vážené aktíva (RWA)

T (31.12.2017)
Článok 438
písm. c) a d)

1

Článok 438
písm. c) a d)

2

Článok 438
písm. c) a d)

3

Z toho základný prístup interných ratingov
(FIRB)

4

Z toho rozšírený prístup interných ratingov
(AIRB)

5

Z toho IRB pre vlastný kapitál v rámci
jednoduchého prístupu založeného na použití
rizikovej váhy alebo prístupu interného modelu
(IMA)

Článok 438
písm. d)
Článok 438
písm. d)

T-1(31.12.2016)

T (31.12.2017)

Kreditné riziko (okrem CCR)
4 948 595 000

4 385 842 793

395 887 600

687 849 938

621 136 524

55 027 995

3 317 957 061

2 895 413 130

265 436 565

932 206 954

860 650 137

74 576 556

10 581 047

8 643 002

846 484

76 096 564

76 704 916

6 087 725

38 650 989

43 314 778

3 092 079

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 445 575

33 390 138

2 995 646

-

-

-

503 343

1 184 336

40 267

503 343

1 184 336

40 267

-

-

-

17 Z toho prístup interného hodnotenia (IAA)

-

-

-

18 Z toho štandardizovaný prístup

-

-

Z toho štandardizovaný prístup

Článok 107
Článok 438
písm. c) a d)

6

Článok 438
písm. c) a d)

7

Článok 438
písm. c) a d)

8

Z toho pôvodná expozícia

9

Z toho štandardizovaný prístup

Kreditné riziko protistrany (CCR)

Z toho oceňovanie podľa trhovej hodnoty

10 Z toho metóda interného modelu (IMM)
Z toho hodnota rizikovej expozície na
Článok 438
11 prispievanie do fondu centrálnej protistrany
písm. c) a d)
(CCP) pre prípad zlyhania
Článok 438
12 Z toho úprava ocenenia pohľadávky (CVA)
písm. c) a d)
Článok 438
písm. e)

13 Riziko vyrovnania

Článok 449
písm. o) bod
i)

14

Sekuritizačné expozície v bankovej knihe (po
kapitalizácii)

15 Z toho prístup IRB
16

Z toho metóda založená na vzorci stanovenom
orgánom dohľadu (SFA) pre prístup IRB
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Minimálne
kapitálové
požiadavky

Rizikovo vážené aktíva (RWA)

T (31.12.2017)
Článok 438
písm. e)

19

Trhové riziko

20

Z toho štandardizovaný prístup

21

Z toho IMA

Článok 438
písm. e)

22

Veľká majetková angažovanosť

Článok 438
písm. f)

23

Operačné riziko

24

Z toho prístup základného ukazovateľa

25

Z toho štandardizovaný prístup

26

Z toho pokročilý prístup merania

Článok 437
ods. 2, články
48 a 60

27

Sumy pod prahovými hodnotami pre
odpočítanie (podliehajú 250 % rizikovej
váhe)

Článok 500

28

Úprava minimálnej úrovne

29

Spolu

d)

T-1(31.12.2016)

T (31.12.2017)

33 437 900

37 604 265

2 675 032

33 437 900

37 604 265

2 675 032

-

-

-

-

-

-

744 063 675

766 166 150

59 525 094

-

-

-

744 063 675

766 166 150

59 525 094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 802 696 482

5 267 502 460

464 215 719

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 v tis. €. V prípade triedy kapitálových expozícií sa táto požiadavka vzťahuje na:

Prístup interných ratingov
Trieda expozícii
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory
Ústredné vlády a centrálne banky
Inštitúcie
Podnikateľské subjekty – MSP
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Podnikateľské subjekty – iné
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory
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
Retail – kvalifikovaný revolving
Retail – ostatné MSP
Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

SPOLU

Hodnota
258 898
162
8 845
22 520
68 679
158 692
74 577
45 146
2 241
27 190

333 475
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i)

každý z prístupov stanovených v článku 155:

Prístup Interných ratingov
Trieda expozícii
Kapitálové expozície
SPOLU

ii)

Hodnota
10 581
10 581

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:
Názov expozície
Odložená daňová pohľadávka - ktorá závisí od budúcej ziskovosti
Kapitálové investície
SPOLU

Hodnota
70 420
70 420

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. €:

Názov expozície
Obchodované dlhové nástroje
Vlastné imanie
Devízy
Komodity
Prekročenie limitu majetkovej angažovanosti
Riziko úpravy ocenenia mimoburzových derivátov
Operačné riziko
Kreditné deriváty
Repo transakcie
Transakcie požičiavania s dozabezpečením
Transakcie s dlhou dobou vysporiadania
SPOLU

Hodnota
2 674
1
2 996
59 525
65 196
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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. €:

010

Riadky
1

ID

Položka
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

Hodnota

020

1*

Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR

-

030

1**

-

464 216

050

1.1.1

Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR
HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO,
KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY
POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A
BEZODPLATNÉ DODANIE
Štandardizovaný prístup (SA)

060

1.1.1.1

SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií

070

1.1.1.1.01

Ústredné vlády alebo centrálne banky

080

1.1.1.1.02

Regionálne vlády alebo miestne orgány

090

1.1.1.1.03

Subjekty verejného sektora

9

100

1.1.1.1.04

Multilaterálne rozvojové banky

-

110

1.1.1.1.05

Medzinárodné organizácie

120

1.1.1.1.06

Inštitúcie

130

1.1.1.1.07

Podnikateľské subjekty

20 411

140

1.1.1.1.08

Retail

22 170

150

1.1.1.1.09

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

160

1.1.1.1.10

Expozície v stave zlyhania

170

1.1.1.1.11

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

-

180

1.1.1.1.12

-

1.1
040

200

1.1.1.1.14

Kryté dlhopisy
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým
ratingovým hodnotením
Podniky kolektívneho investovania (PKI)

210

1.1.1.1.15

Vlastné imanie

211

1.1.1.1.16

Iné položky

220

1.1.1.2

Sekuritizačné pozície SA

230

1.1.1.2*

z čoho: resekuritizácia

240

1.1.2

190

1.1.1.1.13

399 020
55 028
55 028
5 634
115

117

1 878
635

4 059
-

260

1.1.2.1.01

Prístup interných ratingov (IRB)
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania
(LGD) ani konverzné faktory
Ústredné vlády a centrálne banky

270

1.1.2.1.02

Inštitúcie

280

1.1.2.1.03

Podnikateľské subjekty – MSP

22 521

290

1.1.2.1.04

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

68 679

300

1.1.2.1.05

250

1.1.2.1

343 992
258 899
162
8 845

320

1.1.2.2.01

Podnikateľské subjekty – iné
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné
faktory
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

-

390

1.1.2.2.08

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a
stredných podnikov
Retail – kvalifikovaný revolving

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatné MSP

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

420

1.1.2.3

Kapitálové IRB

430

1.1.2.4

Sekuritizačné pozície IRB

440

1.1.2.4*

Z čoho: resekuritizácia

450

1.1.2.5

Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

310

380

1.1.2.2

1.1.2.2.07

158 692
74 577
-

45 146
2 241
27 190
846
40
9 630
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460
490

1.1.3
1.2

500

1.2.1

510

1.2.2

520
530

1.3
1.3.1

Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad
zlyhania CCP
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ
VYROVNANIA/DODANIA
Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe

-

Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ,
DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO
Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné
riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)

2 675

2 674

-

2 675

540

1.3.1.1

Obchodované dlhové nástroje

550

1.3.1.2

Vlastné imanie

560

1.3.1.3

Devízy

-

570

1.3.1.4

Komodity

1

-

650

1.6.1

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné
riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO
(OpR)
OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)
OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA)
prístup
OpR pokročilé prístupy merania (AMA)
DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE
FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU
OCENENIA POHĽADÁVKY
Pokročilá metóda

660

1.6.2

Štandardizovaná metóda

670

1.6.3

Na základe metódy pôvodnej expozície

-

1.7

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

-

580
590
600
610
620
630
640

680
690
710
720
730
740
750
760

1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6

1.8
1.8.2
1.8.2*
1.8.2**
1.8.2***
1.8.3
1.8.4

59 525
59 525
2 996
2 996

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe
článku 458
Z čoho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť
Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na
majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a
podnikanie
Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe
článku 459
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
do 2,5 roka
nad 2,5 roka
SPOLU

Kategória 1
404 727
634 224
1 038 951

Kategória 2
87 654
157 713
245 367

Kategória 3
2 737
10 433
13 170

Kategória 4
13 073
13 254
26 327

Kategória 5
32 952
13 511
46 463

Expozície podľa §155 ods. 2:
Nie je relevantné.
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Článok 439
Expozícia voči kreditnému riziku protistrany
Inštitúcie zverejňujú tieto informácie týkajúce sa expozície inštitúcie voči kreditnému riziku
protistrany uvedeného v tretej časti hlave II kapitole 6:
a)

diskusiu o metodike použitej na priradenie interného kapitálu a kreditných limitov pre expozície
voči kreditným rizikám protistrany:

Materská spoločnosť v súvislosti s implementáciou Basel III používa sofistikované metódy merania rizika, ktorému
má zodpovedať aj veľkosť vnútorného kapitálu a na základe ktorej je možné definovať limity pre jednotlivé
expozície / typy expozícií. Táto metodika je kontinuálne preverovaná a dopĺňaná.
b)

diskusiu o politikách zabezpečenia kolaterálu a zriaďovania kreditných rezerv:

Na priradenie interného kapitálu pre expozície voči kreditným rizikám protistrany materská spoločnosť používa na
výpočet expozície metódu oceňovania trhovou hodnotou a na výpočet požiadavky na interný kapitál modifikovanú
IRB formulu.
Materská spoločnosť pravidelne monitoruje funkčnosti metodík a procesov na odhad a použitie zabezpečenia.
Základný spôsob monitoringu je taký, že materská spoločnosť porovnáva reálne dosiahnuté výsledky pri realizácií
zabezpečení s hodnotami ktoré určila v čase získavania obchodu a tiež s posledným platným precenením
zabezpečenia. Nakoľko realizácia zabezpečení nie je častým javom, materská spoločnosť má priestor na
individuálne porovnávanie týchto hodnôt a v prípade že materská spoločnosť zistí väčšiu odchýlku v hodnote
realizovaného zabezpečenia a likvidačnej hodnoty zabezpečenia a nájde dôvod prečo vznikla snaží sa upraviť
metodiku oceňovania zabezpečení tak aby k podobným odchýlkam nedochádzalo.
c)

diskusiu o politikách týkajúcich sa expozícií voči riziku korelácie (riziko nesprávnej voľby):

Materská spoločnosť nemá významné pozície pre analýzu funkčnosti politík týkajúcich sa expozícií voči riziku
nesprávnej voľby.
d)

diskusiu o vplyve hodnoty kolaterálu, ktorý by musela inštitúcia poskytnúť za predpokladu, že
by nastalo zníženie jej kreditného ratingu:

Materská spoločnosť nemá významné pozície pre analýzu funkčnosti vplyvu hodnoty zabezpečenia, ktoré by
musela materská spoločnosť poskytnúť za predpokladu, že by nastalo zníženie jej kreditného ratingu.
e)

hrubá kladná reálna hodnota zmlúv, prínos zo vzájomného započítavania, započítaná aktuálna
expozícia voči kreditným rizikám, držaný kolaterál a čistá derivátová expozícia voči
kreditnýmrizikám. Čistá derivátová expozícia voči kreditným rizikám je expozícia voči
kreditným rizikám pri derivátovýc transakciách po zohľadnení prínosov z právne vymožiteľných
dohôd o vzájomnom započítavaní a dohôd o kolaterále:

Kladná reálna hodnota finančných derivátov (spolu s časovým rozlíšením úrokov k derivátom a s opčnými
prémiami) predstavovala k 31. decembru 2017 sumu 35 070 tis. €.
Rizikovo vážená hodnota derivátových expozícií voči kreditnému riziku pre potreby výpočtu kapitálovej požiadavky
predstavovala k 31. decembru 2017 sumu 38 651 tis. €.
Riziko vyplývajúce z derivátových obchodov je zabezpečené formou viazania finančných prostriedkov. K 31.
decembru 2017 prijaté finančné zabezpečenie bolo vo výške 375tis. €.
Materská spoločnosť neeviduje žiadne prínosy zo vzájomného započítavania, žiadnu započítanú expozíciu voči
kreditnému riziku alebo čistú derivátovú expozíciu voči kreditnému riziku k 31. decembru 2017.
f)

merania hodnôt expozícií podľa metód stanovených v tretej časti hlave II kapitole 6 oddieloch 3
až 6, bez ohľadu na to, ktorá z nich sa uplatní:

Zostatková doba splatnosti

Úrokové
zmluvy

1 rok alebo menej
176 525
viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 1 320 255
viac ako 5 rokov
380 516
SPOLU
1 877 296

Zmluvy
týkajúce sa
kapitálových
cenných
papierov
35 350
849 605
167 865
30 515
1 017 470
65 865

Zmluvy
týkajúce sa
devíz a
zlata

Zmluvy
týkajúce sa
drahých kovov
s výnimkou
zlata
-

Zmluvy
týkajúce sa
iných
komodít ako
drahé kovy
-
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g)

pomyselná hodnota hedžingu kreditnými derivátmi a rozdelenie aktuálnej expozície voči
kreditným rizikám podľa typov expozície voči kreditným rizikám:

Nie je relevantné.
h)

pomyselné sumy transakcií s kreditnými derivátmi rozlíšené podľa použitia pre vlastné úverové
portfólio inštitúcie a pre jej sprostredkovateľské činnosti vrátane rozdelenia použitých produktov
kreditných derivátov rozdelených ďalej podľa kúpeného a predaného zabezpečenia v rámci každej
skupiny produktov:

Nie je relevantné.
i)

odhad α, ak inštitúcia má povolenie príslušných orgánov urobiť odhad α.

Nie je relevantné.
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Článok 440
Kapitálové vankúše
1.

V súvislosti s dodržiavaním požiadavky na proticyklické kapitálové vankúše uvedené v hlave VII
kapitole 4 smernice 2013/36/EÚ inštitúcia zverejňuje tieto informácie:

a)

geografické rozdelenie jej expozícií voči kreditným rizikám, relevantné na účely výpočtu jej
proticyklických kapitálových vankúšov:

Krajina
AE
AT
AU
BA
BE
BG
CA
CN
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
HR
HU
CH
IE
IL
IN
IT
JP
KR
KW
LT
LU
LV
MA
ME
MT
MY
NL
NO
OM
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TN
TR
US
UY
VG
ZA
SPOLU

b)

Hrubá expozícia
337 313
87
7 760
435
179
8 202
7
301 033
14 702
1 013
75
28 602
5 811
135
9 336
518
21 291
108
874
926
12 000
9 914
20 289
12
100
9 213
44 108
279
180
76 959
90
16 180
1 013
95
21 802
14 859 918
254
38 466
90
52
84
15 849 505

RWA
62 037
20
1 231
543
84
32
11
140 541
3 898
206
6
587
1 865
42
118
89
28
185
193
6 917
1 444
23 246
8
6 593
17 839
131
66
10 985
87
33
411
45
6 869
4 680 766
189
20 239
80
84
4 987 748

Kapitálová
požiadavka
4 963
2
98
43
7
3
1
11 243
312
16
47
149
3
9
7
2
15
15
553
116
1 860
1
527
1 427
10
5
879
7
3
33
4
550
374 461
15
1 619
6
7
399 018

výšku jej proticyklických kapitálových vankúšov špecifických pre inštitúciu.

Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre banku je 0,5%.
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Ukazovatele globálneho systémového významu
1.

Inštitúcie identifikované ako G-SII v súlade s článkom 131 smernice 2013/36/EÚ každoročne
zverejňujú hodnoty ukazovateľov používaných na určenie vyhodnotenia inštitúcií v súlade s
metódou identifikácie stanovenou v uvedenom článku.

