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Príhovor predsedu predstavenstva
Vážení akcionári, obchodní partneri a klienti,

každý rok mám túto príjemnú povinnosť zhrnúť predošlé obdobie a podeliť sa s Vami 
o naše spoločné úspechy. Aj rok 2012 ich priniesol mnoho, tak z pohľadu produktov 
a služieb, ktoré sme priniesli našim klientom, ako aj z pohľadu nových procesných 
riešení, ktoré sa nám podarilo implementovať.

A aj napriek výzvam z externého prostredia sa nám podarilo ukončiť tento rok 
so ziskom, čo bolo v neposlednom rade vďaka neustálemu dôrazu na pokles nákladov.

Žiaden sektor trhu tak neodzrkadľuje vývoj ekonomiky ako práve bankový trh. 
Výnimkou nebol ani minulý rok. Vďaka nižšiemu rastu slovenskej ekonomiky a z toho 
plynúceho nižšieho záujmu o investície na strane podnikov sme mohli pozorovať 
nižší objem úverov v sektore v porovnaní s uplynulým rokom. Úvery obyvateľstvu, 
naopak, celkovo vzrástli takmer o 10 %. Z pohľadu vkladov zaznamenal bankový 
sektor len mierny rast vkladov podnikov, popritom vklady obyvateľstva rástli stabilnejším tempom 6 %.

Najväčší vplyv na zisk bankového sektora však mala bezpochyby tzv. banková daň. Osobitný odvod vo výške 0,4 % 
z vybraných pasív a mimoriadny odvod vo výške 0,1 % z rovnakého základu významne prispeli k medziročnému poklesu 
čistého zisku o 27 %. Konsolidovaný zisk Tatra banka Group medziročne klesol o 25,6 % na úroveň 103,5 mil. €.

Vplyv odvodu na Tatra banku refl ektoval jej podiel na bankovom trhu. V roku 2012 mal mimoriadny a osobitný bankový 
odvod negatívny vplyv na Tatra banku vo forme 28,3 milióna odvedených eur. Slovenské banky teda dokopy zaplatili 
na bankovej dani 170 mil. € navyše, bez ohľadu na ich príjmy.

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group sú medziročne stabilné, pri miernom poklese tesne pod 1,0 % z dôvodu 
optimalizácie ich štruktúry. Úvery klientom rástli na strane úverov obyvateľstvu najmä vo forme úverov na bývanie 
a bezúčelových spotrebných úverov, zatiaľ čo korporátne úvery poklesli. Celkovo bol rast úverov o 0,5 % na 6,39 mld. €. 
Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu je pod hodnotou sektora na úrovni 5,2 %.

Vklady klientov sa takmer nezmenili, sú na úrovni 6,86 mld. €. K poklesu bilančnej sumy prispelo splatenie podriadeného 
dlhu vo výške 75 mil. €. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze bol k 31. decembru 2012 vo výške 93,1 %. 
To poskytuje Tatra banke dostatočný priestor na rast úverového portfólia. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov 
na konsolidovanej báze bol ku koncu roka 2012 na úrovni 15,3 %.

Aj v tejto situácii, ktorá vyžadovala dynamické riešenia a hľadanie nových zdrojov, sa nám podarilo aktívne pracovať 
na prinášaní inovatívnych produktov na slovenský trh, ktoré mohli klienti Tatra banky začať využívať ako prví. Jednou 
z nich sú Karty na počkanie. Táto služba, vďaka ktorej klient dostáva platobnú kartu v pobočke priamo pri otváraní účtu, 
je súčasťou nadštandardnej obsluhy klienta v pobočke, ktorú sme v tomto roku implementovali. Cieľom je sprostredkovať 
klientovi nielen dostupné a rýchle bankové služby v nadväznosti na balík služieb, ale aj vytvoriť príjemný zážitok z návštevy 
pobočky.

Ďalšou inováciou v oblasti kariet bolo bezpochyby sprístupnenie prvých bezkontaktných platieb mobilným telefónom. 
Trend platieb bezkontaktným spôsobom sa na Slovensku teší stále sa zvyšujúcej obľube, jedným z dôvodov je rýchlosť, 
ktorou nahrádzame štandardné karty bezkontaktnými, a taktiež rýchlosť, ktorou vybavujeme obchodníkov bezkontaktnými 
terminálmi. Podmienky, ktoré sme si takto vytvorili na slovenskom trhu, nám dodali guráž posunúť tento trend ďalej 
a umiestniť platobnú kartu do mobilného telefónu.

V prvej fáze bolo platenie mobilom možné len pre používateľov telefónov iPhone prostredníctvom prídavného zariadenia 
iCarte. Tatra banka sa tak stala provu bankou v Európskej únii, ktorej sa podarilo implementovať túto službu. Druhá fáza 
bola uvedená už v januári 2013, keď sme rozšírili bezkontaktné mobilné platby aj na ďalšie druhy telefónov – s operačným 
systémom Android a NFC funkcionalitou. Tentoraz už bez prídavného zariadenia. Z telefónu sa tak stala peňaženka 
umožňujúca platenie jednoduchým priložením telefónu k platobnému terminálu. Týmto krokom sa nám otvorili nové 
možnosti v poskytovaní bankových služieb.

Príhovory



Výročná správa 2012 6

O banke  /  

V kartovom svete sme priniesli aj ďalšie atraktívne dizajny, tak ako je už pre Tatra banku typické. Pre študentov to boli štyri 
štýlové dizajny Roxy a Quiksilver, kreditné karty sme ozvláštnili limitovanou edíciou venovanou Erikovi Šillemu, držiteľovi 
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Aj v online službách sme mysleli na pohodlie klienta – a najmä jeho bezpečnosť. Uvedením prvej virtuálnej pobočky 
na Facebooku sa nám podarilo rozšíriť komunikačný kanál aj priamo na sociálne siete a byť zase o krok bližšie 
ku klientom. Beta verziu Internet bankingu sme obohatili o nové prvky, nástroj Karta a čítačka bol vydaný už takmer 
všetkým našim klientom. Vďaka verziám aplikácie Čítačka pre takmer všetky druhy mobilných telefónov, nielen smartfóny, 
sa aj jej používanie značne priblížilo potrebám klientov, čím sme aktívne odstránili prvotnú bariéru z nepohodlnosti nosenia 
nástroja Karta a čítačka. V aplikáciách ako takých sme priniesli aj ďalšie tri novinky: možnosť načerpať predschválený 
úver prostredníctvom pár kliknutí v rámci internetbankingovej aplikácie Tatra banka a možnosť platiť poštové poukážky 
prostredníctvom skenera čiarových kódov. Treťou novinkou bola aplikácia ArtConsulting, určená prioritne pre klientov 
Private Bankingu. Vďaka svojim funkcionalitám však zaiste poteší všetkých nadšencov umenia.

Rád by som spomenul aj jeden obzvlášť zaujímavý míľnik. Minulý rok sa nám podarilo uviesť na slovenský trh značku našej 
materskej banky Raiffeisen Bank, a to práve v čase osláv jej 125. výročia v Rakúsku. Jej spojenie s Tatra bankou je čisto 
technické, spolupráca funguje na spoločnom znášaní nákladov a využívaní operatívnych činností, čím sa zabezpečuje 
maximálna nákladová efektívnosť tejto iniciatívy. Špecifi kom Raiffeisen banky je jej franchisingový model podnikania, ktorý 
má vysoký potenciál rýchlej expanzie pri udržaní prevádzkových nákladov na čo najnižšej úrovni. Spolu so značkou Zuno 
si týmto krokom vytvorila skupina Raiffeisen dobré východiská pre pokrytie všetkých klientskych segmentov na Slovensku.

Ako veľká inštitúcia naďalej pokračujeme v podpore kultúry a vzdelávania. Aj minulý rok sa nám podarilo realizovať mnoho 
projektov prínosných pre školy či umelcov. Sme aktívnym partnerom Slovenského národného divadla, podporujeme výstavy 
Galérie mesta Bratislavy, ako aj Aukčnej spoločnosti SOGA. Väčšinu aktivít zastrešuje naša Nadácia Tatra banky, ktorá len 
za minulý rok podporila 252 projektov v celkovej hodnote takmer 560-tisíc eur. Medzi nimi bolo šesť grantových programov 
určených pedagógom a študentom škôl, ako aj grantový program Dobré srdce pre zamestnancov. Veľkému záujmu sa tešia 
podujatia pod hlavičkou Osobnosti osobne, ktorých cieľom je prinášať významné vedecké kapacity na pôdy slovenských 
škôl a umožniť tak študentom, ako aj odbornej verejnosti viesť s nimi inšpiratívny dialóg. V rámci tohto programu sme mohli 
na Slovensku privítať už druhého nositeľa Pulitzerovej ceny Tima Weinera. Vrcholným podujatím na podporu slovenských 
umelcov bol už 17. ročník Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Len stručne som zhrnul tie hlavné oblasti, ktoré pútali uplynulý rok našu pozornosť. Omnoho viac sa dozviete v ďalších 
častiach tejto výročnej správy. Na záver by som rád poďakoval našim klientom za to, že sú nám verní, ako aj našim 
akcionárom za prejavenú dôveru, ktorá je nám oporou v dôležitých rozhodnutiach. Taktiež ďakujem svojim kolegom 
a spolupracovníkom za každodenne vynaložené úsilie a inšpiratívne prostredie, ktoré sa nám spoločne darí vytvárať. 
Aj keď ekonomické prostredie, v ktorom pôsobíme, bude pre nás aj naďalej výzvou, som si istý, že aj rok 2013 bude 
pre nás úspešným.

Igor Vida
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Príhovory
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Príhovor predsedu dozornej rady
Vážené dámy, vážení páni,

z celkového ekonomického pohľadu bol rok 2012 náročný tak v eurozóne, 
ako aj v strednej a východnej Európe (SVE), avšak z úplne odlišných dôvodov. 
Po pokračujúcej kríze štátneho dlhu sa eurozóna ponorila do hlbokej systematickej 
krízy. Táto kríza siaha od politických sporov o spôsob, ako prekonať dlhové bremeno, 
až po rastúce sociálne nepokoje v okrajových štátoch Európy. Ku kríze prispieva 
aj neschopnosť politickej elity na národnej a európskej úrovni oznamovať svoje 
rozhodnutia verejnosti transparentným a zrozumiteľným spôsobom.

SVE znáša čiastočne aj dôsledky krízy eura, ktoré sa odrazili napríklad v klesajúcom 
vývoze v dôsledku nižšieho dopytu na západe. Hoci aj štáty SVE zaznamenali pokles 
rastu reálneho HDP, jeho úroveň naďalej výrazne prevyšovala priemernú úroveň rastu 
zaznamenanú v eurozóne. Napriek tomu si štáty v regióne SVE, až na pár výnimiek, 
splnili svoju domácu úlohu: sú menej závislé od externého fi nancovania vďaka relatívne nízkemu defi citu platobnej bilancie, 
zlepšila sa ich produktivita vďaka miernemu rastu miezd a, s výnimkou Maďarska, má tento región značne nižší dlh než 
západná Európa. Okrem toho región naďalej profi tuje z procesu dobiehania, ktorý ostáva hnacím motorom ekonomického 
rozvoja a tým aj rozvoja pre celú Európu.

Napriek tomu, že roku dominoval opätovný ekonomický pokles a prísnejšie kapitálové opatrenia, skupina RBI môže byť 
hrdá na to, že dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1 mld. €. Musím však spomenúť významné jednorazové vplyvy, ktoré 
sme zaznamenali v prvom štvrťroku. Okrem iného sme predali vysokokvalitné cenné papiere, aby sme dosiahli ukazovateľ 
kapitálovej primeranosti, ktorý požadoval Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority - EBA). Kým 
predaj nás stál časť našich čistých výnosových úrokov v nasledujúcich kvartáloch, zároveň nám priniesol významné 
čisté výnosy. Som veľmi rád, že sa nám podarilo splniť požiadavky na vyššie ukazovatele kapitálovej primeranosti 
s ukazovateľom základného kapitálu (core tier 1 ratio) na úrovni spoľahlivo nad 10 %, vďaka čomu sme ešte odolnejší voči 
negatívnym ekonomickým podmienkam.

Čo sa týka Tatra banky, som rád, že môžem povedať, že banka obhájila svoju pozíciu trojky na slovenskom trhu. Tatra 
banka si už dlhodobo zastáva politiku znižovania nákladov, v čom pokračovala aj v tomto roku. Tento fakt je obzvlášť 
dôležitý v časoch nadštandardného zaťaženia bánk bankovým odvodom bez ohľadu na ich výsledky. Ďalším dôležitým 
faktorom špeciálne v tejto ekonomickej situácii je schopnosť Tatra banky udržiavať zlyhané úvery na nízkych úrovniach.

Pozitívne hodnotím aj kontinuálne zameranie Tatra banky na inovácie. Za 22 rokov jej existencie sa banka jednoznačne 
profi luje na slovenskom trhu ako líder v tejto oblasti. Okrem prinášania nových riešení je dôležitá aj schopnosť Tatra banky 
aktívne podporovať využívanie týchto inovácií medzi klientmi a tým zvyšovať aj mieru ich adaptácie. Jedným z výsledkov, 
ktorý to potvrdzuje je miera využívania bezkontaktných platieb alebo aplikácií v mobile.

Ako predseda dozornej rady by som rád poďakoval všetkým našim akcionárom, obchodným partnerom a klientom za ich 
dôveru aj v uplynulom období. Taktiež by som chcel vyjadriť svoju vďaku aj svojim kolegom z manažmentu Tatra banky 
ako aj všetkým jej zamestnancom, ktorých nadšenie a nasadenie sa pretavuje do zmysluplnej cieľavedomej práce, z ktorej 
ťaží v prvom rade klient.

V mene dozornej rady
Herbert Stepic, predseda

Príhovory
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Tatra banka potvrdila svoju stabilitu
Vývoj základných ukazovateľov banky potvrdil stabilitu jej výsledkov a kontinuitu jej 
fi nančnej výkonnosti. Kvalita riadenia rizika, likvidity, ziskovosť banky a úroveň jej kapitálovej 
primeranosti sa premietli do získaného dlhodobého ratingu vkladov A3 od ratingovej 
agentúry Moody´s Investors Service, ktorá zaraďuje Tatra banku na úroveň najlepších 
bánk na Slovensku.