Nie je relevantné.
Článok 442
Úpravy kreditného rizika
Inštitúcie zverejňujú nasledujúce informácie týkajúce sa expozície inštitúcie voči kreditnému riziku
a riziku zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov:
a)

vymedzenie pojmov
pohľadávok:

„po

termíne

splatnosti“ a

„zhoršenej

kvality“

na

účely účtovania

Pohľadávka po splatnosti – je pohľadávka, ktorej časť resp. plná výška nebola uhradená v termíne splatnosti podľa
splátkového kalendára stanoveného v úverovej zmluve resp. ak je výška čerpania pohľadávky vyššia ako je
stanovený limit určený v úverovej zmluve.
Pohľadávka so zníženou hodnotou – je pohľadávka, ku ktorej je vytvorená individuálna alebo portfóliová
opravná položka. Portfóliové opravné položky sa považujú za zníženie hodnoty pohľadávky len v prípade
výpočtu kapitálovej požiadavky. Podľa IAS/IFRS sa za pohľadávky so zníženou hodnotou považujú len tie
pohľadávky, na ktoré je vytvorená individuálna opravná položka a len tieto sa považujú za znehodnotené.
b)

opis prístupov a metód prijatých na účely stanovenia špecifických a všeobecných úprav
kreditného rizika:

Opis metód, ktoré sú prijaté na účely určenia úpravy ocenenia a určenia výšky rezerv sa nachádza v plnom rozsahu
v Konsolidovanej účtovnej závierke Tatra banky k 31. decembru 2017 v časti II. Hlavné účtovné zásady.
c)

celková hodnota expozícií po účtovnom započítaní a bez zohľadnenia účinkov zmierňovania
kreditného rizika a priemerná hodnota expozícií za dané obdobie v členení podľa rôznych tried
expozícií:

Triedy expozícií so štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko v tis. €:
Expozícia
Štáty alebo centrálne banky
Regionálne vlády alebo miestne orgány
Subjekty verejného sektora
Dlhodobé pohľadávky voči inštitúciám
Dlhodobé pohľadávky voči právnickým osobám - podnikateľom
Retailové pohľadávky
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok
Expozície v stave zlyhania
Kapitálové investície
Iné položky
Spolu

Hrubá
hodnota
expozície
2 371 939
7 203
234
7 316
330 544
586 208
56 688
27 828
50 740
3 438 700

Čistá
Priemerná hrubá
hodnota
hodnota expozície
expozície
za rok 2017
2 371 922
1 954 659
7 203
7 711
234
124
7 316
6 719
329 463
318 906
583 740
555 807
56 668
55 118
6 351
28 796
50 740
55 938
3 413 637
x
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Triedy expozícií s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko v tis. €:
Expozícia
Štáty alebo centrálne banky
Inštitúcie
Právnické osoby - SME
Právnické osoby - projektove financovanie
Právnické osoby - iné
Retailové pohľadávky zabezpečené nehnuteľnosťou iných než SME
Retailové
subjektov pohľadávky - kvalifikovaný revolving
Retailové pohľadávky - ostatné iné subjekty než SME
Kapitálové pohľadávky
Sekuritizované expozície
Ostatné aktíva
Spolu

d)

Čistá
Hrubá
Priemerná hrubá
hodnota
hodnota
hodnota expozície
expozície
expozície
za rok 2017
15 165
15 165
10 799
525 898
525 495
649 571
723 532
704 026
703 307
1 370 277
1 338 803
1 290 004
4 156 849
4 109 524
4 165 671
4 142 471
4 112 732
3 896 079
250 734
244 744
246 049
965 410
926 403
921 855
9 706
9 706
8 986
17 131
17 131
21 528
233 632
233 632
204 179
12 410 805 12 237 361
x

geografické rozdelenie expozícií, ktoré je v dôležitých oblastiach rozčlenené
podľa významných tried expozícií, prípadne ďalšie podrobnosti:

So štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko v tis. €:
Štandardizovaný prístup
Expozícia
Ústredné vlády alebo centrálne banky
Slovenská republika
Rakúska republika
Česká republika
Poľská republika
Rumunská republika
Írska republika
Regionálne vlády alebo miestne orgány
Slovenská republika
Subjekty verejného sektora
Slovenská republika
Inštitúcie
Slovenská republika
Podnikateľské subjekty
Slovenská republika
Rakúska republika
Retail
Slovenská republika
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok
Slovenská republika
Expozície v stave zlyhania
Slovenská republika
Vlastné imanie
Slovenská republika
Iné položky
Slovenská republika
SPOLU

Hrubá hodnota
expozície
2 371 939
2 126 111
105 610
47 009
56 568
15 691
20 950
7 203
7 203
234
234
7 316
7 316
330 544
329 942
602
586 208
586 208
56 688
56 688
27 828
27 828
50 740
50 740
3 438 700
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S prístupom interných ratingov pre kreditné riziko v tis. €:
Prístup Interných ratingov
Expozícia
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné
faktory
Ústredné vlády a centrálne banky
Slovenská republika
Litovská republika
Inštitúcie
Slovenská republika
Rakúska republika
Česká republika
Francúzska republika
USA
Poľská republika
Ostatné krajiny
Podnikateľské subjekty – MSP
Slovenská republika
Česká republika
Ostatné krajiny
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Slovenská republika
Česká republika
Slovinská republika
Podnikateľské subjekty – iné
Slovenská republika
Česká republika
Holandské kráľovstvo
Maďarská republika
USA
Ostatné krajiny
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory
Ústredné vlády a centrálne banky
Inštitúcie
Podnikateľské subjekty – MSP
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Podnikateľské subjekty – iné
Retail - SPOLU
Slovenská republika
Česká republika
Veľká Británia
Rusko
Ostatné krajiny
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov
Retail – kvalifikovaný revolving
Retail – ostatné MSP
Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky
Kapitálové IRB
USA
Ostatné krajiny
Sekuritizačné pozície IRB
Slovenská republika
Luxemburské veľkovojvodstvo
Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku
Slovenská republika
SPOLU

Hrubá hodnota
expozície
6 791 721
15 165
5 734
9 431
525 898
145 866
221 755
56 353
26 948
15 895
10 253
48 828
723 532
719 466
1 928
2 138
1 370 277
1 256 680
103 597
10 000
4 156 849
3 969 762
88 298
36 373
17 720
1 3 409
31 287
5 358 615
5 358 615
5 352 352
2 780
2 054
870
559
4 142 471
250 734
965 410
9 706
9 162
544
17 131
17 131
233 632
233 632
12 410 805
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e)

rozdelenie hrubých expozícií podľa hospodárskeho odvetvia

Kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Hospodárske odvetvie
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A
STUDENÉHO VZDUCHU
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD
ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY
ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
STAVEBNÍCTVO
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA
MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
DOPRAVA A SKLADOVANIE
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
VZDELÁVANIE
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
OSTATNÉ ČINNOSTI
ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO
ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ
ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE
TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE

Hrubá expozícia
Hrubá expozícia
v zhoršenej
v omeškaní
kvalite
2 144
5 453
113 153
22 014
3
3
579 955
22 398
17 536

Hrubá
expozícia

602 885
112 723
282 430

21 729

23 564

98

254

12 766

20 287
42 173

647 396

31 896

238 904
51 500
112 622
1 479 426
1 017 533
107 617
258 495

3 179
2 028
485
1 641
23 057
10 946
1 370
1

5 650
5 392
2 612
20 222
25 589
3 787
3 991
-

15 207
100 633
66 713
13 259

19
44
131
245

395
982
3 936
960

4 812 266

98 554

15 920

170 730

35

Tatra banka, a. s.

f)

rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti rozčlenené podľa tried
expozícií, prípadne ďalšie podrobnosti:
Ukazovateľ

a
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV
pokladničné hodnoty
vklady a úvery poskytnuté NBS a
zahraničným centrálnym bankám
vklady, úvery a ostatné pohľadávky
poskytnuté bankám
pohľadávky voči klientom
úvery poskytnuté verejnej správe
a medzinárodným organizáciam
príjmy budúcich období
štátne pokladničné poukážky
štátne dlhopisy
pokl. poukážky a dlhopisy
centrálnych bánk
ostatné dlhové cenné papiere
ostatné CP na predaj a CP v
reálnej hodnote proti zisku a
strate
ostatné finančné investície
hmotný a nehmotný majetok
ostatné aktíva
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV
vklady a úvery prijaté od NBS a
zahraničných centrálnych bánk
vklady, úvery a ostatné záväzky
prijaté od bánk
vklady, úvery a ostatné záväzky
prijaté od klientov
vklady a prijaté úvery od verejnej
správy a medzinárodných
organizácií
vydané krátkodobé cenné papiere
výdavky budúcich období
dotácie a podobné zdroje
vydané dlhopisy
rezervy a vlastné imanie
ostatné pasíva
ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA
LIKVIDITY (r.1-r.20)
KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ
POZÍCIA LIKVIDITY

Ukazovateľ
a
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV
pokladničné hodnoty
vklady a úvery poskytnuté NBS a
zahraničným centrálnym bankám
vklady, úvery a ostatné pohľadávky
poskytnuté bankám
pohľadávky voči klientom
úvery poskytnuté verejnej správe
a medzinárodným organizáciam
príjmy budúcich období
štátne pokladničné poukážky
štátne dlhopisy
pokl. poukážky a dlhopisy
centrálnych bánk
ostatné dlhové cenné papiere
ostatné CP na predaj a CP v
reálnej hodnote proti zisku a
strate
ostatné finančné investície
hmotný a nehmotný majetok
ostatné aktíva
SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV
vklady a úvery prijaté od NBS a
zahraničných centrálnych bánk
vklady, úvery a ostatné záväzky
prijaté od bánk
vklady, úvery a ostatné záväzky
prijaté od klientov
vklady a prijaté úvery od verejnej
správy a medzinárodných
organizácií
vydané krátkodobé cenné papiere
výdavky budúcich období
dotácie a podobné zdroje
vydané dlhopisy
rezervy a vlastné imanie
ostatné pasíva
ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY
(r.1-r.20)
KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ
POZÍCIA LIKVIDITY

do 7 dní vrátane
1
1 384 369
121 829

od 8 do 30 dní
2
188 101
-

1 129 497

Splatnosť
od 31 do 90 dní
3
699 250
-

od 91 do 180 dní
4
471 075
-

od 181 do 270 dní
5
382 339
-

-

-

-

-

83 117

29 279

49 997

49 999

-

49 926

156 472

634 965

400 458

358 740

-

-

321

339

213

-

2 350

8 951

19 914

-

-

-

0

0

-

-

-

5 016

365

23 386

-

-

-

-

-

9 068 018

201 097

212 900

169 208

256 729

-

-

-

-

-

43 701

-

1 134

-

19 996

8 997 680

150 292

160 381

168 720

187 606

26 637

805

559

-

73

-

50 000
-

50 826
-

488
-

49 054
-

(7 683 649)

(12 996)

486 350

301 867

125 610

(7 683 649)

(7 696 645)

(7 210 295)

(6 908 428)

(6 782 818)

od 271 do 360
dní
6
885 767
-

od 361 do
720 dní
7
1 140 839
-

Splatnosť
od 721 do
od 1801 dní
1800 dní
8
9
2 753 380
3 822 954
-

-

Nešpecifikované
položky
10
553 321
-

Celkom
(stl 1-10)
11
12 281 395
121 829

-

1 129 497

-

-

-

-

42

212 434

535 899

1 066 611

2 232 661

3 387 340

310 792

9 133 864

338

1 316

3 197

1 379

5

7 108

325446

31 706

411 911

434 235

1 913
-

1 913
1 234 513

-

-

-

-

-

-

24 084

41 206

105 611

-

-

199 668

-

-

-

-

9 702

9 702

181 666

182 789

415 597

433 419

45 164
88 197
97 506
1 159 972

45 164
88 197
97 506
12 281 395

-

-

55 210

-

-

55 210

0

-

-

235 000

776

300 607

172 736

132 724

14 296

2 867

43 890

10 031 192

0

-

-

-

-

28 074

8 930
-

50 065
-

346 091
-

195 552
-

36
991 976
123 294

36
751 006
991 976
123 294

704 101

958 050

2 337 783

3 389 535

(606 651)

-

(6 078 717)

(5 120 667)

(2 782 884)

606 651

-

-
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g)

pre každé významné hospodárske odvetvie alebo druh protistrany, hodnota;
i) expozícií zhoršenej kvality a expozícií po termíne splatnosti, uvedených osobitne:
ii) špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika:
iii) kapitálových požiadaviek pre špecifické a všeobecné úpravy kreditného rizika počas
vykazovaného obdobia:
NACE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Spolu

h)

Hrubá
súvahová
expozícia
133 153
22 015
579 955
602 885
112 723
282 431
647 398
238 904
51 500
112 622
1 479 426
1 017 533
107 617
258 495
15 920
15 207
100 633
66 713
13 259
4 812 266
10 670 655

Hrubá súvahová
expozícia v omeškaní
5 453
3
17 537
23 564
254
20 287
42 175
5 650
5 393
2 613
20 222
25 589
3 788
3 991
0
396
982
3 936
961
170 730
353 524

Špecifické
riziko
(2 050)
(3)
(17 008)
(15 827)
(98)
(7 599)
(29 135)
(2 957)
(1 353)
(381)
(1 641)
(12 407)
(6 429)
(1 190)
(1)
(19)
(44)
(81)
(245)
(68 500)
(166 968)

Všeobecné
riziko
(582)
(59)
(1 411)
(1 843)
(100)
(487)
(1 204)
(246)
(129)
(267)
(101)
(763)
(247)
(376)
(2)
(5)
(146)
(50)
(43)
(12 723)

(20 784)

objem expozícií zhoršenej kvality a expozícií po termíne splatnosti, uvedených osobitne a
rozdelených podľa významných geografických oblastí a ak je to možné, aj objemy špecifických
a všeobecných úprav kreditného rizika týkajúcich sa každej geografickej oblasti:
Geografická
oblasť
Slovenská
republika
Európska únia Eurozóna
Ostatné štáty
Európska únia
Spolu

i)

Hrubá súvahová
expozícia v zhoršenej
kvalite
2 144
3
22 398
21 729
98
12 766
31 897
3 179
2 028
485
1 641
23 057
10 946
1 370
1
19
44
131
245
98 554
232 735

Hrubá
súvahová
expozícia

Hrubá súvahová
expozícia v
zhoršenej kvalite

Hrubá
súvahová
expozícia v
omeškaní

Špecifické
riziko

Všeobecné
riziko

10 257 059

221 639

352 094

(160 745)

(20 540)

212 540

53

207

(51)

(204)

182 211
18 845
10 670 655

9 194
1 849
232 735

857
366
353 524

(4 847)
(1 325)
(166 968)

(17)
(23)
(20 784)

zosúhlasenie zmien špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika pre expozície
zhoršenej kvality, uvádzané osobitne. Tieto informácie obsahujú;
i) opis typu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika
ii) otváracie zostatky
iii) sumy prijaté proti úpravám kreditného rizika počas vykazovaného obdobia
iv) vyčlenené alebo stornované sumy na odhadované pravdepodobné straty z expozícií počas
vykazovaného obdobia, akékoľvek iné úpravy vrátane úprav v dôsledku rozdielov výmenných
kurzov, kombinácie podnikov, akvizícií a predaja dcérskych spoločností a prevody medzi
úpravami kreditného rizika
v) uzatváracie zostatky

Špecifické úpravy kreditného rizika a náhrady zaznamenané priamo do výkazu ziskov a strát sa
zverejňujú osobitne.
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Uvedené požiadavky na zverejňovanie informácií podľa písm. i) sú v plnom rozsahu obsiahnuté v Konsolidovanej
účtovnej závierke Tatra banky k 31. decembru 2017 v časti II. Hlavné účtovné zásady písmeno f) Finančné
nástroje odsek 1. Úvery a iné pohľadávky časť Opravné položky na straty z úverov, v poznámke 15. Opravné
položky na straty z úverov a v poznámke 51. Riziká.

Článok 443
Nezaťažené aktíva
Uvedené požiadavky na zverejnenie informácií podľa článku 443 sú obsiahnuté aj v § 1 ods. (2) písm.
g) Opatrenia NBS č.13/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií
bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Popis
Úvery a pohľadávky splatné na videnie
Kapitálové expozície - portfolio na predaj
Dlhové cenné papiere
Úvery a pohľadávky iné ako splatné na videnie
Ostatné aktíva
SPOLU

Nezaťažené aktíva
1 157 041
9 706
1 420 536
8 505 582
375 864
11 468 729

Zaťažené aktíva
34 699
13 644
985 606
1 033 949
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Článok 444
Používanie ECAI
Inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s treťou časťou hlavou II
kapitolou 2, zverejňujú za každú triedu expozícií uvedenú v článku 112 tieto informácie:
a) názvy nominovaných externých ratingových agentúr (ECAI) a agentúr na podporu exportu
(ECA), ako aj dôvody akýchkoľvek zmien:
Pre výpočet podľa štndardizovaného prístupu využíva materská spoločnosť externé ratingy štátov nominovaných
ratingových agentúr Standard and Poor’s, Moody’s a Fitch Ratings, pre všetky ostatné triedy aktív sa používa rating
agentúry Standard and Poor’s (ak je dostupný).
b) triedy expozícií, pre ktoré sa použijú ECAI alebo ECA:
1.
2.
3.
c)

expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám
expozície voči subjektom verejného sektora
expozície voči podnikateľským subjektom

opis postupu, ktorý sa používa na prenos ratingového hodnotenia emitenta a emisií na položky,
ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe:

Prenos ratingov klientov: na dennej báze do aplikačného softvéru, ktorý RBI Group a Tatra banka a.s. používa
na kalkuláciu kapitálovej požiadavky materskej spoločnosti.
d) priradenie externého ratingu od každej nominovanej ECAI alebo ECA do stupňa kreditnej kvality
stanoveného v tretej časti hlave II kapitole 2, pričom sa táto informácia nemusí zverejniť, ak
inštitúcia spĺňa štandardný spôsob priraďovania uverejnený Európskym orgánom pre
bankovníctvo (EBA):
Mapovanie externých ratingov a príslušných rizikových váh v rámci daných tried expozícií podľa jednotlivých
ratingových agentúr je dané rozhodnutím CEBS a akceptáciou lokálnym supervízorom - Národnou bankou
Slovenska.
Návrh priradenia rizikových váh pre dlhodobé ratingy, vrátane ratingov podnikov kolektívneho investovania
(PKI) a ich fondov - štandardizovaný prístup:

Stupeň
kvality
1
2
3
4
5
6

S&P

AAA až AAA+ až ABBB+ až BBBBB+ až BBB+ až BCCC+ a horšie

Stupeň
kvality
1
2
3
4
5
6

Moody’s

Fitch Ratings

Aaa až Aa3
A1 až A3
Baa1 až Baa3
Ba1 až Ba3
B1 až B3
Caa1 a horšie

AAA až AAA+ až ABBB+ až BBBBB+ až BBB+ až BCCC+ a horšie

S&P
Principal Stability
Fund Credit
Fund
Quality
AAA m až AA-m
A+m až A-m
BBB+m až BBB-m
BB+m až BB-m
B+m až B-m
CCC+m a horšie

AAA f až AA-f
A+f až A-f
BBB+f až BBB-f
BB+f až BB-f
B+f až B-f
CCC+f a horšie

Inštitúcie
Splatnosť
Obchodné
Splatnosť
3 mesiace a
spoločnosti
> 3 mesiace
menej
20%
50%
100%
100%
150%
150%

Moody’s
Aaa
A1
Baa1
Ba1
B1
Caa1

až Aa3
až A3
až Baa3
až Ba3
až B3
a horšie

20%
50%
50%
100%
100%
150%

20%
20%
20%
50%
50%
150%

Fitch Ratings
AAA až AAA+ až ABBB+ až BBBBB+ až BBB+ až BCCC+ a horšie

Štátne
a centrálne
banky

2
0%
0
2
20%
%
0
2
50%
%
0
5
100%
%
0
5
100%
0
1%
150%
5%
0
%
PKI + podielové
fondy
20%
50%
100%
100%
150%
150%

Návrh priradenia rizikových váh pre krátkodobé ratingy obchodných spoločností a inštitúcií – štandardizovaný
prístup:
Stupeň
kvality
1
2
3
4

Riziková
váha

Priradený krátkodobý rating obchodnej spoločnosti
S&P
Moody’s
Fitch Ratings
20% A-1+, A-1
P-1
F-1+, F-1
50% A-2
P-2
F-2
100%A-3
P-3
F-3
150%B-1, B-2, B-3, C
NP
Horšie než F-3
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e) hodnoty expozície pred zmierňovaním kreditného rizika a po ňom priradené každému stupňu
kreditnej kvality stanovenému v tretej časti hlave II kapitole 2, ako aj tie, ktoré sa odpočítali od
vlastných zdrojov.
Pred zohľadnením
CRM

Trieda aktív
Štáty alebo centrálne banky
Regionálne vlády alebo miestne orgány
Subjekty verejného sektora
Dlhodobé pohľadávky voči inštitúciám
Dlhodobé pohľadávky voči právnickým osobám podnikateľom

Riziková
váha
0%
250%
20%
50%
20%
0%
100%
75%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
0%
100%

Retailové pohľadávky
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

Expozície v stave zlyhania
Kapitálové investície
Iné položky
SPOLU

Po zohľadnení
CRM

Suma
2 343 754
28 168
7 202
234
7 316

Suma
2 347 255
28 168
7 202
234
7 316

18 338
311 125
583 740
25 780
9 819
21 070
2 288
4 063
2
50 738
3 413 637

18 338
311 125
583 740
25 780
9 819
21 070
2 288
4 063
2
50 738
3 417 138

Všetky sumy sú uvedené po zohľadnení vytvorených opravných položiek a rezerv. Rozdelenie podľa rizikových váh je v súlade s COREP
hlásením Ck 07.

Článok 445
Expozície voči trhovému riziku
Inštitúcie, ktoré počítajú svoje požiadavky na vlastné zdroje v súlade s článkom 92 ods. 3 písm.
b) a c), zverejňujú tieto požiadavky osobitne pre každé riziko uvedené v daných ustanoveniach. Okrem
toho sa osobitne zverejňuje požiadavka na vlastné zdroje pre špecifické úrokové riziko sekuritizačných
pozícií.
Názov expozície
Obchodované dlhové nástroje
Vlastné imanie
Devízy
Komodity
Prekročenie limitu majetkovej angažovanosti
Riziko úpravy ocenenia mimoburzových derivátov
Operačné riziko
Kreditné deriváty
Repo transakcie
Transakcie požičiavania s dozabezpečením
Transakcie s dlhou dobou vysporiadania
SPOLU

Suma
33 423
15
37 445
744 064
814 947
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Článok 446
Operačné riziko
Inštitúcie zverejňujú prístupy k hodnoteniu požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko, ktoré
sú im prístupné; opis metodiky stanovenej v článku 312 ods. 2, ak ju inštitúcia používa, vrátane
analýzy príslušných interných a externých faktorov, ktoré inštitúcia pri tomto prístupe merania
zohľadňuje, a v prípade čiastočného použitia rozsah a oblasť pôsobnosti rôznych používaných metodík.
Operačné riziko je riziko vyplývajúce z nevhodných alebo chybných vnútorných postupov, zo zlyhania ľudského
faktora, zo zlyhania používaných systémov alebo z vonkajších udalostí; súčasťou operačného rizika je právne
riziko, ktoré znamená riziko vyplývajúce najmä z nevymožiteľnosti zmlúv, hrozby neúspešných súdnych konaní
alebo rozsudkov s negatívnym vplyvom na materskú spoločnosť. Pod operačné riziko nespadá strategické
a reputačné riziko.
Cieľom materskej spoločnosti v oblasti operačného rizika je identifikácia, znižovanie, eliminácia a sledovanie
operačného rizika v materskej spoločnosti za účelom minimalizácie operačného rizika pri zachovaní
konkurencieschopnosti a pozície inovatívneho lídra v bankovom sektore. Materská spoločnosť kladie dôraz
predovšetkým na zlepšovanie kvality procesov a opatrení na znižovanie operačných rizík. Základné očakávané
ciele vychádzajú z poznania operačných rizík a z celkovej kultúry materskej spoločnosti v oblasti riadenia
operačných rizík.
Riadenie operačného rizika sa opiera o model troch obranných línií v rámci ktorých je stanovená primeraná
zodpovednosť. Prvou líniou sú organizačné útvary, ktorých obchodné aktivity vytvárajú a vlastnia riziko. Manažéri
operačného rizika a pridelení špecialisti operačného rizika sú zodpovední za každodenné riadenie operačného rizika
v súlade so zásadami celej skupiny. Druhá línia poskytuje nezávislé hodnotenie operačného rizika, dohľad a
pripomienkovanie prvej línie. Pozostáva zo skupinovej a lokálnej komisie riadenia operačného rizika, skupinového
a lokálneho CRO (Chief Risk Officer) a skupinovej a lokálnej organizačnej jednotky operačného rizika. Treťou líniou
je vnútorný audit, ktorý prehodnocuje účinnosť a vhodnosť všeobecných procesov riadenia operačného rizika.
Operačného riziko je riadené v rámci cyklu riadenia rizika, ktoré zahŕňa identifikáciu, meranie, riadenie a
monitorovanie rizika.
Riadenie operačného rizika sa opiera o štyri základné nástroje merania operačného rizika:
Databáza zberu operačných strát umožňuje monitorovanie prípadov operačných strát a poskytuje základ pre
zmapovanie operačného rizika v jednotlivých obchodných líniach, procesoch, produktoch ako aj typoch
operačného rizika.
KRI (Key Risk Indicator) je miera používaná pri riadení rizík materskej spoločnosti, ktorá naznačuje ako je
proces/produkt popisovaný daným KRI rizikový. KRI slúži ako varovný systém na identifikáciu potenciálnych
operačných udalostí s negatívnym vplyvom na materskú spoločnosť.
Risk assessment slúži na identifikáciu a kvantifikáciu rizík v materskej spoločnosti. Podstatou Risk assessmentu
je hodnotenie rizika založené na subjektívnom odhade výšky potenciálnej straty v určenom časovom horizonte.
Výsledkom Risk Assessmentu je identifikácia významných zdrojov operačného rizika, ktorým je materská
spoločnosť vystavená.
Scenáre operačného rizika slúžia na popis možných, ale málo pravdepodobných extrémnych udalostí
s významným vplyvom na materskú spoločnosť.
Pre potreby regulatórneho kapitálu materská spoločnosť používa Štandardizovaný prístup v súlade s požiadavkami
Basel II. Pri Štandardizovanom prístupe sú aktivity materskej spoločnosti rozdelené do 8 obchodných línií
(Bussiness Lines). Pre každú obchodnú líniu predstavuje jej Gross Income všeobecný indikátor, ktorý slúži ako
zástupca pre škálu obchodných aktivít a predstavuje teda mieru operačného rizika pre každú obchodnú líniu.
Kapitál na krytie operačného rizika sa počíta ako hodnota čistého úrokového výnosu a čistého neúrokového výnosu
násobená prideleným ß faktorom pre každú obchodnú líniu zvlášť.
Faktory a jednotlivé obchodné línie:
Corporate Finance: 18%
Trading and Sales: 18%
Retail Brokerage: 12%
Commercial Banking: 15%
Retail Banking: 12%
Payment and Settlement: 18%
Agency Services: 15%
Asset Management: 12%
Celková kapitálová požiadavka je priemer súčtu ôsmych čiastkových požiadaviek vypočítaných za každú obchodnú
líniu za posledné tri roky.
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Článok 447
Expozície voči kapitálovým cenným papierom, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe
V prípade expozícií voči kapitálovým cenným papierom, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe,
inštitúcie zverejňujú tieto informácie:
a)
b)
c)
d)
e)

rozlíšenie expozícií na základe ich účelu, ako aj kapitálových ziskov a strategických dôvodov a
prehľad použitých účtovných techník a metodík ocenenia vrátane základných predpokladov a
postupov ovplyvňujúcich ocenenie, či akýchkoľvek významných zmien v týchto postupoch
hodnota v súvahe, reálna cena a pri expozíciách obchodovaných na burze porovnanie s trhovou
cenou v prípade, že sa významne odlišuje od reálnej ceny
druh, charakter a hodnota expozícií obchodovaných na burze, expozícií vo forme verejne
neobchodovateľných akcií v dostatočne diverzifikovaných portfóliách a iných expozícií
kumulatívne realizované zisky alebo straty vyplývajúce z predaja a zatvorenia pozície počas
daného obdobia
celkové nerealizované zisky alebo straty, celkové zisky alebo straty vyplývajúce zo skrytého
precenenia a ktorákoľvek z týchto hodnôt zahrnutá do pôvodných alebo dodatočných vlastných
zdrojov.

Banka k 31. decembru 2017 vlastnila hodnotovo nevýznamné portfólio akcií, a teda expozícia voči kapitálovým
cenným papierom je nemateriálna.
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Článok 448
Expozície voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe
Pokiaľ ide o expozície voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe, inštitúcie
zverejňujú tieto informácie:
a)

povaha úrokového rizika a základné predpoklady (vrátane predpokladov týkajúcich sa
predčasného splatenia úverov a vývoja vkladov splatných na požiadanie) a častosť merania
úrokového rizika;

Materská spoločnosť kontroluje a riadi expozície voči úrokovému riziku samostatne za bankovú a obchodnú knihu.
Za bankovú knihu sa považujú expozície, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe. Úroková pozícia materskej
spoločnosti vychádza z časového nesúladu úrokovej citlivosti bankových aktív a pasív. Povaha úrokového rizika
vyplýva najmä z typickej činnosti materskej spoločnosti - poskytovania úverov s rôznou dobou fixácie úrokovej
sadzby, a zároveň rôznej doby úrokovej splatnosti vkladov klientov. Následne pohyby v trhových úrokových
sadzbách spôsobujú zmeny v úrokových výnosoch i nákladoch, a tak ovplyvňujú hospodársky výsledok materskej
spoločnosti.
Úrokové riziko v bankovej knihe sa sleduje a vyhodnocuje týždenne.
b)

zmena v príjmoch, zmena ekonomickej hodnoty alebo inej relevantnej veličiny použitej
manažmentom pre šok smerom nahor alebo nadol v súlade s metódou manažmentu pre meranie
úrokového rizika, rozčlenené podľa meny.

Úrokové riziko súvisí s charakterom bankovej činnosti, ktorá je založená hlavne na získavaní krátkodobých
zdrojov a investovaní do dlhodobých aktív.
Úrokové riziko môžeme definovať ako stratu vyplývajúcu z neočakávanej alebo očakávanej nepriaznivej zmeny
v cash-flow (ďalej CF) alebo nepriaznivej zmeny v hodnote aktív a pasív ako výsledok zmeny úrokových
sadzieb.
a)

Za nepriaznivé zmeny CF sú považované napríklad predčasné splatenia pohľadávok, poprípade
nepriaznivý vývoj vkladov ešte nesplatných. Tieto zmeny sa v úrokovom riziku nezvažujú (sú však
prítomné v iných typoch rizík).

b)

Zmena úrokových sadzieb je sledovaná týždenne v reporte reflektujúcom zmenu súčasnej hodnoty
aktív a pasív bankovej knihy v hlavných menách pri šiestich rôznych scenároch zmeny výnosovej
krivky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posun krivky o 200 bázických bodov (SHIFT)
Ohnutie krivky o 200 bázických bodov (PEAK)
Otočenie krivky o 200 bázických bodov na krátkych tenoroch (SHORT TWIST)
Otočenie krivky o 200 bázických bodov na strednodobých tenoroch (MIDDLE TWIST)
Otočenie krivky o 200 bázických bodov na dlhých tenoroch (LONG TWIST)
Prevrátenie krivky o 200 bázických bodov (INVERSE)

Po vyhodnotení jednotlivých scenárov sa pre každú menu vyberie scenár s najvyššou zmenou súčasnej
hodnoty. Výsledné číslo za vybraný scenár a menu sa porovnáva voči limitom za jednotlivé meny. Súhrnný
limit za všetky meny je nastavený ako 20% z aktuálnej hodnoty vlastných zdrojov.
Vplyv prípadného zvýšenia alebo zníženia úrokových mier na výsledok hospodárenia o 200 bázických bodov
k 31. decembru 2017 v tis. €:
Mena
EUR
USD
Ostatné
Spolu

Limit
164 351
18 261
18 261
200 873

posun o 200BPV
103 524
1 250
738
105 512

Použitie v %
63%
7%
4%
74%
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Článok 449
Expozície voči sekuritizačným pozíciám
Inštitúcie, ktoré vypočítavajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s treťou časťou hlavou II
kapitolou 5, alebo požiadavky na vlastné zdroje v súlade s článkom 337 alebo článkom 338, zverejňujú
tieto informácie podľa možnosti osobitne za svoju obchodnú a neobchodnú knihu:
a)

opis cieľov inštitúcie v súvislosti so sekuritizačnou činnosťou:

Od septembra 2013 materská spoločnosť poskytuje úvery v rámci programu Európskeho investičného fondu
JEREMIE, ktorý má charakter syntetickej sekuritizácie. V decembri 2013 materská spoločnosť dostala v
súvislosti s uvedeným programom predchádzajúci súhlas NBS na zmenu prístupu interných ratingov a
vytvorenie novej triedy „expozície voči majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie“ a s tým súvisiacu zmenu
metódy výpočtu rizika.
Cieľom materskej spoločnosti je sprístupnenie úverov klientom, ktorí sa kvalifikujú v rámci programu JEREMIE
prostredníctvom zníženia rizikových nákladov.
b)

povahu ďalších rizík vrátane rizika likvidity spojeného so sekuritizovanými aktívami:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
c)

druh rizík z hľadiska poradia vyrovnania podkladových sekuritizačných pozícií a z hľadiska
aktív, ktoré sú podkladom týchto sekuritizačných pozícií prevzatých a udržiavaných
resekuritizačnou činnosťou:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
d)

rôzne úlohy, ktoré inštitúcia zohráva v

sekuritizačnom procese:

Materská spoločnosť zohráva v sekuritizačnom procese úlohu originátora.
e)

mieru účasti inštitúcie pri zohrávaní každej úlohy uvedenej v písmene d):

Materská spoločnosť zastáva úlohu originátora v plnej miere.
f)

opis postupov zavedených na monitorovanie zmien kreditného rizika a trhového rizika
sekuritizačných expozícií vrátane toho, ako správanie podkladových aktív vplýva na sekuritizačné
expozície, a opis toho, ako sa tieto postupy odlišujú v prípade resekuritizačných expozícií:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
g)

opis politiky, ktorú inštitúcia uplatňuje pri používaní hedžingu a nefinancovaného zabezpečenia
na zmiernenie rizík ponechaných sekuritizačných a resekuritizačných expozícií vrátane určenia
významných protistrán poskytujúcich hedžing podľa príslušného druhu rizikovej expozície:

Materská spoločnosť je zapojená do programu JEREMIE, ktorého podstatou je poskytnutie portfóliovej garancie
prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) zo strany EIF.
h)

prístupy k výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií, ktoré inštitúcia uplatňuje pri svojej
sekuritizačnej činnosti, vrátane druhov sekuritizačných expozícií, na ktoré sa každý prístup
uplatňuje:

Materská spoločnosť vypočítava hodnoty rizikovo vážených expozícií použitím
metódou založenou na vzorci stanovenom orgánom dohľadu.
i)

prístupu interných ratingov,

druhy SSPE, ktoré inštitúcia ako sponzor využíva na sekuritizáciu expozícií tretích strán,
vrátane toho, či inštitúcia má expozície voči týmto SSPE, a ak áno, v akej forme a v akom
rozsahu, a to osobitne za súvahové a podsúvahové expozície, ako aj zoznam subjektov, ktoré
inštitúcia riadi alebo ktorým poskytuje poradenstvo a ktoré investujú buď do sekuritizačných
pozícií, ktoré sekuritizovala inštitúcia, alebo do SSPE, ktoré inštitúcia sponzoruje:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
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j)

súhrnný prehľad účtovných metód, ktoré inštitúcia využíva pri svojej sekuritizačnej činnosti,
vrátane:

Materská spoločnosť na základe uzatvorenej zmluvy, vychádzajúcej z programu Európskeho investičného fondu
JEREMIE, zaúčtovala danú sekuritizáciu ako prijatú záruku. Expozície určené na sekuritizáciu sú zaevidované
v bankovej knihe a sú zaradené v portfóliu „Úvery a iné pohľadávky“, ktoré sú oceňované v umorovanej
hodnote s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, znížené o opravné položky vyjadrujúce prípadné
znehodnotenie.
i) informácie, či sa s transakciami zaobchádza ako s predajom alebo ako s financovaním:
Materská spoločnosť na základe uzatvorenej zmluvy, vychádzajúcej z programu Európskeho investičného fondu
JEREMIE, zaúčtovala danú sekuritizáciu ako prijatú záruku. V rámci danej sekuritizačnej schémy nedošlo
k žiadnemu predaju alebo prefinancovaniu úverových pohľadávok.
ii) vykazovania ziskov z predaja:
Žiadne zisky z predaja úverových pohľadávok neboli vykázané z dôvodu, že žiadne predaje neboli uskutočnené.
iii) metód, základných predpokladov, vstupov a zmien z predchádzajúceho obdobia pri
oceňovaní sekuritizačných pozícií:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
iv) zaobchádzania so syntetickými sekuritizáciami, ak nie je obsiahnuté
metódach:

v

iných

účtovných

Z pohľadu účtovných princípov je program JEREMIE vykázaný ako prijatá záruka.
v) spôsobu, akým sa oceňujú aktíva čakajúce na sekuritizáciu, a či sú zaevidované v
neobchodnej knihe alebo v obchodnej knihe inštitúcie:
Expozície určené na sekuritizáciu sú zaevidované v bankovej knihe a sú zaradené v portfóliu „Úvery a iné
pohľadávky“, ktoré sú oceňované v umorovanej hodnote, znížené o opravné položky vyjadrujúce prípadné
znehodnotenie.
vi) politík vykazovania záväzkov v súvahe pri dohodách, v prípade ktorých by sa mohlo od
inštitúcie vyžadovať, aby poskytla finančnú podporu pre sekuritizované aktíva:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
k)

názvy ECAI používaných pri sekuritizácii a druhy expozícií, pre
agentúry používajú:

ktoré sa jednotlivé ratingové

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
l)

v náležitých prípadoch opis prístupu interného hodnotenia, ako je stanovený v tretej časti hlave
II kapitole 5 oddiele 3, vrátane štruktúry procesu interného hodnotenia a vzťahu medzi
interným hodnotením a externými ratingmi, použitia interného hodnotenia na iné účely než na
výpočet kapitálu podľa prístupu interného hodnotenia, kontrolných mechanizmov pre proces
interného posudzovania vrátane diskusie o nezávislosti, zodpovednosti a preskúmania procesu
interného posudzovania, druhy expozícií, na ktoré sa proces interného posudzovania uplatňuje,
a stresové faktory používané na určenie úrovní zvýšenia kreditnej kvality, podľa druhov expozícií:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
m) vysvetlenie významných zmien ktorýchkoľvek kvantitatívnych údajov zverejňovaných podľa
písmen n) až q) od posledného vykazovaného obdobia:
Nenastali významné zmeny podľa písmena m) tohto článku.
n)

osobitne za obchodnú a neobchodnú knihu tieto informácie členené podľa druhu expozície:
i) celkovú nesplatenú hodnotu expozícií sekuritizovaných inštitúciou, osobitne za tradičné
syntetické sekuritizácie a za sekuritizácie, pri ktorých inštitúcia koná len ako sponzor:

a

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
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ii) celkovú hodnotu ponechaných alebo odkúpených sekuritizačných pozícií v súvahe a
sekuritizačných expozícií v podsúvahe:
Popis
Celkové sekuritizované expozície

Súvaha

13 535

Podsúvaha

3 596

iii) celkovú hodnotu aktív čakajúcich na sekuritizáciu:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
iv) pri sekuritizovaných facilitách, na ktoré sa vzťahuje režim predčasného splatenia, celkové
čerpané expozície priradené k podielu originátora, alebo k podielu investorov, celkové
kapitálové požiadavky, ktoré vznikli inštitúcii voči podielu originátora, a celkové kapitálové
požiadavky, ktoré vznikli inštitúcii voči podielom investora na čerpaných zostatkoch a
nečerpaných linkách:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
v) hodnotu sekuritizačných pozícií, ktoré sa odpočítajú od vlastných zdrojov alebo ktorým sa
priradí riziková váha 1 250 %:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
vi) súhrnný prehľad sekuritizačnej činnosti počas daného obdobia
sekuritizovaných expozícií a priznaného zisku alebo straty z predaja:

vrátane

hodnoty

Prehľad objemu sekuritizovaných expozícii počas roka 2017:
Popis

Suma

Stav
Stav
Stav
Stav

k
k
k
k

31.3.2017
30.6.2017
30.9.2017
31.12.2017

25
23
20
17

o)

osobitne za obchodnú knihu a za neobchodnú knihu tieto informácie:

470
427
085
131

i) za každý použitý prístup ku kapitálovým požiadavkám celkovú hodnotu ponechaných alebo
odkúpených sekuritizačných pozícií a s nimi spojených kapitálových požiadaviek rozdelených na
sekuritizačné a resekuritizačné expozície a ďalej rozdelených na účelný počet pásem rizikových
váh alebo pásem kapitálových požiadaviek:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
ii) celkovú hodnotu ponechaných alebo odkúpených resekuritizačných pozícií rozdelených
podľa expozície pred hedžingom/poistením a po ňom a podľa expozície voči finančným ručiteľom,
ďalej rozdelenej podľa kategórií kreditnej spoľahlivosti ručiteľov alebo podľa mena ručiteľa:
Nie je relevantné pre program JEREMIE.
p)

za neobchodnú knihu a v súvislosti s expozíciami sekuritizovanými inštitúciou hodnotu
sekuritizovaných aktív zhoršenej kvality/po termíne splatnosti a strát, ktoré inštitúcia vykázala
počas daného obdobia, v oboch prípadoch rozdelené podľa druhu expozície:

Program

Trieda expozície

Jeremie

Firemní klienti

q)

Sekuritizácia
sekuritizované
nesekuritizované
Spolu

%
70
30
100

Znehodnotené
534
229
763

V omeškaní
411
176
587

Realizovaná strata
0
0
0

za obchodnú knihu celkové nesplatené expozície sekuritizované inštitúciou, na ktoré sa
vzťahuje kapitálová požiadavka pre trhové riziko, rozdelené na tradičné/syntetické a podľa
druhu expozície:

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
r)

v náležitých prípadoch, či inštitúcia poskytla podporu v zmysle článku 248 ods. 1 a vplyv na
vlastné zdroje.

Nie je relevantné pre program JEREMIE.
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Článok 450
Politika odmeňovania
1.

V súvislosti s politikou a postupmi odmeňovania inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov,
ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil, inštitúcie zverejňujú
aspoň tieto informácie:

a)

a) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania, ako
aj počet zasadnutí riadiaceho orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad odmeňovaním, počas
finančného roka, vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie,
externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, a úlohy príslušných
zúčastnených strán:

Osobou zodpovednou za systém odmeňovania v banke je Compensation officer, ktorého menuje dozorná rada.
Compensation officer je pri výkone svojej funkcie nezávislý. Compensation officer:
a. nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity
banky,
b. zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a
riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom,
c. zohľadňuje pri svojej činnosti dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán
banky.
b)

informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonnosťou:

Pri distribúcii variabilných odmien sa berie ohľad na individuálny výkon a cieľové variabilné odmeny vyjadrené ako
percento z ročnej cieľovej základnej mzdy.
Variabilné odmeňovanie je primerané a vyvážené v porovnaní so základnou mzdou a je v súlade s bežnými
praktikami na trhu. Pomer variabilného a pevného odmeňovania je vyvážený a odráža vplyv na riziko a
"compliance" správanie zamestnanca.
c)

najdôležitejšie koncepčné vlastnosti systému odmeňovania vrátane informácií o kritériách
použitých na meranie výkonnosti a zohľadnenie rizika, politika odkladu a kritériá nadobúdania
práv:

Podmienky variabilného odmeňovania dotknutých osôb sú zadefinované v internej smernici, ktorá je schválená
dozornou radou materskej spoločnosti. Táto smernica vychádza z interného predpisu spoločnosti RBI, ktorým sú
prevzaté ustanovenia CRD III do podmienok skupiny RBI.
Variabilné odmeňovanie je dôležitým prvkom filozofie celkového odmeňovania a jeho úlohou je získanie, motivácia
a udržanie zamestnancov. Preto je založené na jasných výkonnostných kritériách, ktoré sú prepojené s vytváraním
rizikovo-upravených hodnôt: + nepodnecovanie rizika.
Ak má zamestnanec získať variabilnú odmenu, musí byť vyplatená za merateľný výkon. Výkon hodnotíme na
základe dosiahnutých výsledkov a správania - "ČO" a "AKO" v súlade so systémom riadenia výkonnosti. Preto
sú všetky schémy variabilného odmeňovania spojené s riadením výkonnosti.
d)

pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 94 ods. 1 písm. g)
smernice 2013/36/EÚ:

Cieľový pomer VAR/FIX je daný charakterom a veľkosťou pracovnej pozície. Poskytuje sa v rozmedzí od 0% do
30%. Maximálne priznaný bonus je na úrovni 100% fixného odmeňovania.
Výplatný model pre dotknuté osoby je nasledujúci:



60% odmeny je vyplatených okamžite,
40% odmeny podlieha 3-ročnému odkladu.

Rozloženie formy výplaty:



50% v peniazoch,
50% vo finančných nástrojoch s jednoročným oddialením výplaty.

Vyplatenie odloženej časti odmien je zrušené, ak nie sú splnené minimálne požiadavky podľa lokálnych
právnych predpisov pre finančné inštitúcie na vyplácanie dividend a bonusov alebo ak celobankový a
individuálny výkon sú pod očakávaniami alebo ak neboli splnené kritériá definované dozornou radou RZB / RBI
pre prideľovanie a vyplácanie odmien.
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e)

informácie o výkonnostných kritériách, na ktorých sa zakladá nárok na akcie, opcie alebo
pohyblivé zložky odmeňovania:

Odmeňovanie osôb podľa § 23a ods. 1 zákona je založené na vyhodnotení ďalej uvedených ukazovateľov
zadefinovaných podľa oblasti, za ktorú zodpovedajú:







Rizikovo vážené aktíva (RWA)
Čistý zisk (NPAT)
Pomer nákladov k výnosom (CIR)
Návratnosť rizikovo váženého kapitálu (RORAC)
Prevádzkové náklady
Individuálne ciele

Dosiahnutie stanovených ukazovateľov na 100 % korešponduje so 100% rozpočtom odmien. Dosiahnutie
stanovených ukazovateľov nad 100 % má za následok zvýšenie rozpočtu odmien, nedosiahnutie ukazovateľov
zníženie rozpočtu odmien. Minimálna úroveň splnenia zadefinovaných ukazovateľov pre účel vyplatenia odmien
je 90%. Maximálna úroveň výšky odmeny je 140%.
f)

hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek a všetkých ďalších
nepeňažných výhod:

Spoločnosť uplatňuje nasledujúce zásady odmeňovania:
a)
b)

politika odmeňovania je v súlade so správnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia
nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného spoločnosťou;
politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, so stratégiou riadenia rizík, cieľmi,
hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti a zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov.

Variabilné odmeňovanie je štandardne prepojené na výsledky skupiny, Tatra banky, tímu ako aj na individuálny
výkon a môže pozostávať z krátkodobých a dlhodobých prvkov.
Nepeňažné výhody (zdravotné prehliadky, zdravotné poistenie, príspevky na DDS a zvýhodnené bankové
produkty) sú poskytované v závislosti od charakteru a veľkosti pracovnej pozície. Dôvodom poskytovania
nepeňažných výhod je najmä stabilizácia, retencia a spokojnosť zamestnancov.
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g)
h)

súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa obchodnej oblasti
súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na profil
inštitúcie z hľadiska rizika, týkajúce sa;
i) výšky odmien za finančný rok rozdelených na pevnú a pohyblivú odmenu a počtu príjemcov,
ii) výšky a formy pohyblivej odmeny rozdelenej na peňažnú hotovosť, akcie, nástroje, ktoré súvisia s akciami, a ďalšie formy:
iii) výšky zostávajúceho odloženého odmeňovania rozdeleného na nárokovateľné a nenárokovateľné časti:
iv) sumy odloženého odmeňovania priznaného počas účtovného obdobia, vyplateného a zníženého v dôsledku úprav na základe dosiahnutých výsledkov:
iv) sumy odloženého odmeňovania priznaného počas účtovného obdobia, vyplateného a zníženého v dôsledku úprav na základe dosiahnutých
výsledkov:

Č.r.