Rok 2012 bol v znamení rýchleho poklesu úrokových sadzieb, ktoré sa v jeho prvých 
mesiacoch dostali na historicky najnižšiu úroveň od vstupu Slovenska do eurozóny. Tento 
vývoj priniesol vzhľadom na časovú štruktúru aktív a pasív banky vyššiu náročnosť riadenia 
úrokového rizika a likvidity tak, aby v prostredí nízkych úrokových sadzieb došlo k čo najmenšiemu poklesu úrokových 
výnosov banky. Podarilo sa nám znížiť objem nízkoúročených prostriedkov držaných v centrálnej banke a na fi nančných 
trhoch a pri takmer nezmenenom objeme úverov poskytnutých klientom dosiahnuť len mierny pokles čistých 
úrokových výnosov.

Za kľúčovú výzvu pre rok 2013 v oblasti fi nančného riadenia považujem nájsť zdroje rastu čistého úrokového výnosu 
pri spoľahlivom plnení všetkých kritérií likvidity banky.

Miroslav Uličný
podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa, riaditeľstvo III 

Tatra banka dosiahla v roku 2012 dobrý výsledok 
v oblasti rizika a naďalej bude pokračovať 
vo vylepšovaní rizikovej infraštruktúry
Vzhľadom na náročné ekonomické prostredie sme v roku 2012 dosiahli veľmi dobré 
výsledky, čo bolo možné len vďaka dôslednému konzervatívnemu prístupu k riziku. Opravné 
položky na straty z úverov sa oproti mimoriadnemu roku 2011 zvýšili, stále sú však pod 
historickým priemerom. Podiel zlyhaných úverov sa mierne zvýšil, naďalej však prevyšuje 
priemer na trhu.

V roku 2012 sme sa zamerali na posilnenie rizikovej infraštruktúry, centralizáciu riadenia 
zábezpek, vylepšenie nástroja na kontrolu úverov a na včasné odhaľovanie a riešenie problematických prípadov, 
ako aj na vymáhanie zlyhaných úverov, kde sa podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky.

Predpokladáme, že rok 2013 bude náročný vzhľadom na pretrvávajúce zložité ekonomické prostredie, kde očakávame 
nižší rast HDP a rastúcu nezamestnanosť. V roku 2013 sa budeme naďalej zameriavať na implementáciu zásad Lean 
a zjednodušovanie procesov v rámci riadenia rizík a zároveň budeme pracovať na ďalšom vylepšovaní riadenia zábezpek 
a nástroja na automatické odhaľovanie podvodov v banke. Tiež budeme ďalej vyvíjať naše ratingové a hodnotiace modely 
- či už na strane retailových klientov, fi remných klientov alebo malých a stredných podnikov.

Bernhard Henhappel
člen predstavenstva, riaditeľstvo VI

Príhovory
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Rok 2012 bol skôr opatrný
Rok 2012 sa v oblasti fi remného bankovníctva dá vo všeobecnosti charakterizovať 
ako opatrný. Napriek miernemu nárastu ekonomiky na Slovensku ťahaného hlavne 
automobilovým priemyslom, sa pretrvávajúca dlhová kríza štátov eurozóny a s tým súvisiaca 
neistota ohľadom ďalšieho vývoja prejavili vo významnejšom obmedzovaní investícií fi riem 
a  zníženým dopytom po fi nancovaní. Taktiež prílev priamych zahraničných investícií bol 
citeľne nižší v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Celkovo poklesli úvery poskytnuté 
fi rmám na Slovensku o 2,4 %, v Tatra banke o 3,85 %.

Opatrenia európskeho regulátora ohľadom kapitálovej primeranosti prinútili banky 
k selektívnejšiemu prístupu k riziku a úprave úverových marží. Rizikovosť úverového portfólia ostala nezmenená oproti 
predchádzajúemu roku, napriek pozitívnemu riešeniu problémových úverov z obdobia začiatku krízy.

Marcel Kaščák
člen predstavenstva, riaditeľstvo VII

Tatra banka aj v roku 2012 posunula hranice 
slovenského bankovníctva
Za posledné roky Tatra banka stabilne udržuje už vybudovanú sieť pobočiek a bankomatov. 
Pochváliť sa však môžeme novovzniknutou pobočkou Tatra banky na Facebooku, ktorej 
vznik ocenili najmä virtuálni klienti. Tu získajú základné informácie i online poradenstvo 
z akéhokoľvek miesta sveta a v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, sedem dní v týždni 
a 365 dní v roku. Inovácie však neobišli ani „kamenné“ pobočky našej banky. Hneď na jar 
sme našim klientom priniesli doteraz neexistujúcu službu z pohľadu „času a priestoru“, 
a pritom ide o najzákladnejší produkt takmer každej banky. Ak si niekto v minulosti otváral 
bežný účet, vie, o čom hovorím. Počas jedinej návštevy našej pobočky klient okamžite získava plne funkčný bežný účet, 
a to s plne funkčným Internet bankingom a aktivovanou platobnou kartou k účtu. Okamihom odchodu z pobočky má klient 
možnosť plne svoj účet využívať. Dlhé bezvýznamné čakanie na prihlasovacie údaje, čakanie na vydanie platobnej karty, 
oddelené vygenerovanie PINu ku karte a opakované návštevy pobočky sa navždy stali minulosťou. Naše pobočky však 
navštevovalo množstvo klientov, ktorí mali záujem o výhodnú Hypotéku či Bezúčelový úver, kde sme opäť ako predvianočný 
bonus zaplatili prvú splátku.

Dynamicky sa vyvíjajúce technológie pohlcujú čoraz širšiu verejnosť a práve tam sme počas roku 2012 priniesli mnohé 
inovatívne prvky, ktoré spríjemnia i uľahčia bežný život. Majitelia smartfónov už nemusia mať pri sebe bežnú čítačku 
na generovanie kódov, ak chcú pracovať s Internet bankingom na svojom počítači. Postačilo stiahnuť si do svojho smartfónu 
aplikáciu Čítačka, ktorá navyše podporuje funkcionalitu dodatočnej autorizácie platieb v Internet bankingu použitím QR 
kódu. Skutočnou výzvou pre nás bolo umožniť klientom platiť mobilom na bezkontaktných platobných termináloch. 
Od marca 2012 už túto službu mohli využívať majitelia iPhone. Začiatkom roku 2013 sme ju priniesli aj majiteľom androidov 
s NFC technológiou. Dnes sa mi už s ľahkosťou hovorí o nových službách, akými sú úhrada poštového poukazu len 
zoskenovaním jeho čiarového kódu či jednoduché načerpanie predschváleného úveru cez smartfón.

Sám som zvedavý, aké výzvy nám prinesie nastávajúci rok a ktoré z našich vízií uvedieme do života aj za cenu mimoriadne 
veľkého úsilia. Pevne však verím, že klienti nám aj počas roku 2013 zachovajú svoju priazeň a obhájime naše stabilné 
postavenie na slovenskom bankovom trhu.

Michal Liday
člen predstavenstva, riaditeľstvo IV

Príhovory
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Staviame na pevných Lean základoch
Cieľom útvarov v rámci Riaditeľstva VIII je zabezpečovať všetky potrebné aktivity spojené 
s fungovaním banky tak, aby podporovali doručenie celkovej bankovej stratégie.

V útvaroch s výkonnými funkciami – spracovateľské centrá v Prešove a Bratislave – sme 
v roku 2012 pokračovali v činnostiach s dôrazom na zvýšenie produktivity a efektivity 
a nastavenie potrebných procesných štandardov.

V roku 2012 sme sa vo zvýšenej miere sústredili na spokojnosť našich klientov. Vo februári sme 
nasadili do živej prevádzky aplikáciu, ktorá nám umožňuje jednotne zbierať a vyhodnocovať 
podnety, ktoré má klient možnosť podať cez rôzne kanály (pobočka, internet banking atď.). Pravidelné sledovanie týchto 
vyhodnotení nám umožňuje adresnejšie a včasnejšie reagovať na témy, ktoré naši klienti považujú za dôležité alebo 
s ktorými nie sú spokojní.

Vďaka programu SEPA (Single European Payment Area) sme v roku 2012 urobili ďalšie potrebné kroky v oblasti platobného 
styku, aby sme po ukončení projektov priniesli našim klientom benefi t vo forme jednotných pravidiel a formulárov 
na realizáciu platobného styku v rámci Európy.

Ani útvary s podpornými funkciami neboli v roku 2012 pozadu. Celoročná cielená snaha odboru centrálneho obstarávania 
v úzkej spolupráci s novovytvoreným oddelením riadenia nákladov zameraná na zodpovedné riadenie našich investícií 
a nákladov vyústila do výborného výsledku prevádzkových nákladov banky. Tieto optimalizačné aktivity sa odzrkadlili tak 
v udržaní stabilnej úrovne čerpania prevádzkových nákladov, ako aj vo forme CIR na úrovni 55,26 %.

V oblasti správy budov a služieb sme pokračovali v nastavenom smerovaní z predchádzajúceho roka.

Odbor bezpečnosti a oddelenie projektového riadenia si nastavili svoje stratégie v súlade s celkovým smerovaním banky.

V oblasti Lean sme v roku 2012 budovali na pevne postavených základoch z predchádzajúcich rokov. Veľkým úspechom 
v rámci procesného riadenia a Lean princípov je pre nás vytvorenie pozície End-to-End vlastníka pre proces poskytnutia 
korporátnych úverov. V poslednom kvartáli roka sme vytvorili Corporate Credit Excellence Center, ktorý združuje všetky 
útvary v rámci procesu poskytnutia obchodu.

Natália Major
Členka predstavenstva, riaditeľstvo VIII

Transparentnosť je základným predpokladom 
spokojnosti nášho klienta
IT organizácia Tatra banky pokračovala v smere, ktorý sme začali v predchádzajúcom 
období. To znamená, že sme sa orientovali na spokojnosť nášho interného klienta 
prostredníctvom zvyšovania transparentnosti voči nemu a ďalšieho zvyšovania našej 
produktivity pri súčasnom plnení dohodnutých podmienok kvality našich služieb a zavádzaní 
systémových opatrení na lepšie riadenie IT nákladov.

Ďalej sme pokračovali v dôslednom zavádzaní procesov riadenia enterprise architektúry 
ako prostriedku na jej efektívnejšie využitie v prospech plnenia obchodných cieľov Tatra banky. Konkrétnymi výstupmi 
sú napríklad ucelená stratégia ďalšieho rozvoja IT infraštruktúry v Tatra banke, realizovaný upgrade našej IP kostry 
na technológii MPLS či nová infraštruktúra dátových úložísk, ktorá poskytuje nielen vyšší výkon, ale znižuje aj jednotkové 
ceny príslušných služieb.

V uplynulom roku sa nám taktiež podarilo splniť mimoriadnu úlohu: vybudovať po technologickej stránke Raiffeisen banku, 
teda novú banku na slovenskom trhu, za dvanásť mesiacov a plne ju integrovať do už existujúcich systémov Tatra banky.

Vladimír Matouš
člen predstavenstva, riaditeľstvo 

Príhovory
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Misia, vízia, hodnoty

Misia Tatra banky

Posúvame hranice bankovníctva

•  Prinášame výnimočný osobný a fi nančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich peniaze.
• Každý z nás vytvára inšpirujúce prostredie, v ktorom radi pracujeme, realizujeme svoje osobné ciele a usilujeme 

sa byť lepšími.
• Dosahujeme dlhodobo nadpriemerný rast hodnoty fi rmy.

Vízia Tatra banky

Sme vnímaní ako najsilnejšia a najatraktívnejšia banka s odlíšiteľne najvyššou kvalitou služieb.

Tatra banka je prestížny zamestnávateľ, najlepšie miesto na prácu, miesto, kde nás baví byť.

Hodnoty Tatra banky

Náročnosť

Robíme veci najlepšie, ako vieme, priemer nám nestačí.

Čestnosť

Konáme čestne a s úctou voči každému, presadzujeme transparentnosť vo všetkom, čo robíme.

Nadšenie

Usilujeme sa ľudí nadchýnať a prekonávať ich očakávania.

Tvorivosť

Prinášame nové riešenia, podporujeme odvážne a inovatívne myslenie.

Zodpovednosť

Záleží nám na úspechu našich klientov, zamestnancov a spoločnosti, v ktorej žijeme. Cítime zodpovednosť za všetko, 
čo robíme.

Tímovosť

Uvedomujeme si silu tímu, sme jeho súčasťou. Ochotne spolupracujeme a rešpektujeme sa navzájom.

Misia, vízia, hodnoty
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Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny
Tatra banka je dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG (RBI), ktorá považuje za svoj domáci trh strednú 
a východnú Európu (vrátane Rakúska). RBI pôsobí v strednej a východnej Európe (SVE) už vyše 25 rokov a dnes 
prevádzkuje úzko prepojenú sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a viacerých špecializovaných poskytovateľov 
fi nančných služieb na 17 trhoch. Ako univerzálna banka patrí RBI medzi popredné bankové domy regiónu. Silnú úlohu, 
ktorú banka zohráva, podporuje značka Raiffeisen – jedna z najviac uznávaných značiek regiónu. Postupom času 
sa RBI v regióne SVE etablovala ako plne integrovaná banková skupina zameraná na fi remnú a retailovú klientelu. 
Banka má nielen dobrý prístup k retailovým a fi remným zákazníkom, ale zároveň sa pýši aj komplexnou ponukou 
služieb. Koncom roka 2012 mala približne 57-tisíc zamestnancov starajúcich sa o cca 14,1 milióna klientov v približne 
3 100 pobočkách v SVE.

V Rakúsku je RBI jednou z vedúcich korporátnych a investičných bánk. Orientuje sa primárne na rakúskych zákazníkov, 
ale aj na medzinárodných a veľkých nadnárodných klientov pôsobiacich v SVE. RBI má okrem toho zastúpenie vo svetových 
fi nančných centrách a prevádzkuje pobočky a zastúpenia v Ázii. Zamestnáva spolu približne 60-tisíc zamestnancov a má 
celkové aktíva vo výške cca 136 mld. €.