Názov

Členovia
dozornej rady

Členovia
predstavenstva

Investičné
bankovníctvo

Retail

Riadenie aktív

Obslužné
funkcie

Interný audit

b

1

2

3

4

5

6

7

a
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Celkový počet členov vedenia
Počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách podľa evidenčného
stavu prepočítaný na plný pracovný úväzok, okrem členov dozornej
rady a členov predstavenstva
Počet osôb podľa § 23a ods. 1 zákona o bankách podľa evidenčného
stavu, ktorí sú členmi vrcholového manažmentu, okrem členov
dozornej rady a členov predstavenstva
Celková výška zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá bola
vyplatená
v hotovosti a prevodmi na účty

12

Ostatné
obchodné
línie
8

Spolu
(stl.3-8)
9

8

20
8

5

-

9

7

-

29

5

4

-

4

6

-

19

1 073 871

1 647 851

1 005 636

467 704

-

1 034 323

691 822

-

5 921 207

1 073 871

1 647 851

1 005 636

467 704

-

1 034 323

691 822

-

5 921 207

-

-

107 965

84 230

-

55 000

106 000

-

353 195

107 965

84 230

-

55 000

106 000

-

353 195

v akciách a im podobných nástrojoch
inou formou finančných nástrojov
Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny
v hotovosti a prevodmi na účty
v akciách a im podobných nástrojoch
v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) Smernice 2013/36
Celková výška pohyblivej zložky* celkovej odmeny, ktorej vyplatenie
bolo odložené
v hotovosti a prevodmi na účty
v akciách a im podobných nástrojoch
v inej forme podľa čl. 94 ods. 1 písm. l) bod ii) Smernice 2013/36
Článok 450 písm. h) bod (iii) Nariadenia 2013/575 - výška
nevyplatenej odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny
poskytnutej v predchádzajúcich obdobiach
Dodatočná úprava dohodnutej pohyblivej zložky celkovej odmeny
vrátane odloženej, za predchádzajúce obdobia, ktorá bola vykonaná
vo vykazovanom období - čl. 94 ods. 1 písm. n) Smernice 2013/36
Počet príjemcov zaručenej pohyblivej zložky celkovej odmeny - čl. 94
ods. 1 písm. d) Smernice 2013/36
Celková výška zaručenej pohyblivej zložky celkovej odmeny - čl. 94
ods. 1 písm. d) Smernice 2013/36
Počet príjemcov, ktorým bolo vyplatené odstupné pri skončení
pracovného pomeru
Celková výška odstupného vyplateného pri skončení pracovného
pomeru
Najvyššia výška vyplateného odstupného na jednu osobu
Počet príjemcov, ktorým boli vyplatené dobrovoľné platby
dôchodkovského zabezpečenia
Celková výška vyplatených dobrovoľných platieb dôchodkového
zabezpečenia
Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny za viaceré obdobia,
ktoré nepodliehajú úprave ročne
*uvedené údaje sú na individuálnej báze v tis. €

-

900 076

-

-

-

-

-

-

900 076

186 590

186 590

713 486

713 486
-

-
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v) nových platieb v súvislosti s prijatím do zamestnania a odstupným vyplatených
účtovného obdobia a počtu príjemcov takýchto platieb:

počas

0 Eur, 0 príjemcov
vi) výšky odstupného priznaného počas účtovného obdobia, počtu príjemcov a najvyššej takejto
platby priznanej jednotlivcovi:
0 Eur, 0 príjemcov
i) počet osôb, ktorým boli vyplatené odmeny v sume 1 milión EUR alebo vyššej za finančný rok,
v prípade odmien v sume od 1 do 5 miliónov EUR v členení na pásma po 500 000 EUR a v
prípade odmien v sume 5 miliónov EUR a viac v členení na pásma po 1 milióne EUR:
0 Eur, 0 príjemcov
j) na žiadosť členského štátu alebo príslušného orgánu celkovú odmenu každého člena
riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu.
Materská spoločnosť neobdržala žiadosť na zverejnenie.
2.

V prípade inštitúcií, ktoré sú významné z hľadiska ich veľkosti, vnútornej organizácie a povahy,
rozsahu a zložitosti ich činností, sa kvantitatívne informácie uvedené v tomto článku sprístupňujú
aj na úrovni členov riadiaceho orgánu inštitúcie.

Informácia je obsiahnutá v bode g) článku 450.
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Článok 451
Finančná páka
1.

Inštitúcie zverejňujú tieto informácie týkajúce sa ich ukazovateľa finančnej páky vypočítaného
v súlade s článkom 429 a ich riadenia rizika nadmerného využívania finančnej páky:

a)

ukazovateľ finančnej páky a spôsob uplatnenia článku 499 ods. 2 a 3 inštitúciou:

Ukazovateľ finančnej páky dosiahol k 31.12.2017 na konsolidovanej úrovni hodnotu 6,25%. Uvedená hodnota
bola vypočítaná na základe pomeru Tier 1 kapitálu k 31.12.2017 a zostatkom položiek súvahových aktív
a podsúvahových aktív k 31.12.2017.
b)

členenie veľkosti celkovej expozície, ako aj zosúladenie celkovej
relevantnými informáciami zverejnenými v uverejnenej účtovnej závierke:

miery

expozície

Hodnoty expozície
Deriváty - trhová hodnota
Nevyčerpané kreditné facility, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez výpovede
Podsúvahové položky súvisiace so stredne/nízko rizikovým obchodom
Podsúvahové položky súvisiace so stredne rizikovým obchodom a podsúvahové položky súvisiace s
oficiálne podporovaným financovaním vývozu
Ostatné podsúvahové položky
Iné aktíva
Tier 1
Ukazovateľ finančnej páky

c)

s

Hodnota
37 599
133 148
167 437
340 224
225 558
11 837 287
795 962
6.25%

ak je to relevantné, sumu nevykazovaných spravovaných aktív v súlade s článkom 429 ods. 11:

Nie je relevantné
d)

opis postupov používaných na riadenie rizika nadmerného využívania finančnej páky:

Materská spoločnosť pravidelne na ročnej báze v rámci rozpočtovacieho procesu stanovuje objem aktív a
kapitálu, ktorý zodpovedá primeranej úrovni finančnej páky, zároveň tento ukazovateľ pravidelne monitoruje.
e)

opis faktorov, ktoré mali vplyv na ukazovateľ finančnej páky počas obdobia, ktorého sa
zverejnený ukazovateľ finančnej páky týka.

Materská spoločnosť nezaznamenala žiadne faktory, ktoré by negatívne ovplyvňovali úroveň ukazovateľa
finančnej páky.
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Použitie prístupu IRB na kreditné riziko
Inštitúcie, ktoré počítajú rizikovo vážené expozície podľa prístupu IRB, zverejňujú tieto informácie:
a)

povolenie prístupu alebo odsúhlaseného prechodu príslušným orgánom:

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom
stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila 31. decembra 2008 Tatra banke, a. s.
predchádzajúci súhlas pre skupinu aktív non-retail:








Corporate
Project Finance
Finance institutions
Insurance
Sovereigns
Purchased Receivables
Funds

podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko na postupné
zavádzanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o bankách,
pričom tieto predchádzajúce súhlasy sa podľa ustanovenia § 33 ods. 3 zákona o bankách a podľa ustanovenia
§ 27 ods. 2 zákona o dohľade viažu na splnenie definovaných podmienok.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom
stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila 19. marca 2010 Tatra banke, a. s.
predchádzajúci súhlas pre triedu retailové pohľadávky alebo podmienené retailové pohľadávky podľa
ustanovenia § 33 ods. 10 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov: výpočet a používanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania,
pravdepodobností zlyhania a kreditných konverzných faktorov pri výpočte rizikových váh expozícií voči
retailovým klientom v súvislosti s retailovými pohľadávkami podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona o bankách
na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko na postupné zavádzanie prístupu interných
ratingov pre kreditné riziko podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o bankách, pričom tieto predchádzajúce
súhlasy sa podľa ustanovenia § 33 ods. 3 zákona o bankách a podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o dohľade
viažu na splnenie definovaných podmienok.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom
stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila 20. decembra 2013 Tatra banke, a. s.
predchádzajúci súhlas na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko pre expozície voči malým
a stredne veľkým právnickým osobám.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom
stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila 17. decembra 2013 Tatra banke, a.s.
predchádzajúci súhlas na zmenu používania prístupu interných ratingov pre kreditné riziko spočívajúce v zmene
metódy výpočtu rizika v súvislosti s vytvorením novej triedy expozícií voči majetku, ktorý je predmetom
sekuritizácie pre portfólio úverov poskytovaných v rámci projektu JEREMIE malým a stredne veľkým
právnickým osobám.
b)

vysvetlenie a preskúmanie:
i) štruktúry interných ratingových systémov a vzťahu medzi internými a externými ratingmi:

Ratingový systém používaný pre non-retailovú časť portfólia, ktorá bola predmetom posudzovania
a schvaľovania zo strany dohliadacích a schvaľovacích orgánov bola vytvorená na úrovni materskej spoločnosti
RBI, pričom sa zohľadňujú špecifiká na lokálnom trhu.
Non-retailový ratingový systém je tvorený nasledovnými ratingovými modelmi:









SMB rating model
Corporate rating model 006C
Project Finance rating model
FI rating model
Insurance Life/Non-Life rating model
LRG rating model
Sovereign rating model
CIUs
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Účelom ratingu je na základe finančných a nefinančných kritérií stanoviť bonitu klienta. Rating klienta je
výstupom príslušného ratingového modelu pre jednotlivé triedy aktív (pričom pri niektorých ratingových modeloch
je výstup z modelu možné modifikovať príslušným zodpovedným útvarom, credit risk manažmentom materskej
spoločnosti).
Samotné ratingové modely hodnotia kvantitatívne ukazovatele (vypočítané na základe finálnych finančných
výkazov resp. na základe projektovaných finančných tokov pri projektovom ratingu) a kvalitatívne ukazovatele
(štruktúrované informácie o klientovi a trhu), pričom ratingový model pre finančné inštitúcie zohľadňuje aj
ratingy externých ratingových agentúr. Pri kvalitatívnych ukazovateľoch sa zohľadňujú najmä tieto oblasti:








vlastník subjektu
kvalita manažmentu
spolupráca s bankou
dodávateľsko – odberateľské vzťahy a technológie
trhové prostredie (konkurencia, trhové postavenie, vývoj na trhu)
makroekonomické a politické prostredie
kvalita poskytovaných údajov

Ratingový systém používaný pre časť retailového portfólia, ktorý bol predmetom posudzovania a schvaľovania
zo strany dohliadacích a schvaľovacích orgánov v roku 2009, bol vytvorený lokálne v súlade s požiadavkami
materskej spoločnosti RBI.
Retailový ratingový systém sa zakladá na zoskupení homogénnych expozícií a je tvorený nasledovnými
modelmi:





Mortgage and home equities model
Credit cards model
Consumer loans model
Package overdrafts model

Ratingové systémy pre retailové expozície odzrkadľujú riziko dlžníka, ako aj riziko obchodu a zachytávajú
všetky relevantné charakteristické črty. Materská spoločnosť zohľadňuje pri zaradzovaní expozícií do
ratingových stupňov tieto rizikové faktory:



rizikové charakteristiky dlžníka,
rizikové charakteristiky obchodu,
disciplinovanosť.

vrátane

typov

produktov

a typov

zabezpečení

platobnú

ii) použitia interných odhadov, ktoré neslúžia na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií v
súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3:
Materská spoločnosť používa vlastné odhady parametrov, ktorým cieľom nie je výpočet hodnoty rizikovo vážených
expozícií za účelom výpočtu portfóliových opravných položiek pre korporátnu časť portfólia, pričom tento proces
je dohliadaný zo strany externého audítora.
V retailovej časti portfólia materská spoločnosť používa vlastné odhady parametrov, ktorých účelom nie je
výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií za účelom výpočtu portfóliových opravných položiek.
iii) procesu riadenia a zohľadňovania zmierňovania kreditného rizika:
Materská spoločnosť v súčasnosti používa pre príslušné non-retailové triedy expozícií základný prístup interných
ratingov, ktorého výsledkom je používanie regulatórnych hodnôt strát v prípade zlyhania. Pre časť retailového
portfólia materská spoločnosť v súčasnosti používa pokročilý prístup interných ratingov, kde sú používané
vlastné odhady straty v prípade zlyhania založené na realizovaných recoveries zo zlyhaných pohľadávok.
V rámci svojich interných predpisov materská spoločnosť dôsledne dodržiava minimálne regulatórne požiadavky
vyplývajúce z legislatívnych noriem týkajúce sa stanovovania prípustnosti zabezpečovacích prostriedkov, metód
oceňovania ako aj procesu uznávania nových techník zmierňovania kreditného rizika zo strany dohliadacích
a povoľovacích orgánov. Proces používania techník zmierňovania rizika pre účely výpočtu kapitálovej
primeranosti je predmetom kontinuálneho preverovania zo strany interného auditu. Detaily k používaným
technikám zmierňovania kreditného rizika sú uvedené v bode 20.
Vzťah medzi úlohou risk manažmentu a úlohou interného auditu a postup, ktorý zabezpečuje
nezávislosť štruktúr zodpovedných za prehodnocovanie modelov od funkcií zodpovedných za vývoj
modelov:
Materská spoločnosť v rámci používania interných ratingových systémov zodpovedne pristupuje k procesu
spätného posudzovania interných ratingových systémov, ako aj k procesu samotného odhadovania
pravdepodobností zlyhania vyplývajúcich z týchto ratingových systémov, pre časť retailového portfólia aj
vlastných odhadov konverzných faktorov a strát v prípade zlyhania. Samotný proces spätného posudzovania
pre non-retailové ako aj retailové ratingové modely je realizovaný centralizovane na úrovni materskej
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spoločnosti RBI, ktorá má pre daný proces vytvorené samostatné odborné útvary pre non-retail a retail, ktoré
sú personálne aj organizačne oddelené od útvarov zodpovedných za tvorbu modelov. Proces spätného
posudzovania výkonnosti ratingových systémov a odhadovania parametrov sa realizuje na ročnej báze. V rámci
daného procesu sa používajú komplexné a štandardne používané štatistické metódy. Na základe výsledkov sa
následne realizujú príslušné opatrenia (redevelopment / reparametrizácia modelov, nové odhady parametrov,
a iné), pričom tieto výsledky sú zároveň distribuované Tatra banke a následne reportované Predstavenstvu
materskej spoločnosti. Nezávislosť v procese je realizovaná prostredníctvom oddelenia funkcie tvorby
a posudzovania interných ratingových systémov od procesu poskytovania kreditných expozícií, ako aj
prostredníctvom dohliadania samotného procesu a jeho jednotlivých súčastí zo strany interného auditu.
Oblasť a hlavný obsah reportingu súvisiaceho s modelmi kreditného rizika.
Materská spoločnosť v rámci interného systému riadenia rizík vypracováva niekoľko monitorovacích správ
o rizikovom profile materskej spoločnosti, ako aj o vývoji rizikovosti portfólií. Hlavný obsah týchto správ
predstavujú informácie z oblasti kreditného rizika, týkajúce sa predovšetkým ratingovej distribúcie portfólia,
výsledných odhadov rizikových parametrov, vývoja rizika portfólia z pohľadu realizovaných a očakávaných
strát, ukazovateľov vyjadrujúcich potenciálne straty, resp. rizikovosti portfólia.
iv) kontrolných mechanizmov pre ratingové systémy vrátane opisu nezávislosti, zodpovednosti
a preskúmania ratingových systémov:
Materská spoločnosť v rámci používania interných ratingových systémov zodpovedne pristupuje k procesu
spätného posudzovania interných ratingových systémov ako aj samotného odhadovania pravdepodobností
zlyhania vyplývajúcich z týchto ratingových systémov, pre časť retailového portfólia aj vlastných odhadov
konverzných faktorov a strát v prípade zlyhania. Samotný proces spätného posudzovania pre non-retailové ako
aj retailové ratingové modely je realizovaný centralizovane na úrovni materskej spoločnosti RBI, ktorá má pre
daný proces vytvorené samostatné odborné útvary pre non-retail a retail, ktoré sú personálne aj organizačne
oddelené od útvarov zodpovedných za tvorbu modelov. Proces spätného posudzovania výkonnosti ratingových
systémov a odhadovania parametrov sa realizuje na ročnej báze. V rámci daného procesu sa používajú
komplexné a štandardne používané matematické a štatistické metódy. Na základe výsledkov sa následne
realizujú príslušné opatrenia (redevelopment / reparametrizácia modelov, nové odhady parametrov a iné),
pričom tieto výsledky sú zároveň distribuované Tatra banke a následne reportované Predstavenstvu materskej
spoločnosti. Nezávislosť v procese je realizovaná prostredníctvom oddelenia funkcie tvorby a posudzovania
interných ratingových systémov od procesu poskytovania kreditných expozícií ako aj prostredníctvom
dohliadania samotného procesu a jeho jednotlivých súčastí zo strany interného auditu.
Vývoj interných modelov, ich kontrola a zmeny: úlohy
schvaľovania a následných zmien modelov kreditného rizika.

a zodpovednosti

v rámci

vývoja,

Ratingový systém používaný pre non-retailovú časť portfólia, ktorá bola predmetom posudzovania
a schvaľovania zo strany dohliadacích a schvaľovacích orgánov, bola vytvorená na úrovni materskej spoločnosti
RBI, pričom sa zohľadňujú špecifiká na lokálnom trhu.
Non-retailový ratingový systém je tvorený nasledovnými ratingovými modelmi:









SMB rating model
Corporate rating model (Large a Regular)
Project Finance rating model
FI rating model
Insurance Life / Non-Life rating model
LRG rating model
Sovereign rating model
CIU rating model

Účelom ratingu je na základe finančných a nefinančných kritérií stanoviť bonitu klienta. Rating klienta je
výstupom príslušného ratingového modelu pre jednotlivé triedy aktív (pričom pri niektorých ratingových modeloch
je výstup z modelu možné modifikovať príslušným zodpovedným útvarom, credit risk manažmentom materskej
spoločnosti).
Samotné ratingové modely hodnotia kvantitatívne ukazovatele (vypočítané na základe finálnych finančných
výkazov, resp. na základe projektovaných finančných tokov pri projektovom ratingu) a kvalitatívne ukazovatele
(štruktúrované informácie o klientovi a trhu), pričom ratingový model pre finančné inštitúcie zohľadňuje aj
ratingy externých ratingových agentúr. Pri kvalitatívnych ukazovateľoch sa zohľadňujú najmä tieto oblasti:








vlastník subjektu
kvalita manažmentu
spolupráca s bankou
dodávateľsko-odberateľské vzťahy a technológie
trhové prostredie (konkurencia, trhové postavenie, vývoj na trhu)
makroekonomické a politické prostredie
kvalita poskytovaných údajov
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Ratingový systém používaný pre časť retailového portfólia, ktorý bol predmetom posudzovania a schvaľovania
zo strany dohliadacích a schvaľovacích orgánov v roku 2009, bol vytvorený lokálne v súlade s požiadavkami
materskej spoločnosti RBI.
Retailový ratingový systém sa zakladá na zoskupení homogénnych expozícií a je tvorený nasledovnými
modelmi:





Hypotéky a americké hypotéky – model pravdepodobnosti zlyhania (PD) a model straty v prípade
zlyhania (LGD)
Kreditné karty – model pravdepodobnosti zlyhania (PD), model straty v prípade zlyhania (LGD),
a model kreditného konverzného faktora (CCF)
Bezúčelové spotrebiteľské úvery – model pravdepodobnosti zlyhania (PD) a model straty v prípade
zlyhania (LGD)
Kontokorenty – model pravdepodobnosti zlyhania (PD), model straty v prípade zlyhania (LGD), a model
kreditného konverzného faktora (CCF)

Ratingové systémy pre retailové expozície odzrkadľujú riziko dlžníka, ako aj riziko obchodu, a zachytávajú
všetky relevantné charakteristické črty. Materská spoločnosť zohľadňuje pri zaraďovaní expozícií do ratingových
stupňov tieto rizikové faktory:
 rizikové charakteristiky dlžníka a jeho platobnú disciplinovanosť,
 rizikové charakteristiky obchodu, vrátane typov produktov a typov zabezpečení
c)

opis interného ratingového postupu osobitne pre každú z týchto tried expozícií:

Počet modelov zahrnutých v každej triede aktív s krátkym popisom hlavných rozdielov medzi modelmi v rámci
jednej triedy aktív.
Trieda aktív
Ústredné vlády a centrálne banky
Inštitúcie
Podnikateľské subjekty – iné
Kapitálové expozície
Expozície zabezpečované rezidenčnými nehnuteľnosťami
Kvalifikované retailové revolvingové expozície
Zvyšný retail

Počet modelov
1
2
6
4
1 PD, 1 LGD
1 PD, 1 LGD, 1 CCF
2 PD, 2 LGD, 1 CCF

Do jednotlivých tried aktív spadajú nasledujúce modely:
 Ústredné vlády a centrálne banky:
 Inštitúcie:
 Podnikateľské subjekty:
 Kapitálové expozície:

Sovereings
Finance Institutions, Local and Regional Governments
Regular Corporate, Large Corporate, SMB, Project Finance,
Insurance, Finance Institutions
Regular Corporate, Large Corporate, SMB, Project Finance,
Finance Institutions

V závislosti od ekonomickej podstaty klientov členíme modely podľa toho, či




je možné priradiť klientovi model podľa jeho ekonomickej podstaty – Project Finance, Insurance
a Finance Institutions
nie je možné priradiť klientovi model podľa jeho ekonomickej podstaty – Regular Corporate, Large
Corporate a SMB. Pri tejto skupine modelov sa ďalej zohľadňuje výška tržieb, angažovanosť a spôsob
spracovania.
Corporate model sa člení na dva submodely - regular a large. Hlavnými kritériami na zaradenie klientov
do jednotlivých submodelov je veľkosť aktív a tržby klientov.

V prípade retailových modelov sú v triede aktív „zvyšný retail“ vyvinuté dva rôzne modely PD a LGD. Je to
z dôvodu dodržiavania skupinovej metodiky RBI pre vývoj interných modelov, kedy je potrebné rozlišovať
produkty (najmä z dôvodu ich rozličného rizikového profilu) – v prípade Tatra banky sa jedná o produkty
Bezúčelové spotrebné úvery a Kontokorenty, ktoré do triedy aktív „zvyšný retail“ spadajú. Model CCF je
vyvinutý iba pre produkt kontokorenty.
Popis hlavných charakteristík schválených modelov:
V prípade retailových pohľadávok materská spoločnosť používa štyri modely pravdepodobnosti zlyhania – model
pre kreditné karty, bezúčelové spotrebné úvery, hypotéky a americké hypotéky, a pre kontokorenty. Tieto
modely sú založené na skupinovej metodike RBI. Vychádzajú z jednoduchých historických priemerov
pozorovaných mier zlyhania pre jednotlivé ratingy. Ratingy 0.5, 1.0,... 5.0 (pričom každý z ratingov prislúchajúcich
nezlyhaným expozíciám, t.j. okrem ratingu 5.0, môže byť v prípade zvýšenej koncentrácie ďalej rozdelený na tri
podskupiny, napr. 0.5A, 0.5B, 0.5C) sú definované intervalmi výšky skóre zodpovedajúcich skórovacích nástrojov:
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aplikačný skóring, ktorý hodnotí riziko klienta na základe dostupných charakteristík, najmä popisných,
demografických a finančných charakteristík klienta;
 behaviorálny skóring – počas trvania (i minulého) úverového vzťahu je klientovi na základe
charakteristík jeho platobnej disciplinovanosti v rámci úverového vzťahu vypočítané behaviorálne skóre.
Historická vzorka všetkých PD modelov začína májom 2005, pričom pri každej zmene / aktualizácii modelu je
táto vzorka obohatená o najnovšie dostupné pozorovania. Štatistická neistota a potenciálny nárast časových radov
PD do budúcnosti je kompenzovaný dodatočnými maržami konzervatívnosti, ktoré berú do úvahy ako historickú
volatilitu časového radu, tak aj veľkosť vzorky použitej v modelovaní.
Modely pre stratu v prípade zlyhania (tiež 4 v rovnakej štruktúre ako pre PD) sú založené na historických časových
radoch (s dátami od januára 2005) pozorovanej výťažnosti očistenej o náklady materskej spoločnosti. Perióda,
počas ktorej sa výťažnosť sleduje, trvá od začiatku zlyhania do ukončenia vymáhacieho procesu (splatenie dlžnej
sumy, odpredaj, odpis), maximálne však 36 mesiacov v prípade nezabezpečených produktov, resp. 60 mesiacov
v prípade hypoték a amerických hypoték. Výsledkom priemerovania časových radov sú odhady LGD na
úrovni produktu, s výnimkou produktov zabezpečených rezidenčnými nehnuteľnosťami, kde materská
spooočnosť používa zložitejší model využívajúci logistickú regresiu, a ktorého výsledkom sú tri rôzne odhady (tri
ratingy).
Modely pre odhad kreditného koverzného faktora sú dva – pre kreditné karty a kontokorenty. Oba vychádzajú
z dát od januára 2005 a využívajú metodiku, ktorá je v súlade s metodickými usmerneniami matky RBI. Na
úrovni expozície sa vypočítajú historické hodnoty CCF, ktoré sú ohraničené na interval <0; 1> (v súlade
s podmienkou NBS vydanou k podmienenému súhlasnému stanovisku s používaním daného odhadu). Následne
sa vypočítajú viaceré historické priemery CCF, z ktorých sa vyberie jeden reprezentujúci hrubý odhad CCF
daného produktu, a ku ktorému je na záver pripočítaná marža konzervatívnosti.
Všetky vyššie spomínané modely bez výnimky sú založené na zhodnej definícii zlyhania, ktorá bola schválená
regulátorom. Jediné obdobie, za ktoré materská spoločnosť zaznamenala zvýšené hodnoty historických
časových radov oproti vlastným odhadom, je finačná kríza, ktorej dopad je možné pozorovať najmä na dátach
za rok 2008.
i) ústredné vlády a centrálne banky:
Analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, spracovanie v ratingovom modeli a schvaľovanie ratingu
prebieha v materskej spoločnosti RBI na základe posúdenia najmä makroekonomických ukazovateľov. Jeho
hodnota sa pohybuje v pásme A1 – A3, B1 – B5, C a D.
ii) inštitúcie:
Materská spoločnosť na základe analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov pripravuje podklady pre
tvorbu ratingu. Samotné spracovanie v ratingovom modeli a schvaľovanie ratingu prebieha v materskej
spoločnosti RBI na základe porovnávania vybraných ukazovateľov s priemerom ukazovateľov inštitúcií na
lokálnej a nadnárodnej úrovni.
V prípade bánk sú jednotlivé ratingové stupne zoradené v stupnici A1 - A3, B1 - B5, C a D. V prípade
leasingových, finančných a faktoringových spoločností a v prípade poisťovní v stupnici 0,5 – 5,0.
V prípade ratingov municipalít (mies, obcí a VÚC) sa spracovanie v ratingovom modeli a schvaľovanie ratingu
vykonáva v materskej spoločnosti, pričom výstupný rating z ratingového modelu už nie je možné modifikovať.
Hodnota ratingov sa pohybuje v pásme A1 - A3, B1 - B5, C a D.
iii) podnikateľské subjekty vrátane MSP, špecializovaných úverov a odkúpených podnikových
pohľadávok:
Materská spoločnosť na základe analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov pripravuje rating
v ratingovom modeli. Finálny rating môže byť upravený v zmysle pravidiel zodpovedným analytikom
(navrhovateľom) a risk manažérom (schvaľovateľom).
V prípade obchodných spoločností sú jednotlivé ratingové stupne zoradené v stupnici 0,5 - 5,0. V prípade
Project Finance sa hodnota pohybuje v stupnici 6.1 – 6.5.
iv) retail pre každú kategóriu expozícií, ktorým zodpovedajú rôzne korelácie uvedené v článku
154 ods. 1 až 4:
Pre retailové pohľadávky materská spoločnosť v čase schvaľovania žiadosti o úverový produkt používa v
prípade, že klient nemá aktívny úverový produkt v relevantnej dĺžke, aplikačný skóring, ktorý hodnotí riziko klienta
na základe dostupných charakteristík, a to najmä popisných a demografických. Počas trvania úverového vzťahu
je klientovi na základe charakteristík o jeho správaní sa na aktuálnych úverových produktoch a jeho platobnej
disciplinovanosti v rámci jednotlivého úverového vzťahu vypočítané behaviorálne skóre, ktoré môže
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byť použité na určenie ratingu klienta pre poskytnutie ďalších úverových produktov. Výsledná výška skóre je
určená na základe trvania úverového vzťahu a relevantnosti jednotlivých skóringových modelov. Podľa výšky
výsledného skóre je expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa, pričom ratingové stupne pre retailové
pohľadávky sú zoradené na stupnici 0.5 – 5.0, kde 0.5 označuje pohľadávky s najmenším úverovým rizikom a 5.0
zlyhané pohľadávky. Vyššie uvedený prístup je aplikovaný zhodne pre všetky triedy expozícií.
v) kapitálové cenné papiere:
Materská spoločnosť pristupuje k ratingu v závislosti od toho, akého charakteru je subjekt ktorého akcie sú
predmetom jej vlastníctva. Následne uplatňuje proces uvedený v predchádzajúcich bodoch.
d)

hodnoty expozície pre
každú
triedu
expozícií
uvedenú v článku 147. Expozície voči
ústredným vládam a centrálnym bankám, inštitúciám a podnikateľským subjektom, v súvi
slosti s ktorými používajú inštitúcie vlastné odhady LGD alebo konverzné faktory na
výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií, sa zverejňujú oddelene od expozícií, v prípade
ktorých inštitúcie tieto odhady nepoužívajú:

Triedy expozícií s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31. decembru 2017 v tis. €:

Expozícia
Štáty alebo centrálne banky
Inštitúcie
Právnické osoby podnikatelia
Retailové pohľadávky
Kapitálové pohľadávky
Sekuritizované expozície
Ostatné aktíva
Spolu

Hrubá hodnota
expozície
15 165
525 898
6 250 658
5 358 615
9 706
17 131
233 632
12 410 805

Hrubá hodnota
expozície upravená na
základe zmierňovania
kreditného rizika

Rizikovo vážené
aktíva

15 165
528 965
6 244 089
5 358 615
9 706
17 131
233 632
12 407 303

2 024
110 556
3 123 652
932 207
10 581
503
120 376
4 299 899

Požiadavka na
vlastné zdroje
162
8 844
249 892
74 577
846
40
9 630
343 991

Materská spoločnosť nepoužíva vlastné odhady straty a vlastné konverzné faktory pre triedy expozícií Inštitúcie,
Právnické osoby podnikatelia a Kapitálové pohľadávky. Pre retailové pohľadávky materská spoločnosť používa
vlastné odhady straty a vlastné konverzné faktory.
e)

pre každú z tried expozícií ústredné vlády a centrálne banky, inštitúcie, podnikateľské subjekty
a akcie zverejňujú inštitúcie prostredníctvom dostatočného počtu ratingových stupňov dlžníka
(vrátane zlyhania), aby sa zabezpečila dostatočná diferenciácia kreditného rizika, tieto
informácie:
i) celkové expozície (súčet nesplatených úverov a hodnôt expozícií nevyčerpaných prísľubov v
prípade tried expozícií: ústredné vlády a centrálne banky, inštitúcie a podnikateľské subjekty)
a nesplatenú sumu v prípade kapitálových cenných papierov:
ii) expozíciami váženú priemernú rizikovú váhu:
iii) hodnotu nevyčerpaných prísľubov a expozíciami vážené priemerné hodnoty expozícií pre
každú triedu expozícií v prípade, že inštitúcie používajú na výpočet hodnôt rizikovo
vážených expozícií vlastné odhady konverzných faktorov:

Stupne kreditnej kvality pri expozícii voči ústredným vládam a centrálnym bankám s prístupom interných
ratingov pre kreditné riziko k 31. decembru 2017 v tis. €:

Stupeň
kvality

Hrubá hodnota
expozície

Hrubá hodnota
expozície 1)

Nesplatená
hodnota
pohľadávok

Nevyčerpané
prísľuby

1
3
5 734
5 734
5 734
4
9 431
9 431
9 431
Spolu
15 165
15 165
15 165
1) Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika

Priemerná riziková
váha v %
-

10.12%
15.31%
13.35%
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Stupne kreditnej kvality pri expozícii voči inštitúciám s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31.
decembru 2017 v tis. :
Stupeň
kvality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bez ratingu
Spolu