RBI prevádzkuje dcérske banky na nasledujúcich trhoch SVE:

• Albánsko Raiffeisen Bank Sh.a.
• Bielorusko Priorbank JSC
• Bosna a Hercegovina Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
• Bulharsko Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
• Chorvátsko Raiffeisenbank Austria d.d.
• Česká republika Raiffeisenbank a.s.
• Maďarsko Raiffeisen Bank Zrt.
• Kosovo Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
• Poľsko Raiffeisen Bank Polska S.A.
• Rumunsko Raiffeisen Bank S.A.
• Rusko  ZAORaiffeisenbank
• Srbsko Raiffeisen banka a.d.
• Slovenská republika Tatra banka, a.s.
• Slovinsko Raiffeisen Banka d.d.
• Ukrajina Raiffeisen Bank Aval JSC

Akcionársky podiel RBI ako materskej spoločnosti týchto bánk sa vo väčšine prípadov rovná 100 percentám.

História RBI

RBI bola založená v októbri 2010 prostredníctvom fúzie Raiffeisen International s hlavnými obchodnými divíziami Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG (RZB). Táto fúzia ďalej posilnila pozíciu RBI ako jednej z popredných bánk v SVE (vrátane 
Rakúska). RBI vstúpila na Viedenskú burzu dňa 25. apríla 2005 (do 12. októbra 2010 pod názvom Raiffeisen International). 
Je zastúpená vo viacerých hlavných národných a medzinárodných indexoch vrátane ATX a EURO STOXX Banks. Po fúzii 
zostala RZB väčšinovým akcionárom a drží približne 78,5 % akcií. Zvyšných 21,5 % akcií RBI je vo voľnom obehu.

RZB bola založená v roku 1927 ako Genossenschaftliche Zentralbank (GZB). Raiffeisen začala byť prítomná v strednej 
a východnej Európe už v roku 1987, keď zriadila svoju prvú dcérsku banku v Maďarsku. Odvtedy došlo k založeniu 
ďalších vlastných dcérskych bánk; expanzia Raiffeisen v krajinách SVE pokračovala po roku 2000 hlavne formou akvizícií 
existujúcich bánk. Tie sú združované do holdingovej spoločnosti, ktorá od roku 2003 do októbra 2010 fungovala pod 
názvom Raiffeisen International. Raiffeisen International vstúpila na burzu v apríli 2005 s cieľom čo najefektívnejšie 
fi nancovať svoj budúci rast. RBI bola zriadená neskôr, v roku 2010, fúziou medzi Raiffeisen International a hlavnými 
obchodnými divíziami RZB.

Viac informácií možno získať na www.rbinternational.com a www.rzb.at.

Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny
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Glosár Raiffeisen

Štítový kríž

Štítový kríž je súčasťou ochrannej známky používanej takmer každou spoločnosťou v skupinách Raiffeisen Banking 
Group a RZB Group v strednej a východnej Európe. Predstavuje dve štylizované prekrížené konské hlavy na štíte domu. 
Ide o ochranný symbol, ktorý má korene v starých európskych ľudových tradíciách: verilo sa, že štítový kríž na streche 
ochráni dom a jeho obyvateľov pred vonkajšími nebezpečenstvami a zaženie zlo. Symbolizuje ochranu a bezpečnosť 
členov skupiny Raiffeisen vďaka vzájomnej spolupráci na základe vlastného rozhodnutia. Dnes je štítový kríž jednou 
z najznámejších ochranných známok Rakúska a je všeobecne známou značkou v strednej a východnej Európe.

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje strednú a východnú Európu (SVE) vrátane Rakúska za svoj domáci trh. 
RBI pôsobí v SVE ako univerzálna banka prostredníctvom úzko prepojenej siete dcérskych bánk, lízingových spoločností 
a viacerých špecializovaných poskytovateľov fi nančných služieb na 17 trhoch. Koncom roka 2012 mala približne 
57-tisíc zamestnancov starajúcich sa o cca 14,1 milióna klientov v približne 3 100 pobočkách v SVE. V Rakúsku je RBI 
jednou z vedúcich korporátnych a investičných bánk. RBI má okrem toho zastúpenie vo svetových fi nančných centrách 
a prevádzkuje pobočky a zastúpenia v Ázii. Zamestnáva spolu približne 60-tisíc zamestnancov a má celkové aktíva 
vo výške cca 136 mld. €.

Silná súčasť silnej skupiny



Výročná správa 2012 14

O banke  /  

RBI je kótovaná na Viedenskej burze od 25. apríla 2005 (do 12. októbra 2010 ako Raiffeisen International). Je zastúpená 
vo viacerých hlavných národných a medzinárodných indexoch vrátane ATX a EURO STOXX Banks. Väčšinovým 
akcionárom s vlastníctvom približne 78,5 % akcií je RZB. Zvyšných 21,5 % akcií RBI je vo voľnom obehu. RBI je zároveň 
pravidelným emitentom dlhových cenných papierov s dlhodobými ratingmi „A“ (S&P, Fitch) a „A2“ (Moody´s).

RZB

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) bola založená v roku 1927 a predstavuje centrálnu inštitúciu Austrian Raiffeisen 
Banking Group (RBG) s výkonom pôsobnosti ústredia pre celú skupinu RZB vrátane RBI. RZB funguje ako kľúčové 
prepojenie medzi skupinami Austrian Raiffeisen Banking Group a RBI prostredníctvom vlastnej siete bánk v strednej 
a východnej Európe (SVE) a viacerých ďalších medzinárodných prevádzok.

RZB Group

Skupina, ktorú vlastní a riadi RZB. Raiffeisen Bank International tvorí najväčšiu jednotku skupiny.

Raiffeise n Banking Group

Skupina Raiffeisen Banking Group (RBG) je najväčšia rakúska banková skupina podľa celkových aktív. Koncom roka 
2011 predstavovala konsolidovaná celková bilančná suma RBG viac ako 269,6 mld. €. RBG tvorí asi štvrtinu všetkých 
domácich bankových obchodov a zahŕňa najväčšiu bankovú sieť krajiny prevádzkujúcu 2 200 nezávislých bánk a pobočiek 
s 25 000 zamestnancami. RBG pozostáva z lokálnych bánk Raiffeisen Banks, bánk Regional Raiffeisen Banks na úrovni 
jednotlivých spolkových krajín a RZB (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) ako centrálnej inštitúcie. RZB zároveň funguje 
ako spojovací článok medzi medzinárodnými prevádzkami skupiny a RBG. Raiffeisen Banks sú privátne úverové inštitúcie 
na princípe družstiev, ktoré pôsobia ako retailové banky poskytujúce všeobecné služby. Každá krajinská Raiffeisen Bank 
vlastní príslušnú Regional Raiffeisen Bank. Ako celok vlastnia približne 90 % kmeňových akcií RZB.

Banky Raiffeisen Banks vznikli na základe iniciatívy nemeckého sociálneho reformátora Friedricha Wilhelma Raiffeisena 
(1818 – 1888), ktorý položil základný kameň svetovej organizácie družstevných spoločností skupiny Raiffeisen založením 
prvej družstevnej bankovej asociácie v roku 1862. Len 10 rokov po založení prvého rakúskeho bankového družstva 
skupiny Raiffeisen v roku 1886 už pôsobilo v celej krajine 600 sporiteľní a úverových bánk na základe systému Raiffeisen. 
Podľa základného princípu svojpomoci skupiny Raiffeisen je kľúčovým cieľom obchodných stratégií podpora záujmov 
členov jej družstva.

Silná súčasť silnej skupiny
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Slovenská ekonomika v roku 2012
Rast automobilového sektora bol jednoznačne najvýznamnejšou črtou slovenskej ekonomiky. Predčasné voľby si 
vybrali svoju daň v podobe spomalenia konsolidácie. Druhá polovica roka v znamení viacerých nesystémových 
opatrení na udržanie status quo vo verejných fi nanciách. Prezident ECB svojím zásadným vyhlásením 
začal postupne otáčať sentiment na trhu a nateraz rozptýlil akékoľvek pochybnosti o fungovaní spoločnej 
európskej meny.

Veľmi úzke prepojenie na eurozónu a jej zásadný vplyv na Slovensko ovplyvňujú tak reálne, ako aj fi nančné dianie 
v ekonomike. Trhy boli zo začiatku roka naplnené optimizmom najmä vďaka trojročným neobmedzeným tendrom komerčným 
bankám z decembra 2011 a konca februára 2012. ECB takto spolu požičala bankovému sektoru až 1,02 bilióna € (10 % 
peňažnej zásoby M3). Zároveň však neobnovila niektoré kratšie pôžičky, takže celkový objem pôžičiek sa navýšil „len“ o vyše 
500 mld. € (5 % M3). Výrazne ubudlo krátkodobých pôžičiek (sedemdňových) a prakticky celý objem, t. j. 85 % celkového 
objemu je požičaný na spomínané tri roky.

Dodanie likvidity centrálnou bankou malo priam liečivý vplyv na trhy takmer celé tri mesiace. Nezmenilo to ani očakávané 
hromadné zníženie ratingu deviatim krajinám agentúrou Standard & Poor’s zo začiatku roka. Medzi inými sa v koši dotknutých 
krajín nachádzalo aj Slovensko, ktorému bola znížená známka z A+ na A so stabilným výhľadom. Situácia sa však zas a znovu 
začala vracať do starých koľají spolu so správami o potrebe reštrukturalizovať španielsky bankový sektor a neschopnosti 
konsolidovať verejné fi nancie v tejto krajine.

To neuniklo ani pozornosti ratingových agentúr a aj na základe spomínaných skutočností sa rozhodla agentúra S&P znížiť rating 
Španielska o dva stupne na BBB+ s negatívnym výhľadom. O Španielsku sa čím ďalej, tým vážnejšie hovorilo ako o adeptovi 
na poskytnutie pomoci z EFSF, teda prvého dočasného eurovalu. Do ohňa olej prilialo Grécko, kde sa politické strany neboli 
schopné dohodnúť na zostavení vlády, a preto sa v polovici júna konali ďalšie voľby. Po 17. júni si viacero európskych politikov 
vydýchlo, keďže sa k moci dostali proeurópske strany. Takýto vývoj však bol prospešný len pre krátkodobé uvoľnenie napätej 
situácie. Grécko aj vďaka opakovaniu volieb neplnilo plán konsolidácie stanovený tzv. Trojkou, a preto bola pravdepodobnosť 
ďalšej pomoci pre túto krajinu vysoko pravdepodobná a vyvolávala ďalšiu nervozitu na trhoch.

Európska centrálna banka sa počas celého prvého polroka pridržiavala vyčkávacej taktiky a zasadnutia nepriniesli 
takmer nič nové, základná sadzba zostala počas prvých šiestich mesiacov nezmenená na 1 %. Za tento čas však okrem 
už spomínaných problémov stihol poklesnúť predstihový indikátor eurozóny z 50,4 bodu v januári na 46,4 v júni a bolo 
viac ako jasné, že eurozóna zaznamená prepad výkonnosti ekonomiky. Najviac boli, samozrejme, zasiahnuté južanské 
štáty, ale zhoršujúce sa vyhliadky sa týkali už aj Nemecka a najmä Francúzska. To počas minulého roka stratilo najvyšší 
rating od dvoch najdôležitejších ratingových agentúr. Prvým krokom ECB po šiestich mesiacoch ticha bolo zníženie kľúčovej 
úrokovej sadzby z 1,00 % na 0,75 % a prvýkrát v histórii sa depozitná sadzba dostala na 0,00 %. Následne koncom júla 
sa M. Draghi vyjadril nasledovne: „ECB je v rámci svojho mandátu pripravená urobiť čokoľvek, čo bude treba uskutočniť 
na záchranu eura. A verte mi, bude to stačiť.“ Tým naznačil, že ECB chystá niečo veľké a trhy zostali plné očakávania. No 
konferencia s Mariom Draghim po augustovom zasadnutí ich schladila. Hlavná sadzba zostala nezmenená na úrovni 0,75 % 
a oznámená reaktivácia nákupu dlhopisov na sekundárnom trhu bola podmienená ofi ciálnou žiadosťou o pomoc z jednej 
zo záchranných schém (EFSF/ESM). Týmto krokom chce ECB donútiť krajiny, ktoré potrebujú znižovať sadzby ich dlhopisov, 
zaviazať sa plniť konsolidačné domáce úlohy. Až septembrová prezentácia detailného plánu priameho nákupu vládnych 
dlhopisov, ktorá nahradila doterajší program, dokázala trhy defi nitívne upokojiť. Hlavný rozdiel medzi oboma programami 
je v tom, že nový program je spojený s plnením vopred stanovených prísnych podmienok. Cieľom programu je dosiahnuť 
transmisiu monetárnej politiky v celej menovej únii, čo v preklade znamená nižšie sadzby v krajinách, akými sú Španielsko 
a Taliansko. Od tohto momentu až do konca roka výnosy dlhopisov problémových krajín postupne klesali.

ECB sa po horúcom a pre ňu úspešnom lete opäť stiahla do úzadia. Vytvorila však dostatočne pokojné prostredie pre návrat 
politikov na scénu. Jednak národných, ktorí mali za úlohu zlepšovať konkurencieschopnosť a zdravie verejných fi nancií 
problémových krajín a rovnako aj európskych, ktorí začali rokovať o vytvorení jednotného bankového dohľadu.

Ďalším otvoreným problémom bolo stále Grécko. Slabá schopnosť tejto krajiny plniť dohodnuté konsolidačné plány bola 
všetkým veriteľom zjavná a vyplatenie ďalších tranží bolo podmienené vytvorením nového „uskutočniteľného“ plánu 
ozdravenia verejných fi nancií. Celý november sa preto niesol najmä v duchu hľadania riešenia na fi nancovanie predĺženia 
záchranného programu Grécka o dva roky s cieľom uvoľniť ďalšie tranže pomoci pre túto krajinu. Po niekoľkých stretnutiach 
vrcholných predstaviteľov eurozóny sa podarilo dospieť ku kompromisu, či vôbec umožniť predĺženie splácania a ako 
to následne vykonať. Predpoklady naplnenia tohto plánu sa aj v súčasnosti opäť hodnotia ako optimistické a smerovanie 
k udržateľnej úrovni zadlženia je nanajvýš otázne.