Hrubá hodnota
expozície
8 809
140 633
364 766
11 039
252
399
525 898

Hrubá hodnota
Nesplatená hodnota
Nevyčerpané
Priemerná riziková
expozície 1)
pohľadávok
prísľuby
váha v %
8 809
8 809
0
16.01%
142 923
11.47%
98 361
44 562
365 393
315 259
50 134
29.25%
11 039
5 039
6 000
70.06%
402
317
85
85.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0
-0
0.00%
399 3
3990
.
0.00%
-0
-0
9
.0
528 9659
25.41%
428 184 .0
100 781
1)
Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika
0
%
0
%
Stupne kreditnej kvality pri expozícii voči právnickým osobám podnikateľom - bez transakčných ratingov
%

projektového financovania s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31. decembru 2017 v tis. €:
Stupeň
kvality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bez ratingu
Spolu

1)

Hrubá hodnota
expozície
359 455
185 487
623 776
1 020 125
1 381 660
697 958
367 500
83 474
18 316
142 057
573
4 880 381

Hrubá hodnota
expozície 1)
360 252
185 487
629 888
1 026 782
1 391 927
705 010
331 332
82 687
17 817
142 057
573
4 873 812

Nesplatená hodnota
pohľadávok
168 887
80 122
389 898
593 344
876 201
488 032
267 196
58 660
13 099
89 016
485
3 024 940

Nevyčerpané
Priemerná riziková
prísľuby
váha v %
191 365
15.30%
105 365
17.98%
239 990
40.39%
433 438
52.66%
79.92%
515 726
216 978
100.34%
64 136
112.15%
24 027
155.54%
4 718
201.41%
0.00%
53 041
216.63%
88
1 848 872
68.09%

Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika
Riziková váha 0 % - v súlade s opatrením NBS č. 4/2007 §42 ods. 2 písm. c), hodnota pravdepodobnosti zlyhania (PD) je 1
a banka v prípade LGD postupuje podľa opatrenia NBS č. 4/2007 §50 ods. 2 (banka nepoužíva vlastné odhady LGD).
2)

Stupne kreditnej kvality pri expozícii voči právnickým osobám podnikateľom s transakčným ratingom
projektového financovania s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko k 31. decembru 2017 v tis. €:
Stupeň
kvality
1
2
3
4
5
Bez ratingu
Spolu

1)

Hrubá hodnota
expozície
1 038 951
245 366
13 170
26 327
46 463
1 370 277

Hrubá hodnota
Nesplatená hodnota
expozície 1)
pohľadávok
1 038 951
858 534
245 366
207 437
13 170
11 987
26 327
26 042
46 463
46 446
1 370 277
1 150 446

Nevyčerpané
Priemerná
prísľuby
riziková váha v %
180 417
64.20%
37 929
87.74%
115.00%
1 183
285
213.03%
17
69.76%
219 831

Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika
Riziková váha 0 % - v súlade s opatrením NBS č. 4/2007 §42 ods. 2 písm. c), hodnota pravdepodobnosti zlyhania (PD) je 1
a banka v prípade LGD postupuje podľa opatrenia NBS č. 4/2007 §50 ods. 2 (banka nepoužíva vlastné odhady LGD).
2)

Stupne kreditnej kvality pri expozícii kapitálové pohľadávky s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko
k 31. decembru 2017 v tis. €:

1)

Stupeň kvality
2
3
4
5
6
7
Bez ratingu
Spolu

Hrubá
hodnota
Hrubá hodnota expozície
1)
expozície
9 252
9 252
10
10
3
3
441
441
9 706
9 706

Nesplatená
Priemerná
hodnota
Nevyčerpané
riziková
pohľadávok
prísľuby
váha v %
96.44%
9 252
- 10
170.00% -3
266.67% 370.29%
441
109.02%
9 706

Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika
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f)

v prípade triedy retailových expozícií a všetkých kategórií stanovených v písmene c) bode iv)
buď zverejňované informácie uvedené v písmene e) (v prípade potreby v skupinách) alebo
analýzu expozícií (nesplatené úvery a hodnoty expozícií nevyčerpaných prísľubov) založenú
na dostatočnom počte stupňov EL, aby sa zabezpečila dostatočná diferenciácia kreditného
rizika (v prípade potreby v skupinách):

Stupne kreditnej kvality pri expozícii voči retailovým klientom s prístupom interných ratingov pre kreditné riziko
k 31. decembru 2017 v tis. €:

1)

Stupeň kvality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bez ratingu
Spolu

Hrubá
hodnota
expozície
2 529 642
889 244
755 516
514 555
270 736
144 261
79 260
34 132
27 540
113 729
5 358 615

Hrubá hodnota
expozície 1)
2 529
889
755
514
270
144
79
34
27
113

642
244
516
555
736
261
260
132
540
729
5 358 615

Nesplatená
Priemerná
Nevyčerpané riziková váha
hodnota
prísľuby
pohľadávok
v%
2 009 505
520 137
3.98%
784 506
104 738
11.71%
682 642
72 874
20.17%
458 411
56 144
33.49%
242 869
27 867
51.08%
131 198
13 063
70.30%
76 227
3 033
88.42%
33 511
621
109.08%
151.12%
26 889
651
112 490
1 239
26.18%
17.97%
4 558 248
800 367

Hrubá hodnota expozície upravená na základe zmierňovania kreditného rizika
Riziková váha 0 % - v súlade s opatrením NBS č. 4/2007 §42 ods. 2 písm. d), hodnota pravdepodobnosti zlyhania (PD) je 1
– banka používa do novembra 2010 vlastné odhady LGD namiesto ELBE.
2)

g)

skutočné špecifické úpravy kreditného rizika v predchádzajúcom období pre každú triedu
expozícií (pri retailových expozíciách, pre všetky kategórie stanovené v písmene c) bode iv)) a
informácie o tom, ako sa líšia v porovnaní so skúsenosťami z minulosti:
Expozícia

Inštitúcie
Právnické osoby podnikatelia
Retailové pohľadávky
Kapitálové pohľadávky
Spolu

h)

Výška úpravy ocenenia a výška rezerv za jednotlivé obdobia 4.
kalendárneho štvrťroka 2016
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
403
400
404
96 469
95 157
98 305
77 822
78 618
74 736
0
0
0
174 694
174 175
173 445

opis faktorov, ktoré mali vplyv na zaznamenanú stratu (napríklad, či inštitúcia zaznamenala
miery zlyhania alebo LGD a konverzné faktory, ktoré boli vyššie než priemer):

Materská spoločnosť v súčasnosti v rámci príslušných non-retailových tried expozícií v zmysle schválenia zo
strany dohliadajúcich orgánov používa základný prístup interných ratingov, ktorého súčasťou je používanie
regulatórne stanovených hodnôt straty v prípade zlyhania a konverzných faktorov.
Materská spoločnosť pre časť retailového portfólia v zmysle schválenia zo strany dohliadajúcich orgánov používa
pokročilý prístup interných ratingov, kedy okrem používania vlastných odhadov pravdepodobnosti zlyhania,
používa vlastné odhady straty v prípade zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov. Materská spoločnosť
na pravidelnej báze monitoruje zmenu rizikových parametrov a príčiny týchto zmien. Medzi faktory ovplyvňujúce
výšku zaznamenanej straty patria napríklad typ produktu alebo, v prípade zabezpečených produktov, ukazovateľ
loan-to-value (pomer výšky expozície k výške poskytnutého zabezpečenia). Z pohľadu citlivosti modelov LGD a
CF na zmeny v externom prostredí, môžeme konštatovať, že tieto nemajú zásadný vplyv na volatilitu historických
časových radov. Javí sa, že zmeny v hodnotách alebo trendoch týchto časových radov sú obvykle lepšie
vysvetliteľné internými zmenami v stratégiách aplikovaných materskou spoločnosťou – či už ide o vymáhacie
stratégie v prípade LGD, alebo stratégie ohľadom manažmentu úverových limitov v prípade konverzných faktorov.
i)

odhady inštitúcie v porovnaní so skutočnými výsledkami za dlhšie obdobie. Obsahujú aspoň
informácie o odhadoch strát v porovnaní so skutočnými stratami pre každú triedu expo zícií
[pri retailových expozíciách, pre všetky kategórie stanovené v písmene c) bode iv)] za dostatočne
dlhé obdobie na zmysluplné hodnotenie fungovania interných ratingových postupov pre každú
triedu expozícií [pri retailových expozíciách, pre všetky kategórie stanovené v písmene c) bode
iv)].
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V prípade potreby inštitúcie tieto informácie ďalej rozvedú s cieľom poskytnúť analýzu PD a
inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory, uvádzajú výsledky LGD
a konverzných faktorov v porovnaní s odhadmi, ktoré poskytli v rámci zverejnených informácií
týkajúcich sa kvantitatívneho hodnotenia rizika stanovených v tomto článku:
V materskej spoločnosti sa v zmysle schváleného základného prístupu interných ratingov pre non-retailovú časť
portfólia nerealizujú vlastné odhady strát v prípade zlyhania alebo konverzných faktorov. Porovnávanie
výkonnosti ratingového systému sa realizuje na úrovni validácie ratingových modelov a procesu odhadovania
pravdepodobností zlyhania, ktorého súčasťou je porovnávanie realizovaných zlyhaní s odhadovanými
pravdepodobnosťami zlyhania, pričom na toto porovnávanie sa používajú štandardné štatistické metódy. V
súčasnosti nevykazujú realizované zlyhania výrazný negatívny odklon od odhadovaných hodnôt, pričom táto
verifikácia je realizovaná minimálne na ročnej báze. Rovnako na základe historických dát dosahujú realizované
hodnoty recoveries vyššie hodnoty oproti regulatórnym hodnotám strát v prípade zlyhania.
Pre časť retailového portfólia so schváleným pokročilým prístupom interných ratingov má materská spoločnosť
nastavený proces, kedy súčasne používané odhady rizikových parametrov straty v prípade zlyhania a konverzných
faktorov porovnáva so skutočnými hodnotami straty v prípade zlyhania a konverznými faktormi a to minimálne
na ročnej báze. Metodika porovnávania je v súvislosti s predlžovaním časového radu priebežne doplňovaná o
ďalšie štatistické metódy podporujúce vyhodnotenie spoľahlivosti modelov.
Rozdelenie retailových expozícií podľa modelov a prislúchajúcich ratingových stupňov (IRB prístup) k 31.12.2017:
Retail model

Kreditné
karty

PD
rating

LGD
rating

0.03%

59.99%

0.5C

0.13%

59.99%

1.0

0.37%

59.99%

1.5

0.57%

59.99%

2.0

1.18%

59.99%

2.12%

59.99%

3.94%

59.99%

3.5

6.05%

59.99%

4.0

10.67%

59.99%

4.5

33.82%

59.99%

5.0

2.5

N/A

100.00%

85.56%

0.5C

0.13%

56.72%

1.0

0.26%

56.72%

1.5

0.52%

56.72%

2.0

1.18%

56.72%

2.5

2.34%

56.72%

3.0

N/A

3.99%

56.72%

3.5

6.70%

56.72%

4.0

11.31%

56.72%

4.5

36.58%

56.72%

5.0

100.00%

86.25%

0.5B

0.03%

15.42%

0.5C

0.05%

15.42%

1.0

0.17%

15.42%

1.5

0.35%

15.42%

0.69%

15.42%

1.37%

15.42%

3.0

2.70%

15.42%

3.5

5.26%

15.42%

4.0

10.00%

15.42%

4.5

27.37%

15.42%

5.0

100.00%

82.28%

2.0
Hypotekárne
úvery

LGD

0.5B

3.0

Spotrebné
úvery

PD

2.5

pool 0
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0.5B

0.03%

25.13%

0.5C

0.05%

25.13%

1.0

0.17%

25.13%

1.5

0.35%

25.13%

2.0

0.69%

25.13%

1.37%

25.13%

3.0

2.70%

25.13%

3.5

5.26%

25.13%

4.0

10.00%

25.13%

4.5

27.37%

25.13%

5.0

2.5

pool 1

100.00%

75.15%

0.5B

0.03%

43.65%

0.5C

0.05%

43.65%

1.0

0.17%

43.65%

1.5

0.35%

43.65%

0.69%

43.65%

1.37%

43.65%

3.0

2.70%

43.65%

3.5

5.26%

43.65%

4.0

10.00%

43.65%

4.5

27.37%

43.65%

5.0

2.0
2.5

Prečerpania

pool 2

100.00%

90.08%

0.5A

0.03%

53.49%

0.5B

0.04%

53.49%

0.5C

0.11%

53.49%

1.0

0.18%

53.49%

1.5

0.40%

53.49%

2.0

0.93%

53.49%

2.07%

53.49%

3.80%

53.49%

3.5

6.26%

53.49%

4.0

11.92%

53.49%

4.5

31.28%

53.49%

5.0

100.00%

83.83%

2.5
3.0

N/A

Rozdelenie ostatných expozícií podľa modelov a prislúchajúcich ratingových stupňov (IRB prístup) k 31.12.2017:
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Trieda aktív

Centrálna
vláda

Inštitúcie

Malé a
stredné
podniky

Ostatné
podnikat.
subjekty
(okrem SME
a špecial.
financovania)

Rating
SOV_A3
SOV_B1
FIN_1C
FIN_2A
FIN_2B
FIN_2C
FIN_3A
FIN_3B
FIN_3C
FIN_4A
FIN_4C
FIN_5A
FIN_5B
FIN_10
SME_4B
SME_5B
SME_6A
SME_6B
SME_6C
SME_7A
SME_7B
SME_7C
SME_8A
SME_8B
SME_8C
SME_9B
SME_10
SME_MIS
CORP_1C
CORP_2C
CORP_3A
CORP_3B
CORP_3C
CORP_4A
CORP_4B
CORP_4C
CORP_5A
CORP_5B
CORP_5C
CORP_6A
CORP_6B
CORP_6C
CORP_7A
CORP_7B
CORP_7C
CORP_8A
CORP_8B
CORP_8C
CORP_9A
CORP_9B
CORP_MIS
CORP_10
CORP_1C
CORPL_1C
CORP_2A
CORPL_2A
FIN_2A
INL_1.5
CORP_2B
CORPL_2B
INL_2.0
CORP_2C
CORPL_2C
CORP_3A
CORPL_3A
CORP_3B
CORPL_3B

PD
0.0002
0.0003
0.0003
0.0004
0.0005
0.0007
0.0009
0.0012
0.0016
0.0022
0.0041
0.0055
0.0074
1.0000
0.0028
0.0080
0.0138
0.0187
0.0253
0.0343
0.0464
0.0630
0.0852
0.1161
0.1567
0.3280
1.0000
0.3227
0.0003
0.0007
0.0009
0.0012
0.0016
0.0022
0.0030
0.0041
0.0055
0.0075
0.0101
0.0137
0.0186
0.0252
0.0341
0.0462
0.0625
0.0846
0.1140
0.1551
0.2110
0.2872
0.2872
1.0000
0.0003
0.0003
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0005
0.0005
0.0005
0.0007
0.0007
0.0009
0.0009
0.0012
0.0012

LGD
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.1924
0.4500
0.3909
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.4221
0.4263
0.4157
0.4332
0.4332
0.4183
0.3958
0.4155
0.3864
0.4318
0.4194
0.4029
0.4379
0.4500
0.4500
0.0000
0.4287
0.4473
0.4458
0.4467
0.4469
0.4485
0.4473
0.4229
0.4461
0.4471
0.4440
0.4385
0.4358
0.4326
0.4336
0.4455
0.4483
0.4500
0.4432
0.4500
0.4500
0.4467
0.4500
0.4499
0.4500
0.4464
0.4500
0.4411
0.4500
0.4500
0.4500
0.4216
0.4500
0.4287
0.4500
0.4473
0.4500
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FIN_3B
CORP_3C
CORPL_3C
CORP_4A
CORPL_4A
CORP_4B
CORPL_4B
CORP_4C
CORPL_4C
CORP_5A
CORPL_5A
CORP_5B
CORPL_5B
CORP_5C
CORPL_5C
IL_3.5
FIN_6A
CORP_6A
CORP_6B
CORPL_6B
CORP_6C
CORPL_6C
CORP_7A
CORPL_7A
CORP_7B
CORP_7C
FIN_7C
CORP_8A
CORP_8B
CORP_8C
CORP_9A
CORP_9B
CORP_MIS
CORP_9C
CORPL_9C
CORP_10

j)

0.0012
0.0016
0.0016
0.0022
0.0022
0.0030
0.0030
0.0041
0.0041
0.0055
0.0055
0.0075
0.0075
0.0101
0.0101
0.0128
0.0138
0.0137
0.0186
0.0186
0.0252
0.0252
0.0341
0.0341
0.0462
0.0625
0.0630
0.0846
0.1140
0.1551
0.2110
0.2872
0.2872
0.4287
0.4287
1.0000

0.4500
0.4458
0.4500
0.4467
0.4500
0.4469
0.4500
0.4485
0.4500
0.4473
0.4467
0.4229
0.4498
0.4461
0.4498
0.4500
0.0000
0.4471
0.4440
0.4500
0.4385
0.4500
0.4358
0.4500
0.4326
0.4336
0.4500
0.4455
0.4483
0.4500
0.4432
0.4500
0.4500
0.4500
0.4500
0.4467

pri všetkých triedach expozícií uvedených v článku 147 a pri každej kategórii expozície, ktorej
zodpovedajú rozdielne korelácie v článku 154 ods. 1 až 4:
i) v prípade inštitúcií, ktoré používajú vlastné odhady LGD na výpočet rizikovo
expozícií, expozíciou vážený priemer LGD a PD v percentuálnom vyjadrení za
relevantné geografické umiestnenie expozícií voči kreditným rizikám:
Krajina

Slovenská republika

Priemerné PD (%)
2.78%

vážených
každé

Priemerné LGD (%)
32.21%

ii) v prípade inštitúcií, ktoré nepoužívajú vlastné odhady LGD, expozíciou vážený priemer PD
v percentuálnom vyjadrení za každé relevantné geografické umiestnenie expozícií voči
kreditným rizikám.