Slovenská ekonomika v roku 2012
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Rok 2012 rozhodne nebol pokojným a dalo by sa očakávať, že turbulentný vývoj má za sebou aj EUR/USD. Opak je pravdou 
a tento menový pár má za sebou najmenej volatilný rok. Najsilnejšia bola spoločná európska mena koncom februára, keď 
sa za jedno euro dalo kúpiť 1,34 dolára. Naopak, euro bolo najslabšie koncom júla s hodnotou 1,20. Oproti predošlému 
roku však bolo euro v priemere o takmer 8 % slabšie, čo sa odrazilo aj na cenách ropy vyjadrenej v našej mene. Začiatkom 
roka bola jej cena na rekordných úrovniach, a to sa prejavilo, pochopiteľne, aj na cenách pohonných látok v Európe.
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Rast slovenskej ekonomiky tentoraz nebol postavený výlučne na vlne pozitívneho vývoja našich hlavných obchodných 
partnerov a ostatných západných ekonomík. Nemecko, náš najväčší obchodný partner, zaznamenal rast ekonomiky 0,7 %, 
kým únia ako celok klesla o 0,6 %, a to vďaka zlým výsledkom najmä južanských krajín. Zhoda viacerých pozitívnych 
okolností v slovenskom automobilovom sektore ako nábeh nových výrobných liniek a uvedenie nových modelov zabezpečili 
nielen udržanie konkurencieschopnopsti tohto odvetvia vo svete, ale aj viac ako 40 %-ný rast produkcie. Počet vyrobených 
automobilov sa vyšplhal na 900-tisíc kusov a Slovensko tak zostane na čele rebríčka s najviac vyrobenými automobilmi 
na tisíc obyvateľov.

Rast HDP bol v minulom roku z najväčšej časti generovaný práve v automobilovom priemysle. Z celoročného rastu 2 % 
Slovenska ide zhruba polovica na vrub tomuto odvetviu. Ostatné zložky ekonomiky boli už menej úspešné – počnúc 
spotrebou domácností, ktorá klesla o 0,6 % a pokračujúc tvorbou investícií –3,7 %. Rast produkcie áut sa premietol 
do rastu zahraničného obchodu o viac ako 8,6 %. Dynamiku našim exportom dodávali v predošlom období aj rýchlo sa 
rozvíjajúce trhy v Číne, Rusku a Južnej Amerike. Nedostatok investícií v ekonomike sa zas ukázal na spomalení dovozu 
najmä investičných statkov, a preto bol celoročný rast importov iba 2,8 %. Takýto vývoj ešte viac podporil v posledných 
rokoch plusovú obchodnú bilanciu a rok 2012 bol v tomto zmysle rekordným s prebytkom 3,6 mld. €. Do čiernych čísiel 
sa od roku 2008 nevedela dostať bilancia služieb, to však už v roku 2012 neplatilo a rovnako bol zaznamenaný prebytok 
0,3 mld. €.

Dobrý vývoj v oblasti služieb dokumentuje aj vývoj ich tržieb. Tie už niekoľký rok za sebou vzrástli o dvojciferné číslo 
a postupne získavajú na dôležitosti v ekonomike. Ich podiel na tvorbe HDP bol v roku 2012 okolo 40 %. Tržby priemyslu 
boli taktiež najmä vďaka spomínanej výrobe automobilov na dobrej úrovni – okolo 8 % medziročne. Avšak situácia medzi 
jednotlivými časťami priemyslu je veľmi diverzifi kovaná a viaceré z nich sa ocitli aj v medziročnom mínuse. Vo veľmi zlej 
kondícii je naďalej stavebníctvo, ktoré ani v roku 2012 nezastavilo pokles tržieb a prepadlo sa o 15 %. Spomínaný pokles 
v domácej spotrebe sa prejavil aj na tržbách maloobchodu, tie boli medziročne nižšie o 0,7 %.

Vývoj v cenovej oblasti bol dynamickejší, ako sa pôvodne očakávalo najmä vďaka nárastu cien energií súvisiacich 
s bývaním. Na raste sa však významnou mierou podpísali aj ceny potravín a ropy. Za celý rok vzrástla infl ácia v priemere 
o 3,6 %. Horšie to bolo s vývojom miezd, ktoré sú stále pod tlakom vysokej nezamestnanosti (14 %). Nominálne si pripísali 
nárast len o 2,4 %, čo predstavuje pokles reálnej mzdy o 1,2 %.

Slovenská ekonomika v roku 2012
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Aj keď sa slovenskej ekonomike v roku 2012 relatívne darilo, v oblasti verejných fi nancií sa tento rok nedal nazvať ako veľmi 
úspešný. Konsolidačný cieľ 4,6 % HDP nebol veľmi ambiciózny a aj vďaka predčasným voľbám bolo jeho naplnenie 
problematické a vyžiadalo si viacero ad hoc opatrení. Situáciu vo verejných fi nanciách počas roka komplikoval najmä zlý 
výber dane z pridanej hodnoty a dane z príjmu právnických osôb. Ministerstvo si preto pomohlo jednorazovými odvodmi 
týkajúcimi sa bankových inštitúcií a subjektov podnikajúcich v regulovaných odvetviach. Popri zabezpečovaní príjmov 
aktuálneho rozpočtu verejných fi nancií sa pripravovali už aj plány na konsolidáciu v roku 2013. Medzi najvýznamnejšie 
prvky, ktoré boli v minulom roku prijaté, patrí zníženie príspevkov do druhého piliera, ďalej je na zozname zvýšenie 
odvodového stropu na 5-násobok priemernej mzdy, znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov a zvýšenie sadzby dane 
pre fi rmy a odvodov pre banky.
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 V minulom roku sme zaznamenali aj neobvykle vysoký rast dlhu, príznačne v roku, keď vznikla Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť. Vývoj vládneho dlhu (hrubý dlh verejnej správy) narástol v roku 2012 takmer o 7,3 mld. €, čo je rekordná 
suma v histórii Slovenska. Najväčšou časťou sa na náraste podieľa samotný defi cit štátneho rozpočtu sumou 3,8 mld. €, 
ďalej účasť Slovenska v eurovaloch (fondy EFSF a ESM) spolu za 1,3 mld. € a zároveň aj zvýšenie pôžičiek štátu zo štátnej 
pokladnice. Pôžičky zo štátnej pokladnice sa chápali ako snaha o predzásobenie ARDAL-u na splatenie emisie dlhopisov, 
ktoré budú maturovať v prvom štvrťroku 2013 v objeme 3,2 mld. €. Zároveň to bola snaha využiť priaznivú situáciu na trhoch 
z konca roka 2012, keď sa výnosy slovenských dlhopisov dostali na rekordne nízku úroveň.

Rok 2012 sa dá z viacerých aspektov vnímať aj ako úspešný rok pre slovenskú ekonomiku, najmä pri zohľadnení externých 
podmienok. Na druhej strane, oblasť verejných fi nancií nám až tak veľa radosti nepriniesla. Predošlý rok taktiež posilnil 
naše smerovanie do európskych štruktúr, keď sme sa prostredníctvom eurovalov ešte pevnejšie zviazali s eurozónou a jej 
úspech bude pre nás v budúcnosti ešte viac kľúčový.

Slovenská ekonomika v roku 2012
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Bankový sektor v roku 2012
Vývoj v bankovom sektore je úzko prepojený so situáciou celej ekonomiky. Rast slovenskej ekonomiky sa v minulom roku 
spomalil, a teda zníženie ekonomickej aktivity bolo cítiť aj v bankovom sektore.

Rast úverov klientom sa spomalil na 3,4 %, čo bol najpomalší rast od roku 2009. Nižší dopyt po úveroch bol spôsobený 
situáciou v podnikovom sektore. Rast ekonomiky v minulom roku ťahal predovšetkým automobilový priemysel a väčšina 
ostatných odvetví vykazovala iba nízky rast, resp. sa potácali na hrane recesie. Nízky objem produkcie a investícií 
redukoval aj dopyt po úveroch. Preto sa objem úverov podnikom v minulom roku medziročne znížil o 2,4 %, čo bol takisto 
druhý najhorší výsledok po roku 2009. Rast úverov obyvateľstvu si, naopak, udržuje vysokú stabilitu aj vo fáze nízkeho 
ekonomického rastu. Úvery obyvateľstvu v roku 2012 vzrástli o 9,6 %. K tomuto výsledku najviac prispeli hypotekárne 
úvery, ktoré vzrástli o viac ako 12 % a tvorili takmer 80 % nárastu objemu úverov obyvateľstvu.

Nižšiu aktivitu v segmente nefi nančných podnikov bolo vidieť aj na vývoji objemu vkladov, ktoré však napriek tomu medziročne 
mierne vzrástli o 1,7 %. Zvýšená miera neistoty vnímaná obyvateľstvom prispela k tomu, že vklady obyvateľstva v bankách 
rástli solídnym tempom 6 % aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Pokles úrokových sadzieb sa u obyvateľstva prejavil 
tým, že termínované vklady rástli pomalším tempom ako objem vkladov na bežných účtoch.

Čistý zisk bankového sektora dosiahol 488 mil. € a medziročne poklesol o 27 %. Hospodárenie bankového sektora bolo 
v minulom roku negatívne ovplyvnené zavedením osobitného a špeciálneho odvodu z vybraných pasív. V dôsledku toho 
banky odviedli navyše 170 mil. €. Významný vplyv na hospodárenie bankového sektora mal pokles čistých úrokových 
výnosov o 2,7 %. Dôvodom bolo, že pokles úrokových sadzieb sa viac prejavil v inkasovaných úrokových príjmoch, ktoré 
vzrástli iba o 1 % pri súčasnom náraste platených úrokových nákladoch zvýšených o 7 %.

Bankový sektor v roku 2012
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Riadenie rizika a Basel II
Mimoriadne dôležitú úlohu pre dlhodobo efektívne fungovanie banky zohráva dobre organizovaný a konsolidovaný risk 
manažment. Táto úloha je v Tatra banke ponímaná veľmi zodpovedne aj v kontexte jej systémovej významnosti pre celý 
bankový sektor. V rámci toho banka dôsledne plní požiadavky európskych direktív implementujúcich pravidlá známe 
ako Basel II, pričom pri ich realizácii vychádza z príslušných lokálnych legislatívnych noriem a zároveň sa aktívne pripravuje 
na zavedenie nových pravidiel regulácie známych ako Basel III. Počas procesu negociácií a schvaľovania príslušných 
lokálnych legislatívnych noriem banka aktívne participuje na činnosti Slovenskej bankovej asociácie a jej jednotlivých 
komisií a pracovných skupín. Rovnako dôležitú úlohu zohráva banka v rámci multilaterálnych stretnutí s orgánmi regulácie 
a inými organizáciami.

Koncepcia, metodika a dokumentácia pre aktivity v oblasti risk manažmentu a Basel II sa pripravuje v úzkej spolupráci s RBI 
pri zachovaní lokálnych špecifík banky a celého bankového prostredia. Príslušné metodické koncepty a procesné postupy 
sa následne stávajú integrovanou časťou procesu riadenia jednotlivých oblastí v banke a sú pravidelne aktualizované 
v zmysle legislatívnych alebo interných zmien a dôsledne kontrolované interným auditom.

Cieľom realizovaných aktivít v oblasti risk manažmentu a Basel II je v prvom rade zabezpečiť čo najpresnejšie hodnotenie, 
kvalitné riadenie a zmierňovanie/elimináciu kreditného, trhového a operačného rizika, ako aj ďalších rizík, ktorým je banka 
vystavená. Dosiahnutie tohto cieľa je okrem iného založené hlavne na:

• identifi kovaní rizík vyplývajúcich z produktov a procesov banky,
• zabezpečení kvalitného zberu a uchovávania všetkých relevantných i potenciálne relevantných dát,
• vypracovaní spoľahlivej metodológie merania jednotlivých typov rizík,
• zabezpečení efektívnych a kvalitných procesov pre obozretné riadenie jednotlivých typov rizík,
• zabezpečení kvalitných a bezpečných systémov IT pre automatizáciu procesov, zber a analýzu dát,
• realizovaní výpočtov a poskytovaní výstupov.

Uvedené procesy sa aj s ohľadom na zmeny v ekonomickom prostredí stávajú významným prvkom zabezpečenia dlhodobej 
stability rizikového profi lu banky a jej kapitálovej požiadavky, ako aj návratnosti vlastných zdrojov.

Rovnako v zmysle legislatívnych požiadaviek banka na pravidelnej báze zverejňuje informácie o svojej činnosti, pracovných 
postupoch a výsledkoch vo vysokom detaile, čím zabezpečuje transparentnosť vo vzťahu s regulátormi, obchodnými 
partnermi a klientmi aj v oblasti risk manažmentu.

Kreditné riziko

Banka na kvantifi káciu rizikovo vážených aktív a regulatórnej kapitálovej požiadavky pre kreditné riziko, ktoré tvorí 
najpodstatnejšiu časť rizika banky, používala od 1. januára 2008 Štandardizovaný prístup, pričom jej zámerom bolo 
a je prejsť v čo najkratšom čase na používanie IRB prístupu (Internal Rating Based – Approach) založeného na používaní 
interných ratingových modelov a vlastných odhadov rizikových parametrov pre riadenie, kvantifi káciu a vykazovanie 
jednotlivých typov rizík kreditného charakteru v zmysle svojho implementačného plánu.

Od 1. januára 2009 banka pre podstatnú časť neretailového portfólia (t. j. pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne 
subjekty, projektové fi nancovanie, poisťovne, investície vo fondoch a odkúpené pohľadávky) počíta kapitálovú požiadavku 
v zmysle schváleného IRB prístupu. Na základe tohto schváleného prístupu je banka oprávnená kvantifi kovať kapitálovú 
požiadavku pre vyššie uvedené subjekty prostredníctvom vlastných odhadov očakávaných pravdepodobností zlyhania 
protistrán, čím sa kvantifi kácia kreditného rizika stáva významne rizikovo senzitívnejšou a aj potreba kapitálu v čase 
reálnejšie zodpovedá podstupovanému riziku. Tento prístup umožnil banke aj počas ekonomických turbulencií zohľadniť 
vo svojej potrebe kapitálu vplyv obdobia hospodárskeho poklesu na jej portfólio. V súvislosti s používaním IRB prístupu 
banka a skupina kontinuálne pracujú na ratingových modeloch s cieľom maximalizovať ich prediktívnu silu.

Riadenie rizika a Basel II
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Na základe implementačného plánu bolo zároveň banke schválené používanie IRB prístupu od 1. apríla 2010 aj pre 
retailovú časť portfólia, čo banke umožňuje počítať rizikový profi l aj tohto portfólia na základe vlastných odhadov všetkých 
podstatných rizikových parametrov, a to najmä pravdepodobnosti zlyhania retailových klientov a expozícií, strát v prípade 
zlyhania a kreditných konverzných faktorov pre podsúvahové expozície, a tieto odhady následne použiť pre komplexný 
portfóliový risk manažment. V rokoch 2011 – 2012 banka zároveň intenzívne a úspešne pracovala na optimalizácii 
odhadovania týchto parametrov.

Nezanedbateľnou súčasťou aktivít roku 2012 bolo okrem pokračovania v implementácii komplexného manažmentu zmien 
aj optimalizovanie a štandardizácia v oblasti kľúčových non-retailových risk procesov s cieľom dosiahnuť ich dlhodobú 
stabilitu a dôveryhodnosť a rýchlosť spracovania.

Základné princípy riadenia úverového rizika non-retailových klientov sú defi nované v RBI Group credit manuáli, ktorý 
je záväzný pre celú skupinu. Smerovanie banky v oblasti riadenia neretailového úverového rizika je detailnejšie 
rozpracované v Úverovej politike Tatra banky, ktorá je každoročne predschvaľovaná dozornou radou. Úverová politika 
defi nuje pre nasledovné obdobie cieľové, obmedzené a vylúčené odvetvia fi nancovania, minimálne požiadavky na úverovú 
transakciu s každým klientom (rating, hodnota zabezpečenia, požadovaná marža), ako aj cieľovú štruktúru úverového 
portfólia. Banka pristupuje k tvorbe opravných položiek veľmi konzervatívne a okrem individuálnych opravných položiek 
tvorí na neretailové úverové portfólio aj portfóliové opravné položky.

V oblasti retailového rizika sa banka v roku 2012 naďalej sústreďovala najmä na stabilizáciu kvality úverového portfólia 
a dobudovávanie infraštruktúry aj v súlade so schváleným IRB prístupom. Spoľahlivému a konzistentnému riadeniu portfólia 
výrazne pomáha zavedený proces pravidelného vývoja a aktualizácie skórovacích kariet. Cieľom budovania infraštruktúry 
je vytvoriť spoľahlivé riešenie umožňujúce pružne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Podstatnou zložkou jej 
budovania je defi novanie cieľov pre jednotlivé zložky riadenia úverového rizika, ako aj pre samotných zamestnancov. 
Spomenutý proces možno charakterizovať ako komplexný prístup pozostávajúci z dôslednej prípravy a následného 
používania princípov úverového rizika, úverovej politiky a smerníc, ako aj efektívnych nástrojov riadenia.

Trhové riziko

Počas roka 2012 sa situácia na trhu mierne stabilizovala, pretrvávala však nedôvera v kvalitu štátnych dlhopisov a neistota 
v oblasti stability bankového sektora. Banka naďalej obozretne pristupovala k investovaniu do cenných papierov, zaviedla 
nové typy limitov na ochranu pred rizikom zníženia ratingu cenných papierov a veľmi konzervatívne posudzovala kvalitu 
bankových protistrán a limity na dané protistrany. Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňovali trhové správanie, boli vývoj 
úrokových sadzieb na mene EUR, ktoré dosiahli historické minimá a volatilita na menových trhoch, nižšia oproti roku 
2011. Na danú situácia banka zareagovala miernym uvoľnením limitov na pozície v cudzích menách, sprísnením limitov 
na úrokové riziko a rozšírením stresového testovania úrokového rizika.

Vysokou prioritou zostáva dôkladné sledovanie všetkých typov trhových rizík. Metódy a modely používané na riadenie 
trhových rizík naďalej podliehajú prísnemu externému a internému dohľadu a parametre ovplyvňujúce výstupy sú pravidelne 
prehodnocované a schvaľované komisiami banky tak, aby čo najpresnejšie odrážali aktuálnu sitáciu na fi načných 
a kapitálových trhoch. Limity chrániace banku proti turbulenciám na trhoch sú prehodnocované a nastavené obozretne 
a konzervatívne s cieľom obmedziť straty v prípade negatívneho vývoja.

Riziko likvidity je dôkladne monitorované a podlieha interným limitom banky, limitom stanoveným materskou skupinou 
RBI aj limitom Národnej banky, ktoré počas celého roka plnila. Banka venuje pozornosť a aktívne pripomienkuje novú 
legislatívu ohľadne likvidity, a v rámci Basel III v predstihu plní požadované likviditné koefi cienty LCR a NSFR.

Operačné riziko

Výpočet vlastných zdrojov krytia operačného rizika prebieha v banke metódou štandardizovaného prístupu. Pretože 
si banka uvedomuje vážnosť a možný dosah operačných udalostí na zisk a hodnotu banky, využíva rad kvalitatívnych 
a kvantitatívnych metód na identifi káciu a riadenie operačného rizika. Banke sa v roku 2012 podarilo konsolidovať kvalitu 
zberu operačných strát, čo viedlo k presnejšej identifi kácii a meraniu operačných strát v procesoch a produktoch banky. 
Táto aktivita následne umožňuje podstúpiť adekvátne kroky na mitigáciu operačných strát.

Riadenie rizika a Basel II
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Najvýznamnejším rizikom a rizikom s najvyšším vplyvom v rámci operačných rizík je aj v tomto roku riziko externých 
úverových podvodov a rizikové sú potom aj z nich plynúce straty. Banka prednostne vynakladá úsilie na ich maximálnu 
elimináciu a v roku 2012 aktívne pracovala na zvýšení úrovne nástroja na automatickú detekciu úverových podvodov.

Basel II, Pilier 2 a ekonomický kapitál

Banka implementovala a kontinuálne upravuje a dopĺňa metodiku a procesné postupy aj v oblasti interného procesu 
stanovovania kapitálovej primeranosti (tzv. Piliera 2). V rámci tohto procesu sa v banke pravidelne vyhodnocujú všetky 
relevantné riziká v súlade s jej rizikovým profi lom, kvantifi kujú sa a posudzujú v kontexte rizikového apetítu, ktorý je banka 
ochotná podstupovať, a očakávanej tvorby kapitálu a následne sa realizuje reporting pre manažment banky.

V priebehu roka 2012 banka s bezpečnou rezervou pokrývala identifkované riziká vnútorným kapitálom.

Neoddeliteľnú súčasť tvorí proces alokácie kapitálu, ktorý je úzko spätý s rozpočtovacím procesom. V rámci tohto 
procesu sa prostredníctvom schváleného alokačného kľúča priraďuje jednotlivým obchodným útvarom banky očakávaný 
ukazovateľ výkonnosti výnosu oproti riziku tzv. RORAC (Return on Risk Adjusted Capital). Tento ukazovateľ vyjadruje 
mieru výnosovosti vo vzťahu k riziku, ktorú by mali jednotlivé transakcie, portfóliá a biznis útvary dosiahnuť, aby sa splnili 
očakávané ciele akcionára pri akceptovateľnej miere rizika. Risk-adjusted pohľad na výkonnosť banky, ako predpoklad 
zdravého rastu banky, ostáva prioritou aj v roku 2013.

Forecasting a stresové te stovanie kapitálovej primeranosti

Z dôvodu prechodu na pokročilejšie spôsoby merania rizika a kapitálovej primeranosti, ako aj zmien v ekonomickom 
prostredí, je dôležitým aspektom riadenia rizika dôsledná predikcia vývoja kapitálovej primeranosti, ako aj jej stresové 
testovanie s cieľom eliminovať dosah nepredvídaných udalostí, ale aj efektívne plánovať kapitál. Informácie o jednotlivých 
rizikách banky a o kapitáli sa zohľadňujú pri samotnom riadení banky a jej obchodných stratégiách, aby sa dosiahol 
optimálny kompromis medzi znížením jednotlivých druhov rizík a zvýšením podielu na trhu, zisku a návratnosti kapitálu. 
Rizikovo senzitívna kvantifi kácia regulatórnej kapitálovej požiadavky a ekonomického kapitálu tvorí základ pre objektívny 
rozhodovací proces.

V roku 2012 banka naďalej rozvíjala stresové testovanie kapitálovej primeranosti pre kreditné riziko založené na interných 
odhadoch rizikových parametrov v zmysle potenciálnych zmien odhadovaných rizikových parametrov, migrácií klientov 
a pohľadávok v rámci ratingových stupňov, poklesu hodnôt zabezpečení, stavu ekonomickej recesie a iných zmien 
pre všetky materiálne subportfóliá banky, pričom vo významnej miere využívala stresové scenáre defi nované NBS. 
Integrované výsledky stresového testovania boli predkladané vedeniu banky a ich výsledky ukázali, že banka má dostatok 
vnútorného kapitálu na vykrytie strát vyplývajúcich zo stresových scenárov.

Riadenie rizika a Basel II
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Zhrnutie výkonnosti podľa kľúčových ukazovateľov
Mimoriadny a osobitný odvod vybraných fi nančných inštitúcií, ktoré sa platili v roku 2012 prvýkrát a dosiahli výšku 28,33 mil. €, 
výrazne vplývali na pokles zisku. Svoju úlohu na vývoji zisku takisto zohrala mimoriadne nízka tvorba opravných položiek 
na úvery klientom v roku 2011, ovplyvnená rozpúšťaním časti opravných položiek, a nižšie úrokové výnosy.

Konsolidovaný zisk po zdanení skupiny Tatra banka Group medziročne klesol o 25,56 %, t. j. o 35,5 mil. €, na úroveň 
103,5 mil. €. Ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov vzrástol z úrovne 53,9 % na 56,2 %. V januári 2013 medzinárodná 
ratingová agentúra Moody’s potvrdila Tatra banke rating na stupni A3.

Vývoj výnosov a nákladov

Celkový pokles úrokových výnosov bol spôsobený klesajúcimi sadzbami na fi nančných trhoch. Klesajúce sadzby sa 
v dlhších termínovaných vkladoch v roku 2012 ešte neprejavili v celom portfóliu, čo spôsobilo medziročne vyššie úrokové 
náklady. Pokles úrokov na aktívach sa prejavil rýchlejšie z dôvodu kratších fi xácií. Oba tieto efekty sa odrazili na poklese 
čistého úrokového príjmu o 4,34 % na úroveň 278,2 mil. €.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne vzrástli o 6,3 % na úroveň 110,2 mil. €. Čistý zisk z obchodnej činnosti 
zaznamenal medziročný nárast o 44,2 % na úroveň 21,8 mil. €. Zlepšil sa výnos z predaných cenných papierov a precenenie 
cenných papierov.

Všeobecné administratívne náklady poklesli o 1,60 % na 220,39 mil. €. Poklesol najmä príspevok do fondu ochrany 
vkladov, ktorý bol pozastavený v druhom polroku v súvislosti so zavedením mimoriadneho a osobitného odvodu vybraných 
fi nančných inštitúcií. Aj po očistení o zmeny v príspevku do fondu ochrany vkladov náklady klesli, čo je prejavom neustáleho 
úsilia o efektívne vynakladanie zdrojov.
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Vývoj aktív

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group sú medziročne stabilné, mierny pokles o 0,96 % na úroveň 9,07 mld. € 
je daný optimalizáciou štruktúry aktív. Znížil sa objem nízkoúročených prostriedkov držaných v centrálnej banke 
a na fi nančných trhoch. Úvery poskytnuté klientom vzrástli o 0,5 % na sumu 6,39 mld. € a podiel zlyhaných úverov 
na celkovom portfóliu napriek miernemu rastu z 5,0 % na úroveň 5,2 % je pod hodnotou sektora, čo dokazuje stále vysokú 
kvalitu portfólia. Na rast zlyhaných úverov vplýval spomaľujúci rast ekonomiky. Z klientskych úverov rástli najmä úvery 
na bývanie (o 147 mil. €) a bezúčelové spotrebné úvery. Pokles zaznamenali úvery poskytované korporátnemu segmentu.

Zhrnutie výkonnosti podľa kľúčových ukazovateľov
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Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady klientov ostali na takmer nezmenenej úrovni 6,86 mld. €. Poklesli najmä vkladné knižky a termínované depozitá. 
K poklesu bilančnej sumy prispelo aj splatenie podriadeného dlhu vo výške 75 mil. € v Tatra banke. Pomer úverov 
ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. 12. 2012 bol 93,1 %, čo poskytuje skupine dostatočný priestor na rast úverového 
portfólia. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol k 31. 12. 2012 na úrovni 15,23 %.
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Zámery na rok 2013
Ani v roku 2013 Tatra banka nepoľaví vo svojej ambícii prinášať klientom inovatívne produkty ako prvá banka na Slovensku. 
Aj naďalej bude venovaná veľká pozornosť tomu, aby si inovácie, ktoré banka prináša na trh, našli čo najviac svojich 
spokojných a pravidelných používateľov. Veľkou výzvou je pritom aj snaha s pribúdajúcimi legislatívnymi zmenami, 
či už v rámci domácich alebo európskych smerníc, udržať svet retailových bankových produktov pre klientov zrozumiteľným 
a dostupným, bez príliš veľkej komplexity.

Vzhľadom na rastúcu popularitu bezkontaktných platieb bude tento inovatívny spôsob platenia podporovaný aj v tomto 
období. Už v januári banka priniesla rozšírenie Bezkontaktných mobilných platiebTB pre ďalšie typy telefónov. Počas roka 
bude naďalej pokračovať s cieľom priniesť túto službu čo najširšiemu počtu klientov. Banka sa zameria aj na rozširovanie 
akceptačnej siete pre používanie bezkontaktných platobných terminálov, aby boli klientom k dispozícii v ďalších obchodných 
prevádzkach po celom Slovensku.