Krajina
Slovenská republika
Rakúska republika
Francúzska republika
Holandské kráľovstvo
Česká republika
Ostatné krajiny

Vážený priemer PD (%)
3.16%
3.90%
0.24%
0.24%
0.44%
1.97%

Na účely písmena c) opis obsahuje druhy expozícií zahrnuté v danej triede expozícií, vymedzenie
pojmov, metódy a údaje týkajúce sa odhadov a validácie PD, a prípadne aj LGD a konverzné
faktory vrátane predpokladov uplatnených pri odvodzovaní týchto premenných, ako aj opis
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významných odchýlok od vymedzenia pojmu zlyhanie, ako sa stanovuje v článku 178, vrátane
širokých segmentov ovplyvnených týmito odchýlkami.
Relevantné geografické umiestnenie expozícií voči kreditným rizikám sú na účely písmena j) expozície
v členských štátoch, v ktorých bolo inštitúcii udelené povolenie, a členské štáty alebo tretie
krajiny, v ktorých inštitúcie vykonávajú činnosť prostredníctvom pobočky alebo dcérskej spoločnosti.

62

Tatra banka, a. s.
Článok 453
Použitie metód zmierňovania kreditného rizika
Inštitúcie, ktoré uplatňujú postupy zmierňovania kreditného rizika, zverejňujú tieto informácie:
a)

politiky a postupy pre vzájomné započítavanie v súvahe a v podsúvahe a rozsah, v ktorom
inštitúcie využívajú toto vzájomné započítavanie:

Možnosť započítania sa upravuje v príslušných zmluvných dokumentoch (bez takejto úpravy možnosť
započítania nie je možná). Vo všeobecnosti každá splátka pohľadávky sa uskutočňuje prostredníctvom započítania
pohľadávky zo súvzťažného účtu klienta. Ide len o spôsob splnenia záväzku klienta, nie o zabezpečenie pohľadávky
materskej spoločnosti.
b)

politiky a postupy, ktoré sa uplatňujú v rámci oceňovania a riadenia kolaterálu:

Z hľadiska zaobchádzania so zabezpečením sa v materskej spoločnosti kladie veľký dôraz najmä na oceňovanie
a preceňovanie nehnuteľností, stanovovanie záložnej hodnoty nehnuteľnosti, stanovovanie prípustnosti
zabezpečenia pre účely zmierňovania kreditného rizika a realizáciu zabezpečenia v prípade zlyhania klienta.
1. Oceňovanie zabezpečení
Metodika oceňovania zabezpečení ako aj frekvencia ich preceňovania je závislá od typu zabezpečenia a
minimálnych podmienok v zmysle platných legislatívnych noriem implementovaných v interných smerniciach
materskej spoločnosti. Stanovovanie hodnoty zabezpečovacích prostriedkov je špecifické pre každý typ
zabezpečenia, pričom materská spoločnosť dodržiava primeranú mieru konzervativizmu.
Hodnota finančných zabezpečení sa stanovuje na základe nominálnej hodnoty nástroja.
V prípade nehnuteľností sa hodnota zabezpečenia stanovuje prostredníctvom nasledovných prístupov:
pre komerčné nehnuteľnosti:
-

-

Sales Approach – metóda stanovovania ceny založená na porovnaní s nedávno realizovanými cenami
porovnateľných nehnuteľností na trhu.
Cost Approach – metóda založená na aktuálnych nákladoch súvisiacich s danou nehnuteľnosťou, pričom
sa táto hodnota následne upravuje reflektujúc trhové podmienky. Táto metóda sa využíva iba ako
podporná v kombinácií s ostatnými uvedenými metódami oceňovania.
Income Capitalization Approach – metóda založená na výnosovosti nehnuteľnosti resp. súčasnej
hodnote budúcich príjmov.
Investor’s Income Capitalization Approach – metóda takmer rovnaká ako Income Capitalization
approach ktorá ale počíta súčasnú hodnotu budúcich príjmov cez diskontovanie čistého príjmu na báze
perpetuity aplikujúc tzv. individuálny all-risk-yield.

pre rezidenčné nehnuteľnosti sa hodnota nehnuteľnosti stanovuje najmä na základe porovnávacej metódy,
pričom sa do úvahy berú najmä faktory ako typ, vek a veľkosť nehnuteľnosti ako aj lokalita a význam obce, v
ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Materská spoločnosť pri preceňovaní rezidenčných nehnuteľností používa aj
štatistické metódy (cenové indexy) na základe interne stanovenej metodiky. Hodnota hnuteľných vecí sa stanovuje
na základe nominálnej hodnoty upravenej na základe odvodených amortizačných kriviek alebo príslušnými
diskontmi v závislosti od typu kolaterálu, životnosti, likvidity atď. V prípade pohľadávok sa hodnota zabezpečenia
stanovuje ako hodnota, ktorá sa má prijať. Hodnota životného poistenia ako zabezpečenia sa stanovuje na základe
jeho aktuálnej odkupnej hodnoty životného poistenia.
Veľkosť efektu zmierňovania kreditného rizika z hľadiska dopadu na kapitálovú požiadavku materskej
spoločnosti je daná kritériami vyplývajúcimi z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z
26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Na základe týchto
kritérií sa vyžaduje buď zníženie hodnoty zabezpečenia pre účely zmierňovania kreditného rizika
prostredníctvom „haircutov“ alebo dostatočná miera nadkolateralizácie. V prípade osobného zabezpečenia sa riziko
dlžníka môže zameniť za riziko poskytovateľa osobného zabezpečenia. Využitie efektu zmiernenia kreditného rizika
v rámci kapitálovej požiadavky je podmienené splnením minimálnej prípustnosti zabezpečenia.
2. Stanovovanie záložnej hodnoty zabezpečení
Záložná hodnota zabezpečení sa stanovuje individuálne pre každý typ zabezpečenia v závislosti od typu
zabezpečenia a transakcie a individuálnych rizikových charakteristík. Záložná hodnota zabezpečenia sa získa
aplikovaním dsikontu (haircutu) na pôvodnú hodnotu zabezpečenia
získanej v
rámci oceňovania
a
preceňovania. Faktory, na základe ktorých sa stanovujú diskonty, súvisia najmä s realizovateľnosťou
zabezpečení v prípade zlyhania protistrany (napr. typ, lokalita a stav nehnuteľnosti), s prípadným potenciálnym
zlyhaním poskytovateľa zabezpečenia (napr. kreditná kvalita a splatnosť finančných zabezpečení) a inými faktormi
(biznis stratégia a orientácia banky). Používané diskonty sú predmetom pravidelného prehodnocovania.
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3. Stanovovanie prípustnosti zabezpečenia pre účely zmierňovania kreditného rizika
Stanovovanie prípustnosti zabezpečenia pre účely zmierňovania kreditného rizika je dané
zásadami, ktorými sa riadi prípustnosť postupov zmierňovania kreditného rizika,
prípustnými formami zmierňovania kreditného rizika a
požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia (EU) č. 575/2013.
Prípustnosť zabezpečovacích prostriedkov je daná aj národnými špecifikami, použitou metódou kvantifikácie
kreditného rizika a pri IRB prístupe aj predchádzajúcim súhlasom regulátora.
4. Realizácia zabezpečenia v prípade zlyhania klienta
Rozhodovanie materskej spoločnosti pri realizácii zabezpečenia je individuálne a závisí od faktorov ako je aktuálny
stav a hodnota zabezpečenia, aktuálna výška pohľadávky, rýchlosť uspokojenia pohľadávky, náklady spojené s
vymáhaním, a pod. O tom, ktorý zabezpečovací inštitút bude použitý v konkrétnom prípade rozhoduje
príslušný kompetentný orgán materskej spoločnosti.
Formy realizácie zabezpečenia:
c)

dobrovoľná dražba
konkurz
exekučné konanie
speňažovanie zabezpečenia pohľadávky materskej spoločnosti v konkurznom konaní
odpredaj pohľadávok

opis hlavných druhov kolaterálu, ktoré inštitúcie prijímajú:

V Materskej spoločnostisa akceptujú najmä nasledovné typy zabezpečení v zmysle všeobecne používaných
definícií a členenia podľa Basel II:
Finančné zabezpečenia
-

Hotovosť
hotovosti podobné zabezpečenia
dlhové cenné papiere
majetkové cenné papiere
podiely vo fondoch kolektívneho investovania

Nehnuteľnosti
-

rezidenčné nehnuteľnosti
komerčné nehnuteľnosti

Hnuteľné veci
-

motorové vozidlá
technologické zariadenia
zásoby
skladiskové záložné listy

Pohľadávky
Životné poistenie
Z právnych inštrumentov sa v materskej spoločnosti používajú:
-

Záložné právo
Zabezpečovacie postúpenie pohľadávky
Zabezpečovací prevod práva
Vinkulácia peňažných prostriedkov
Zmluva o kúpe cenných papierov
Dohoda o nahradení záväzku

Nie všetky typy zabezpečovacích prostriedkov a právnych inštrumentov sú v materskej spoločnosti považované
za akceptovateľné pre účely zmierňovania kreditného rizika v rámci výpočtu kapitálovej požiadavky. Prípustnosť
pre účely zmierňovania kreditného rizika je daná legislatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové
inštitúcie a investičné spoločnosti. Pravidlá prípustnosti v materskej spoločnosti sú bližšie zadefinované v rámci
interných metodických postupov.
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d)

hlavné kategórie ručiteľov a protistrán v prípade kreditných derivátov a ich úverovej bonity:

V materskej spoločnosti sa v súčasnosti nerealizuje zabezpečovanie prostredníctvom kreditných derivátov.
Z hľadiska osobného zabezpečenia sa realizujú najmä nasledovné typy zabezpečovacích nástrojov:
Záruka
Tichá participácia
Patronátne vyhlásenie
Zmenkový aval
Potvrdenie akreditívu
Pristúpenie k záväzku
Poistenie pohľadávok
Notárska zápisnica
Spätný regres

-

Medzi poskytovateľov osobného zabezpečenia v materskej spoločnosti patria najmä:
Suverénne celky
Finančné inštitúcie
Samosprávne celky
Právnické osoby – podnikatelia
Fyzické osoby

-

Nie všetky typy zabezpečovacích nástrojov a poskytovateľov zabezpečenia sú v materskej spoločnosti
považované za akceptovateľné pre účely zmierňovania kreditného rizika v rámci výpočtu kapitálovej
požiadavky. Prípustnosť pre účely zmierňovania kreditného rizika je daná legislatívnymi požiadavkami
vyplývajúcimi z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych
požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Pravidlá prípustnosti v materskej spoloočnosti sú
bližšie zadefinované v rámci interných metodických postupov.
e)

informácie o koncentráciách trhového alebo kreditného rizika v rámci zmierňovania kreditného
rizika:

Z hľadiska koncentrácie kreditného rizika materská spoločnosť v súčasnej dobe sleduje a riadi najmä koncentrácie
v rámci projektového financovania zameraného na development nehnuteľností a to najmä z dôvodu vysokej
korelácie medzi rizikom protistrany a cash flowom generovaným z financovaného projektu. Pre účely zmierňovania
trhového rizika sa v materskej spoločnosti používajú najmä vysoko likvidné zabezpečenia (najmä cash) s nízkym
rizikom.
f)

g)

celkovú hodnotu expozície (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v
podsúvahe), ktorá je po uplatnení úprav z dôvodu volatility krytá prípustným finančným
kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, a to v prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty
rizikovo vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom alebo prístupom IRB, ale
neposkytujú vlastné odhady LGD alebo konverzné faktory vzhľadom na triedy expozícií, a to
osobitne pre každú triedu expozícií,
celkovú expozíciu (v prípade potreby po vzájomnom započítavaní v súvahe alebo v podsúvahe),
ktorá je krytá zárukami alebo kreditnými derivátmi, a to v prípade inštitúcií, ktoré počítajú
hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom alebo prístupom
IRB, a to osobitne pre každú triedu expozícií. V prípade triedy kapitálových expozícií sa táto
požiadavka uplatňuje na každý z prístupov ustanovených v článku 155:

Použitý
prístup
STA
STA
STA
STA
STA
IRB
IRB
IRB
IRB
x

Trieda expozície
Ústredné vlády alebo centrálne banky
Subjekty verejného sektora
Podnikateľské subjekty
Retail
Expozície v stave zlyhania
Inštitúcie
Podnikateľské subjekty – MSP
Podnikateľské subjekty – iné
Retail - pohľadávky zabezpečené nehnuteľným majetkom
SPOLU

Finančný alebo
iný kolaterál

18 338
35 950
60
26 792
67 156
41 406
2 971 241
3 160 943

Prijatá
záruka

4 422
87 454
91 876
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Tatra banka, a. s.
Článok 454
Použitie

pokročilých

prístupov

merania pre operačné riziko

Inštitúcie, ktoré na výpočet svojich požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko používajú
pokročilé prístupy merania stanovené v článkoch 321 až 324, zverejňujú opis použitia poistenia a
ďalších mechanizmov presunu rizika na účely zmierňovania tohto rizika:
Nie je relevantné.

Článok 455
Použitie interných modelov pre trhové riziko
Inštitúcie, ktoré počítajú kapitálové požiadavky v súlade s článkom 363, zverejňujú tieto informácie:
a)

pre každé zahrnuté subportfólio
i) charakteristiky použitých modelov
ii) podľa potreby, v prípade interných modelov pre inkrementálne riziko zlyhania a riziko migrácie a
pre korelačné obchodovanie, použité metodiky a riziká merané s použitím interného modelu
vrátane opisu prístupu, ktorý inštitúcia použila na určenie horizontov likvidity, metodík
používaných na docielenie toho, aby hodnotenie kapitálu spĺňalo požadovaný štandard
správnosti, a prístupov použitých na validáciu modelu
iii) opis stresového testovania uplatneného na subportfólio
iv) opis prístupov použitých na spätné testovanie a validáciu presnosti a konzistentnosti interných
modelov a modelových postupov

b)

rozsah povolenia udeleného príslušným orgánom

c)

opis miery a metodík na spĺňanie požiadaviek stanovených v článkoch 104 a 105

d)

najvyššiu, najnižšiu a strednú hodnotu
i) meraní dennej hodnoty v riziku za vykazované obdobie a ku koncu obdobia
ii) meraní stresovanej hodnoty v riziku v za vykazované obdobie a ku koncu obdobia
iii) z hodnôt rizika pre inkrementálne riziko zlyhania a riziko migrácie a pre špecifické riziko
korelačného obchodného portfólia za vykazované obdobie a ku koncu obdobia

e)

prvky požiadaviek na vlastné zdroje uvedené v článku 364

f)

vážený priemerný horizont likvidity za každé subportfólio, na ktoré sa vzťahujú interné modely pre
inkrementálne riziko zlyhania a riziko migrácie a pre korelačné obchodovanie

g)

porovnanie denných meraní hodnoty v riziku na konci dňa s jednodennými zmenami hodnoty portfólia
ku koncu nasledujúceho obchodného dňa spolu s analýzou dôležitých prekročení počas vykazovaného
obdobia:

Nie je relevantné.
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