Vďaka technologickým novinkám v online prostredí môže banka ďalej zjednodušovať svoje služby – ako napríklad 
možnosť vybaviť si úver – s vyšším komfortom a za kratší čas. V oblasti mobilných aplikácií je taktiež dôraz na zvyšovanie 
používateľského pohodlia, a to napríklad pri prihlasovaní sa do aplikácie. Po uvedení skeneru čiarového kódu na jednoduchšie 
platenie poštových poukážok pribudne aj možnosť platieb zoskenovaním QR kódu. V oblasti Internet bankinguTB bude 
dôraz kladený okrem ďalšieho zatraktívňovania jeho prostredia aj na implementáciu legislatívnych požiadaviek SEPA. 
Dôležitým kontaktným miestom na prácu s bankou pre klienta je aj samotná webová stránka Tatra banky. Preto bude 
pozornosť venovaná zlepšeniu navigácie, vyhľadávania, kontaktného formulára či spríjemneniu práce s mobilnou verziou 
stránky vďaka responzívnemu dizajnu.

V oblasti produktov pre malé a stredné podniky prináša Tatra banka riešenia šité na mieru pre vybrané odvetvia, ktoré 
napĺňajú ich potreby pri štarte alebo rozvoji ich podnikania. Ďalej bude pokračovať v zjednodušovaní prístupu klientov 
k úveru, napríklad znížením počtu podkladov potrebných na žiadosti o úver.

Tak ako v iných segmentoch, aj v segmente veľkých fi remných klientov bude pre banku prioritou predovšetkým zabezpečenie 
ďalšieho rastu obchodu s koncentráciou na zdravý rast úverového portfólia a predaj ostatných korporátnych produktov 
podľa potrieb klientov. Dôraz bude kladený aj na ďalšie zlepšovanie interných procesov a implementáciu kultúry Lean, 
čo by malo v konečnom dôsledku vyústiť do vyššej spokojnosti klientov. Novinky nebudú chýbať ani v oblasti treasury 
a capital market produktov, najmä čo sa týka komoditného zabezpečenia, ako aj zjednodušenia v procese komunikácie 
klienta s bankou pri uzatváran í obchodov.



Výročná správa 2012 26

O banke  /  

Vyhlásenie o správe a riadení
Systém správy a riadenia Tatra banky sa riadi Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku (ďalej len „kódex“), 
ktorý bol vytvorený Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností (CECGA – Central Eur opean Corporate 
Governance Association) a je verejne dostupný na http://www.bsse.sk/.

Konkrétne používané metódy riadenia vychádzajú z kódexu a predpisov upravených v interných smerniciach banky a jej 
dcérskych spoločností, ako napríklad kompetenčný poriadok, pobočkové postupy, organizácia a riadenie prevádzky.

Vnútorný kontrolný systém v Tatra banke, a.s., je systém kontroly uskutočňovaný na všetkých úrovniach organizačnej 
štruktúry a pracovných miestach, ktorý zahŕňa procesnú kontrolu, priamu aj nepriamu, ako aj mimo procesnej kontroly. 
Vnútorný kontrolný systém banky vychádza súčasne zo smerníc skupiny, ktoré spolu s internými príručkami a postupmi 
predstavujú jeden zo základných pilierov tohto systému. V súlade s politikou skupiny v tejto oblasti banka v roku 2012 
pokračovala v implementácii štandardizovaného procesu analýzy rizík v procesoch, ktorý vyústi do skvalitnenia procesov 
a monitoringu efektívnosti nastavených procesných kontrol. Výsledky monitoringu sú predkladané na pravidelnej báze 
príslušným orgánom, ako aj dozornej rade vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, ktorý okrem iných činností monitoruje 
efektivitu vnútornej kontroly a systému riadenia rizík. Internal Control System Offi cer so zodpovednosťou za implementáciu 
procesu analýzy, nastavenia kontrolného systému a reportingu je súčasťou oddelenia integrovaného riadenia rizík.

Vnútorný kontrolný systém slúži na zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku a osôb, na garantovanie spoľahlivosti 
a presnosti účtovníctva, na podporu dodržiavania a komunikovania stratégie a cieľov, na podporu efektivity a podporu 
dodržiavania platných predpisov, ako aj na elimináciu rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd.

Priama kontrola predstavuje všetky formy nepretržitých kontrolných opatrení, postupov a mechanizmov v jednotlivých 
útvaroch banky alebo pobočiek, ktoré sú priamou bezprostrednou súčasťou pracovných postupov na dennej báze a bez 
ich vykonania nie je pracovný proces ukončený. Priamu procesnú kontrolu vykonávajú zamestnanci alebo organizačné 
jednotky, ktoré sa priamo zúčastňujú na jednotlivých procesoch.

Nepriama kontrola zahŕňa všetky formy nepretržitých kontrolných opatrení, postupov mechanizmov v jednotlivých 
útvaroch banky alebo pobočiek, ktoré sú nepriamou súčasťou procesov. Nepriamu procesnú kontrolu vykonávajú vedúci 
zamestnanci jednotlivých útvarov banky alebo pobočiek, zodpovední za kontrolované procesy a za výsledky kontroly, 
alebo nimi poverení zamestnanci.

Mimoprocesná kontrola je kontrola nezávislá od prevádzkových a obchodných postupov. Mimoprocesnú kontrolu vykonáva 
samostatný a nezávislý útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu ako pravidelné overenie funkčnosti systému vnútornej 
kontroly a vyhodnotenie jeho účinnosti.

Organizačne je rozčlenený na oddelenie vnútornej kontroly a vnútorného auditu retailu, oddelenie vnútornej kontroly 
a vnútorného auditu centrály a dcérskych spoločností, oddelenie vnútornej kontroly a vnútorného auditu bezpečnosti 
a bezpečnosti informačných systémov.

V rámci organizačnej štruktúry Tatra banky, a.s., odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu podlieha predstavenstvu 
a dozornej rade. O výsledkoch svojej audítorskej a kontrolnej činnosti informuje dozornú radu formou polročných súhrnných 
správ. Predstavenstvo banky je o vykonaných auditoch a kontrolách priebežne informované správami z auditov a kontrol. 
Riaditeľka odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu informuje predstavenstvo a dozornú radu banky o všetkých 
dôležitých prípadoch, ktoré v banke nastali.

V rámci riadenia rizika banka (skupina) sleduje, vyhodnocuje a v konečnom dôsledku riadi najmä nasledovné druhy rizík: 
úverové, trhové a operačné.

Úverové riziko, t. j. riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné sumy v plnej výške, sa pravidelne 
sleduje a situácia každého klienta sa minimálne raz ročne analyzuje a prehodnocuje. Angažovanosť voči jednému 
dlžníkovi je obmedzená limitmi majetkovej angažovanosti, ktoré sa denne vyhodnocujú a na mesačnej báze sa hlásia 
NBS. Retailoví dlžníci sa posudzujú podľa scoringových modelov vytvorených k jednotlivým produktom, SME a korporátni 
klienti sa posudzujú podľa ratingových modelov.

Trhovým rizikám je skupina vystavená v súvislosti so svojou činnosťou pri otvorených pozíciách najmä v transakciách 
s úrokovými, menovými a akciovými produktmi. Na stanovenie výšky trhového rizika svojich pozícií skupina používa 
interné postupy a modely pre jednotlivé typy rizík, ktorým je vystavená. Uvedené limity sa denne monitorujú.

Vyhlásenie o správe a riadení
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Operačné riziko sa riadi štandardným postupom zadefi novaným materskou spoločnosťou a ďalšími interne vyvinutými 
metódami a postupmi. Na identifi káciu operačných rizík banka (skupina) používa trojrozmerný model tvorený tromi 
zložkami: kategória rizík, časť procesu a biznisových línií. Banka (skupina) kladie dôraz predovšetkým na zlepšovanie 
kvality procesov a zameriava sa na opatrenia znižujúce operačné riziká.

Viac informácií o jednotlivých rizikách, ktorým je banka (skupina) vystavená, sa nachádza v poznámkach k účtovnej 
závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2012, pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre fi nančné výkazníctvo, 
ako ich schválila Európska únia. Táto účtovná závierka je súčasťou Výročnej správy za rok 2012.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Rozhoduje o otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia 
zveruje Obchodný zákonník. V roku 2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28. júna. Právo účasti 
na valnom zhromaždení a s tým spojené ďalšie práva využili majitelia kmeňových akcií, ktorých podiel na základnom imaní 
predstavoval 80,44 %. Akcionári okrem iného schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú 
správu za rok 2011, rozhodli o rozdelení zisku a určení tantiém, schválili zmenu stanov, zvolili členov dozornej rady 
volených valným zhromaždením na nasledujúce volebné obdobie, zrušili poverenie predstavenstva zvýšiť základné imanie 
banky vydaním prioritných akcií a schválili záložné právo k vlastným akciám. Akcionárom boli vyplatené dividendy vo výške 
schválenej valným zhromaždením podľa pomeru vkladu na základnom imaní.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada banky. Dozorná 
rada vymenúva a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva. V roku 2012 malo predstavenstvo do 30. 3. 2012 šesť 
členov a od 1. 4. 2012 sedem členov. Predstavenstvo zasadá spravidla raz týždenne. Rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti, s výnimkou záležitostí patriacich do právomoci valného zhromaždenia a dozornej rady.

Spoločnosť má základné imanie vo výške 64 326 228 €. Rozvrhnuté je na 60 616 kmeňových akcií v menovitej hodnote 
800 € na akciu, čo predstavuje 75,39 % zo základného imania, 2 095 kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 € na akciu, 
čo predstavuje 13,03 % zo základného imania a 1 863 357 prioritných akcií v menovitej hodnote 4 €, čo predstavuje 
11,59 % zo základného imania.

Podiel na základnom imaní spoločnosti zodpovedajúci kvalifi kovanej účasti (aspoň 10 %) má spoločnosť Raiffeisen CEE 
Region Holding GmbH so sídlom v Rakúsku.

Každý majiteľ kmeňovej akcie je akcionárom spoločnosti. Ako akcionár spoločnosti má základné akcionárske práva 
vyplývajúce z Obchodného zákonníka a zo stanov spoločnosti, najmä právo podieľať sa na zisku spoločnosti podľa pomeru 
menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, 
požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať na ňom návrhy, pričom hlasovacie právo je určené pomerom 
menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, a taktiež právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Obdobné práva má aj každý majiteľ prioritnej akcie s tým rozdielom, že s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovať 
na valnom zhromaždení okrem prípadov, v ktorých zákon priznáva hlasovacie právo aj takýmto akciám. V takých prípadoch 
je hlasovacie právo určené pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania. S prioritnými akciami je spojené 
prednostné právo týkajúce sa dividendy, ktoré spočíva v tom, že ak spoločnosť dosiahne čistý zisk minimálne vo výške, 
ktorá zodpovedá počtu vydaných prioritných akcií, majiteľom prioritných akcií bude vyplatená dividenda minimálne vo výške 
0,03 € za prioritnú akciu.

Prevoditeľnosť kmeňových akcií nie je obmedzená. Na prioritné akcie má spoločnosť predkupné právo za cenu určenú 
podľa zásad upravených v stanovách spoločnosti. Prioritné akcie možno previesť na inú osobu než spoločnosť alebo 
zriadiť k nej záložné právo v prospech inej osoby než spoločnosť len so súhlasom predstavenstva. Predstavenstvo môže 
odmietnuť udeliť súhlas, ak prioritná akcia nebola prednostne ponúknutá na predaj spoločnosti.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Podmienkou 
na platnosť a účinnosť zmeny stanov je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska.

Vzťahy medzi bankou (skupinou) a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, v súvislosti s ukončením pracovného pomeru, 
resp. vzdaním sa funkcie z akéhokoľvek dôvodu, sú upravené v súlade s platným Zákonníkom práce

Vyhlásenie o správe a riadení
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Vrcholový manažment

Dozorná rada

Dr. Herbert Stepic
predseda dozornej rady (od 23. 8. 2012)
podpredseda dozornej rady (do 23. 8. 2012)
CEO Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Dr. Karl Sevelda (od 1. 7. 2012)
podpredseda dozornej rady (od 23. 8. 2012)
zástupca CEO Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Ing. prof. Peter Baláž, PhD.
člen dozornej rady
profesor Ekonomickej univerzity, Bratislava

Aris Bogdaneris
člen dozornej rady
člen predstavenstva Raiffeisen Bank International AG, 
Viedeň

Ing. Pavol Feitscher
člen dozornej rady
poradca generálneho riaditeľa, Tatra banka, a. s., 
Bratislava

Mag. Renate Kattinger (od 1. 7. 2012)
členka dozornej rady
výkonná riaditeľka, riaditeľka kontrolingu skupiny a RBI, 
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Mag. Dr. Hannes Mösenbacher (od 1. 7. 2012)
člen dozornej rady
riaditeľ kontroly rizík, generálny riaditeľ Raiffeisen Bank 
International AG, Viedeň

Ing. Ján Neubauer, CSc.
člen dozornej rady
fi nančný riaditeľ FIT PLUS, s. r. o., Bratislava

Dkfm. Rainer Franz (do 30. 6. 2012)
predseda dozornej rady

Mag. Dr. Hubert Figl (do 30. 6. 2012)
člen dozornej rady
vedúci divízie workout Raiffeisen Bank International AG, 
Viedeň

Mag. Reinhard Karl (do 30. 6. 2012)
člen dozornej rady
výkonný riaditeľ Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-
Wien AG, Viedeň

Vedenie banky

Predstavenstvo

Ing. Igor Vida
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Uličný
podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Marcel Kaščák
člen predstavenstva

Mgr. Michal Liday
člen predstavenstva

Mgr. Natália Major
členka predstavenstva

Ing. Vladimír Matouš
člen predstavenstva

Mag. Bernhard Henhappel (od 1. 4. 2012)
člen predstavenstva

Prokuristi

Ing. Zuzana Koštialová 

Vrcholový manažment



Výročná správa 2012 29

O banke  /  Adresár RBI

Adresár RBI

Raiffeisen Bank International AG

Rakúsko
Am Stadtpark 9
1030 Viedeň
T. č.: +43-1-71707 0
Fax: +43-1-71707 1715
www.rbinternational.com
ir@rbinternational.com
rbi-pr@rbinternational.com

Sieť bánk

Albánsko
Raiffeisen Bank Sh.a.
„European Trade Center“
Bulevardi „Bajram Curri“
Tirana
T. č.: +355-4-238 1000
Fax: +355-4-227 5599
SWIFT/BIC: SGSBALTX
www.raiffeisen.al

Bielorusko
Priorbank JSC
31-A, V. Khoruzhey
220002 Minsk
T. č.: +375-17-289 9090
Fax: +375-17-289 9191
SWIFT/BIC: PJCBBY2X
www.priorbank.by

Bosna a Hercegovina
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
T. č.: +387-33-287 101
Fax: +387-33-213 851
SWIFT/BIC: RZBABA2S
www.raiffeisenbank.ba

Bulharsko
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
18/20 Gogol Str.
1504 Sofi a
T. č.: +359-2-919 85101
Fax: +359-2-943 4528
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
www.rbb.bg

Česká republika
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
14078 Praha 4
T. č.: + 420-221-141 111
Fax: +420-221-142 111
SWIFT/BIC: RZBCCZPP
www.rb.cz

Chorvátsko
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59
10000 Záhreb
T. č.: +385-1-456 6466
Fax: +385-1-481 1624
SWIFT/BIC: RZBHHR2X
www.rba.hr

Kosovo
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
UÇK Str. No. 51
10000 Priština
T. č.: +381-38-222 222
Fax: +381-38-203 01130
SWIFT/BIC: RBKORS22
www.raiffeisen-kosovo.com

Maďarsko
Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia utca 6
1054 Budapešť
T. č.: +36-1-484 4400
Fax: +36-1-484 4444
SWIFT/BIC: UBRTHUHB
www.raiffeisen.hu

Poľsko
Raiffeisen Bank Polska S.A.
(Raiffeisen Polbank)
Ul. Piekna 20
00-549 Varšava
T. č.: +48-22-585 2000
Fax: +48-22-585 2585
SWIFT/BIC: RCBWPLPW
www.raiffeisen.pl

Rumunsko
Raiffeisen Bank S.A.
Piaţa Charles de Gaulle 15
011857 Bukurešť 1
T. č.: +40-21-306 1000
Fax: +40-21-230 0700
SWIFT/BIC: RZBRROBU
www.raiffeisen.ro
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Rusko
ZAO Raiffeisenbank
Smolenskaya-Sennaya Sq. 28
119020 Moskva
T. č.: +7-495-721 9900
Fax: +7-495-721 9901
SWIFT/BIC: RZBMRUMM
www.raiffeisen.ru

Slovenská republika
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
81106 Bratislava
T. č.: +421-2-5919 1111
Fax: +421-2-5919 1110
SWIFT/BIC: TATRSKBX
www.tatrabanka.sk

Slovinsko
Raiffeisen Banka d.d.
Zagrebska cesta 76
2000 Maribor
T. č.: +386-2-229 3100
Fax: +386-2-303 442
SWIFT/BIC: KREKSI22
www.raiffeisen.si

Srbsko
Raiffeisen banka a.d.
Djordja Stanojevica 16
11070 Novi Beograd
T. č.: +381-11-320 2100
Fax: +381-11-220 7080
SWIFT/BIC: RZBSRSBG
www.raiffeisenbank.rs

Ukrajina
Raiffeisen Bank Aval JSC
Vul Leskova, 9
01011 Kyjev
T. č.: +38-044-490 8888
Fax: +38-044-285 3231
SWIFT/BIC: AVALUAUK
www.aval.ua

Lízingové spoločnosti

Albánsko
Raiffeisen Leasing Sh.a.
„European Trade Center“
Bulevardi „Bajram Curri“
Tirana
T. č.: +355-4-227 4920
Fax: +355-4-223 2524
www.raiffeisen.al

Bielorusko
JLLC Raiffeisen-leasing
31-A, V. Khoruzhey
220002 Minsk
T. č.: +375-17-289 9394
Fax: +375-17-289 9394
www.priorbank.by

Bosna a Hercegovina
Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo
Danileja Ozme 3
71000 Sarajevo
T. č.: +387-33-254 340
Fax: +387-33-212 273
www.rlbh.ba

Bulharsko
Raiffeisen Leasing Bulgaria OOD
Mladost 4, Business Park Sofi a
Building 7B, 4th fl oor
1504 Sofi a
T. č.: +359-2-491 9191
Fax: +359-2-974 2057
www.rlbg.bg

Česká republika
Raiffeisen-Leasing s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
14078 Praha 4
T. č.: +420-221-511 611
Fax: +420-221-511 666
www.rl.cz

Chorvátsko
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Radnicka cesta 43
10000 Záhreb
T. č.: +385-1-659 5000
Fax: +385-1-659 5050
www.rl-hr.hr

Kazachstan
Raiffeisen Leasing Kazakhstan LLP
Shevchenko Str. 146, No. 12
050008 Alma-Ata
T. č.: +7-727-378 5430
Fax: +7-727-378 5447
www.rlkz.kz

Kosovo
Raiffeisen Leasing Kosovo
Gazmend Zajmi n.n., Sunny Hill
10000 Priština
T. č.: +381-38-222 222
Fax: +381-38-203 03011
www.raiffeisen-leasing-ks.com

Adresár RBI
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Maďarsko
Raiffeisen Lízing Zrt.
Váci útca 81-85
1139 Budapešť
T. č.: +36-1-477 8709
Fax: +36-1-477 8702
www.raiffeisenlizing.hu

Moldavsko
I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L.
Alexandru cel Bun 51
2012 Kišiňov
T. č.: +373-22-279 313
Fax: +373-22-228 381
www.raiffeisen-leasing.md

Poľsko
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Ul. Prosta 51
00-838 Varšava
T. č.: +48-22-326 3666
Fax: +48-22-326 3601
www.rl.com.pl

Rakúsko
Raiffeisen-Leasing International GmbH
Am Stadtpark 3
1030 Viedeň
T. č.: +43-1-71707 2966
Fax: +43-1-71707 762966
www.rli.co.at

Rumunsko
Raiffeisen Leasing IFN S.A.
Nusco Tower
Sos Pipera Nr. 42
Etaj 1A
020112 Bukurešť 1
T. č.: +40-21-306 9601
Fax: +40-37-287 9998
www.raiffeisen-leasing.ro

Rusko
OOO Raiffeisen-Leasing
Stanislavskogo Str. 21/1
109004 Moskva
T. č.: +7-495-721 9980
Fax: +7-495-721 9901
www.raiffeisen-leasing.ru

Slovenská republika
Tatra Leasing s.r.o.
Hodžovo námestie 3
81106 Bratislava
T. č.: +421-2-591 93168
Fax: +421-2-591 93048
www.tatraleasing.sk

Slovinsko
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Zagrebska cesta 76
2000 Maribor
T. č.: +386-1-241 6250
Fax: +386-1-241 6268
www.rl-sl.si

Srbsko
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Djordja Stanojevica 16
11070 Novi Beograd
T. č.: +381-11-201 7700
Fax: +381-11-313 0081
www.raiffeisen-leasing.rs

Ukrajina
LLC Raiffeisen Leasing Aval
9, Moskovskiy Av.
Corp. 5 Offi ce 101
04073 Kyjev
T. č.: +38-044-590 2490
Fax: + 38-044-200 0408
www.rla.com.ua

Lízing nehnuteľností

Česká republika
Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
14078 Praha 4
T. č.: +420-221-511 610
Fax: +420-221-511 641
www.rlre.cz

Pobočky a zastúpenia - Európa

Francúzsko
RBI Representative Offi ce Paris
9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paríž
T. č.: +33-1-456 12700
Fax: +33-1-456 11606

Nemecko
RBI Represent ative Offi ce Frankfurt
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt
T. č.: +49-69-299 21918
Fax: +49-69-299 21922

Adresár RBI
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Švédsko
RBI Representative Offi ce Nordic Countries
Drottninggatan 89
P.O. Box 3294
10365 Štokholm
T. č.: +46-8-440 5086
Fax: +46-8-440 5089

Veľká Británia
RBI London Branch
10, King William Street
Londýn EC4N 7TW
T. č.: +44-20-792 92288
Fax: +44-20-793 38099

Pobočky a zastúpenia - Ázia a Amerika

Čína
RBI Beijing Branch
Beijing International Club 200
2nd fl oor
Jianguomenwai Dajie 21
100020 Peking
T. č.: +86-10-653 23388
Fax: +86-10-653 25926

RBI Hong Kong Branch
Unit 2106-08, 21nd Floor,
Tower One, Lippo Centre
89 Queensway, Hong Kong
T. č.: +85-2-273 02112
Fax: +85-2-273 06028 

RBI Representative Offi ce Harbin
Room 1104, Pufa Piaza No. 209
Chang Jiang Road
Nang Gang District
150090 Harbin
T. č.: +86-451-555 31 988
Fax: +86-451-555 31 988

RBI Representative Offi ce Xiamen
Unit 01-02, 32/F Zhongmin Building
No 72 Hubin North Road
Fujian Province
301012 Xiamen
T. č.: +86-592-262 3988
Fax: +86-592-262 3998

RBI Representative Offi ce Zhuhai
Room 2404, Yue Cai Building
No. 188, Jingshan Road
Jida, Zhuhai
Guangdong Province
T. č.: +86-756-323 3500
Fax: +86-756-323 3321

India
RBI Representative Offi ce Mumbai
803, Peninsula Heights
C.D. Barfi wala Road, Andhere (W)
400 058 Bombaj
T. č.: +91-22-262 30657
Fax: +91-22-262 44529

Kórea
RBI Representative Offi ce Korea
20th fl , SC Bank bldg.
47 Jongno
Jongno-gu
Soul 110-702
Kórejská republika
T. č.: +82-2-398 5840
Fax: +82-2-398 5807

Malajzia
RBI Labuan Branch
Level 6 (1E) Main Offi ce Tower
Financial Park
Labuan
80000 Johor Bahru
T. č.: +607-291 3800
Fax: +607-291 3801

Singapur
RBI Singapore Branch
One Raffl es Quay
#38-01 North Tower
Singapur 048583
T. č.: +65-630 56000
Fax: +65-630 56001

USA
RB International Finance (USA) LLC
1133 Avenue of the Americas, 16th Floor
10036 New York
T. č.: +01-212-845 4100
Fax: +01-212-944 2093

RBI Representative Offi ce New York
1133 Avenue of the Americas, 16th Floor
10036 New York
T. č.: +01-212-593 7593
Fax: +01-212-593 9870

Vietnam
RBI Representative Offi ce Ho Chi Minh City
35 Nguyen Hue Str., Harbour View Tower
Room 601A, 6th Floor, Dist 1
Hočiminovo Mesto
T. č.: +84-8-382 97934
Fax: +84-8-382 21318

Adresár RBI
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Raiffeisen Zentralbank AG

Rakúsko
Am Stadtpark 9
1030 Viedeň
T. č.: +43-1-71707 0
Fax: +43-1-71707 1715
www.rzb.at

Vybrané špecializované spoločnosti Raiffeisen

F.J. Elsner Trading GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Viedeň
T. č.: +43-1-797 36 0
Fax: +43-1-797 36 230
www.elsner.at

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Wipplingerstraße 25
1010 Viedeň
T. č.: +43-1-53 451 239
Fax: +43-1-53 451 233
www.kathrein.at

Raiffeisen Centro Bank AG
Tegetthoffstraße 1
1015 Viedeň
T. č.: +43-1-515 20 0
Fax: +43-1-513 43 96
www.rcb.at

ZUNO BANK AG
Am Stadtpark 3
1030 Viedeň
T. č.: +43-1-71707 2691
Fax: +43-1-71707 762691
www.zuno.eu

Adresár RBI
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Firemní klienti

V oblasti poskytovania služieb korporátnemu segmentu kladie Tatra banka veľký dôraz na budovanie vysoko kvalitného 
vzťahu s klientom a profesionálnu starostlivosť, či už o fi rmu alebo o osoby v nej. Vzhľadom na takto cielené budovanie 
nadštandardnej starostlivosti o korporátnych klientov dokáže banka uspokojovať aj tie najnáročnejšie požiadavky. Takmer 
90 vzťahových manažérov – relationship manažérov – spolu s asistentmi a produktovými špecialistami tvorí 190-členný 
skúsený tím pripravený postarať sa o klientov kroporátneho segmentu.

Klientov z oblasti stredného segmentu obsluhuje Tatra banka prostredníctvom 9 fi remných centier, ktoré spolu s obchodnými 
zastúpeniami tvoria sieť 17 predajných miest na Slovensku. Veľkých korporátnych klientov majú na starosti profesionáli 
v centrále Tatra banky. Všetky produkty pre korporátnych klientov sú spracovávané 44 produktovými špecialistami 
na novovybudovanom odbore produktov a podpory pre fi remných klientov v Bratislave.

Firemní klienti
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Veľkí fi remní klienti

Rok 2012 bol pre odbor veľkých fi remných klientov náročnou výzvou. Napriek makroekonomickým podmienkam a vplyvu 
novej legislatívy v oblasti bankovníctva sa však banke podarilo udržať stabilné výsledky.

Prvý polrok bol, žiaľ, poznačený tlakom na optimalizáciu aktív vzhľadom na nové opatrenie o kapitálovej primeranosti 
bánk. Rast aktív bol teda do značnej miery regulovaný, nové úvery boli poskytované predovšetkým existujúcim dlhoročným 
fi remným klientom.

Zdroje smerovali do oblasti energetických projektov, navýšenia existujúcich prevádzkových liniek a parciálne do obnovy 
technológií. Klienti boli aj v roku 2012 veľmi opatrní, dopyt po fi nancovaní bol stále výrazne limitovaný.

Náklady na likviditu zostali stabilné, dlhodobá likvidita bola i v uplynulom roku obmedzená, čo sa prejavilo aj na zvýšenej 
cene dlhodobých zdrojov.

Pasíva sa Tatra banke podarilo udržať v tomto segmente na úrovni predchádzajúceho roka, typickým bol výrazný nárast 
konkurencie a ešte väčší boj o udržanie depozít.

V druhom polroku sa zvýšil rast aktív a úspešne sa podarilo fi nancovať viacero nových projektov. Tatra banka aranžovala 
napr. syndikovaný úver pre Železnice slovenskej republiky v celkovej výške 139 mil. €.

Banka taktiež pokračovala v úspešnom predaji treasury produktov, obľúbeným produktom sa vzhľadom na vývoj úrokových 
sadzieb stali alternatívy v oblasti hedgingu úrokového rizika. Podstatnú časť príjmov v oblasti tradingu naďalej tvorí 
výnos z FX transakcií.

Počas uplynulého roka bola venovaná pozornosť zlepšeniu interných procesov, ako jedna z mála fi nančných inštitúcií 
banka implementovala Lean v oblasti korporátneho bankovníctva. Cieľom je nielen neustále zlepšovať interné procesy, 
ale predovšetkým zvýšiť spokojnosť a komfort našich klientov.

V rámci konceptu Multiplying success Tatra banka odštartovala sériu moderovaných diskusií s významnými osobnosťami, 
ktoré prispievajú k inováciám, ktoré sú pre Tatra banku typické. Zámerom je zoznámiť klientov s osobnosťami, ktoré svojou 
výnimočnosťou a úspechom predstavujú zdroj inšpirácie pre svoje okolie.

Na celkový výsledok odboru veľkých fi remných klientov mal nemalý vplyv aj vývoj rizika a problémových úverov. Najmä 
v treťom kvartáli roku 2012 sa objavilo viacero nových problémových úverov, čo odzrkadľuje aktuálnu situáciu na trhu 
a pretrvávajúcu krízu. 
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Malé a stredné podniky

Segment klientov v správe fi remných centier čelil v roku 2012 veľkým výzvam predovšetkým z dôvodu pretrvávajúcej 
ekonomickej neistoty, klesajúcich úrokových sadzieb a nových legislatívnych opatrení (bankový odvod z vkladov 
právnických osôb).

Napriek zníženému dopytu fi remných klientov po investičnom fi nancovaní a naďalej obozretnému prístupu k posudzovaniu 
rizika bol zaznamenaný rast aktív o 26 mil. €, a podarilo sa tak udržať viac ako 20 %-ný trhový podiel v úveroch právnickým 
osobám. Nové úvery smerovali predovšetkým do oblasti automobilového priemyslu, nehnuteľností, poľnohospodárstva, 
energetiky a služieb. V oblasti pasív bol zaznamenaný mierny, 1,8 %-ný pokles (o 14 mil. €).

Výnosy v segmente malých a stredných podnikov poklesli o takmer 3,8 mil. €, a to najmä v dôsledku klesajúcej čistej 
úrokovej marže, ako aj už spomínaného bankového odvodu. Naopak, v oblasti prevádzkových nákladov banka dosiahla 
impozantný úspech, keď tieto poklesli o viac ako 1 mil. € (4 %), najmä vďaka redukcii personálnych výdavkov a nákladov 
na informačné technológie.

Filozofi ou banky je byť pre klienta spoľahlivým obchodným partnerom, preto sa kladie dôraz na intenzitu stretnutí s klientom 
a doručovanie výnimočného servisu. Relationship manažéri sú vybavení mobilnými kanceláriami, čo im umožňuje viesť 
väčšinu obchodných stretnutí u klienta. Kompetentnosť relationship managera je podporovaná neustálym vzdelávaním 
v oblasti bankových produktov, každoročným procesom certifi kácie, ako aj rotáciami na iných oddeleniach banky. Nový 
informačný systém – operational CRM združuje pre relationship manažéra všetky kľúčové informácie o klientovi na jedno 
miesto, čím sa dosiahla obrovská úspora času stráveného prípravou interných dokumentov a podkladov na rokovania. 
Aby mali klienti prístup aj k iným odborným informáciám, mali možnosť zúčastniť sa na sérii odborných prednášok hlavne 
z oblasti vývoja ekonomiky, možností fi nancovania zo zdrojov Európskej únie, ako aj na prístupoch risk managementu 
k posudzovaniu bonity klientov.

Banka neustále pracuje na optimalizácii svojho vnútorného fungovania. V roku 2012 sa začalo s implementáciou Lean 
metodológie aj v segmente malých a stredných podnikov. Táto kultúrna zmena už po relatívne krátkom období prináša 
hmatateľné úspechy, keď je vidieť podstatné zefektívnenie kľúčových procesov, predovšetkým úverového. Zavedenie 
denných ranných stretnutí s cieľom ujasniť si priority daného dňa, vizualizácia cieľov a dosiahnutých výsledkov, 
ako aj riešiteľské stretnutia sú novinky, ktoré sa už plne udomácnili v denno-dennom pracovnom živote.

Aj v roku 2012 bolo zavádzanie inovácií a ich doručovanie klientom jednou z top priorít segmentu. Okrem noviniek z oblasti 
retailu bol našim klientom v druhej polovici roka predstavený napríklad produktový výpis, ktorý je svojou povahou jedinečný 
na slovenskom bankovom trhu, keďže v rámci jedného dokumentu združuje pre klienta všetky dôležité informácie 
o vzťahu s bankou, ako sú napríklad prehľad oprávnených osôb za klienta, typ a štruktúra jednotlivých produktov, história 
správania sa účtov atď.

V roku 2013 plánuje banka v segmente malých a stredných podnikov naďalej expandovať a zlepšovať úroveň kvality 
služieb. Hlavnými prioritami tak bude opäť spokojnosť klienta i kvalita a komplexnosť servisu podporovaná doručovaním 
ďalších zaujímavých inovácií. 

Ľubica Sobihardová
riaditeľka odboru riadenia fi remných centier

Produkty pre fi remných klientov

Oblasť produktov pre fi remných klientov prešla v roku 2012 viacerými zmenami. V centre pozornosti týchto zmien boli 
najmä externý a interný klient a ich spokojnosť.

Najzásadnejšia z nich bola organizačná zmena, kde sa na začiatku roka všetky oddelenia, ktoré mali v správe úverové 
produkty a produkty obchodného fi nancovania pre fi remných klientov, začlenili pod jeden organizačný celok. Na základe 
tejto organizačnej zmeny sa spojili pod jeden odbor oddelenia obchodného fi nancovania, projektového fi nancovania 
a oddelenia poskytujúceho podporu a metodiku. Cieľom vzniku nového odboru bolo zoskupiť produktové a podporné 
útvary a tým dosiahnuť efektívnejší a koordinovaný vývoj nových produktov a podporných systémov, zjednotenie procesov 
a riadenia ľudí, zlepšenie koordinácie medzi útvarmi a sprehľadniť komunikáciu medzi produktom, podporou a obchodom.
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Odbor produktov pre fi remných klientov Tatra banky pokrýva oblasti ako faktoring a fi nancovanie pohľadávok, 
zmenkové obchody, projektové fi nancovanie, akreditívy a bankové záruky, obchodné a exportné fi nancovanie, ako aj 
agrofi nancovanie a projekty EÚ.

Z hľadiska obchodných výsledkov bol rok 2012 pod vplyvom nízkeho ekonomického rastu slovenskej ekonomiky, a preto 
zároveň aj nízkeho dopytu po úveroch a iných produktoch obchodného fi nancovania zo strany podnikateľských subjektov. 
Slabší ekonomický rast sa negatívne podpísal aj pod vývoj rizikových nákladov.

Vzhľadom na nízky dopyt zo strany klientov bol zaznamenaný medziročne len mierny 4 % nárast v objeme úverov. 
V prípade vystavených akreditívov a záruk však objem medziročne poklesol o 11 %, čo úzko súvisí najmä s poklesom 
výkonov podnikateľov v oblasti stavebníctva. Z hľadiska výnosov nastal mierny medziročný pokles o 7 %. Za hlavný 
dôvod tohto poklesu možno opäť označiť slabší dopyt na strane klientov, čoho dôsledkom sa vyostrila konkurencia 
a zvýšil sa tlak na cenu.

Projektové fi nancovanie potvrdilo svoje dominantné postavenie na trhu. Svoje aktivity v prvej polovici minulého 
roka sústredilo najmä na stabilizáciu portfólia v oblasti fi nancovania projektov obnoviteľných zdrojov energie, kde 
v predchádzajúcom roku výrazne vzrástol objem poskytnutých úverov. V priebehu roka sa podarilo zrealizovať vyšší 
počet projektov bioplynových staníc. Z pohľadu fi nancovania nehnuteľností bol minulý rok charakteristický nízkym počtom 
nových obchodných príležitostí.

Napriek silnejúcej konkurencii bola Tatra banka opätovne štvrtýkrát ohodnotená medzinárodným mesačníkom Global 
Finance ako najlepší poskytovateľ produktov obchodného fi nancovania. Tatra banka je od roku 2008 stabilne najväčším 
poskytovateľom faktoringových produktov a služieb na slovenskom trhu. V oblasti bankových záruk a akreditívov sa Tatra 
banke vďaka stabilným vzťahom a fl exibilite a aj napriek silnejúcej konkurencii podarilo obhájiť pozíciu lídra v objeme 
vystavených záruk v SR, ako aj v objeme a počte prijatých exportných akreditívov. Rast trhového podielu zaznamenala 
aj oblasť agrofi nancovania a spolufi nancovanie projektov podporovaných EÚ. Obchodné a exportné fi nancovanie sa 
presadilo najmä vo fi nancovaní investícií do zahraničia.

Treasury a capital market produkty

Aj v roku 2012 sa banka snažila prostredníctvom svojich produktov capital markets pomáhať fi remným klientom riadiť 
a optimalizovať ich peňažnú likviditu, ako aj ošetrovať devízové, úrokové a komoditné riziká, ktorým sú vystavení počas 
svojich podnikateľských aktivít.

Pri produktoch sa ešte výraznejšie prehĺbil trend odklonu od zložitejších derivátov k základným produktom. V oblasti 
kurzového rizika sa to prejavilo mierným poklesom z obchodovaných devízových opcií na úkor spotových devízových 
konverzií a forwardov.

Aj v roku 2012 banka evidovala pokračujúci záujem klientov o zabezpečnie úrokových rizík. Klienti si zabezpečili približne 
rovnaký nominálny objem úverov ako rok predtým, výrazne však (až o 63 %) oproti minulému roku narástol počet obchodov. 
Tento nárast bol výsledkom zvýšeného záujmu klientov o úrokové zaistenie zo segmentu malých a stredných podnikov. 
Kým v roku 2011 bola hlavným motívom úrokového zaistenia klientov zvýšená volatilita úrokových sadzieb, v tomto roku sa 
klienti snažili využiť pokles úrokových sadzieb na celej krivke do blízkosti svojich historických miním a zabezpečiť si lacné 
fi nancovanie na dlhšie obdobie. Produktovo opäť dominovalo zaistenie formou jednoduchého úrokového swapu, resp. 
poistenie maximálnej pohyblivej úrokovej sadzby cez nákup úrokových opcií.

Banka naďalej intenzívne spolupracuje s materskou bankou RBI s cieľom priniesť svojim klientom širšiu produktovú 
ponuku, najmä v oblasti štruktúrovaných produktov.
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Retailoví klienti

 

Rok 2012 sa niesol v znamení zmien, čím Tatra banka potvrdila svoju pozíciu lídra v inováciách. Začiatkom roka banka 
podporila osobný a profesionálny prístup ku klientom výnimočným zážitkom pri otvorení balíka služieb Tatra PersonalTB. 

Jeho základom je vysvetlenie funkcií balíka služieb tak, aby klient dostal všetky informácie, bol s účtom spokojný 
a aktívne ho využíval od prvého momentu. Ako jediná banka na Slovensku zároveň odovzdáva klientom pri otvorení účtu 
Kartu na počkanieTB. Komfortné používanie účtu umožňujú aj Bezkontaktné mobilné platbyTB cez smartfóny.

Klienti preferujúci osobnú komunikáciu mali možnosť počas roku 2012 využiť služby poskytované pracovníkmi v stabilnej 
sieti 128 pobočiek po celom Slovensku, pričom rovnako dostupné boli špecializované služby hypotekárnych špecialistov 
a virtuálnych hypošpecialistov, ktorí komunikujú s klientmi z rôznych pobočiek prostredníctvom telekonferenčného riešenia.

Dôvera prémiových klientov v starostlivosti osobných bankárov sa opätovne potvrdila aj tento rok viac ako 13 % nárastom 
ich úverovej angažovanosti. Hlavným motívom tohto rastu boli výhodné produktové riešenia tak na strane hypotekárnych 
úverov, ako aj pri špecializovaných kampaniach kreditných kariet, zameraných na odmeňovanie klientov, doplnených 
o odborné poradenstvo pracovníkov Tatra banky. Mimoriadnej obľube sa teší Bilancia majetku, pripravená špeciálne 
pre klientov Premium bankingu, ktorá prináša zjednodušený a transparentný pohľad na celú škálu produktov na strane 
aktív alebo pasív, ktoré klient v banke využíva. Nemenej obľúbeným je aj Program odmeňovaniaTB, ktorý umožňuje 
klientom bezplatné vedenie bežného účtu. Tento benefi t momentálne využíva prevažná väčšina prémiových klientov.
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Privátne bankovníctvo

Aj rok 2012 bol v Private Bankingu Tatra banky vnímaný ako dynamický. Napriek vysokej neistote neustále panujúcej 
na fi nančných trhoch výrazne rástla dôvera klientov privátneho bankovníctva. Potvrdzujú to aj čísla, keďže objem 
spravovaných aktív vzrástol medziročne takmer o 11 % na úroveň 1,65 mld. €. Rovnako bol vidieť rast aj na počte klientov 
spadajúcich pod starostlivosť privátneho bankovníctva. V roku 2012 vzrástol tento počet o viac ako 400 nových klientov. 
Sumárne sa v privátnej starostlivosti nachádza viac ako 3 600 klientov Tatra banky.

Širokú škálu inovácií v počiatkoch roka 2012 otváralo spustenie automatického systému na spracovanie pokynov 
na obchodovanie. Primárnym cieľom bolo obmedzenie operačného rizika, ale i zvýšenie komfortu nielen aktívne 
obchodujúcim klientom. Vďaka novému systému sa podarilo výrazne skrátiť čas spracovávania pokynov, ale i znížiť mieru 
operačného rizika pri obchodovaní s cennými papiermi.

Minimalizácia rizika a maximálne úsilie o dlhodobú spokojnosť klienta doviedli oddelenie privátneho bankovníctva 
do úspešného pokračovania v rámci investičného poradenstva pre klientov. Základný pilier Wealth ManagementuTB 
zavedený v roku 2011 bol úspešne obohatený o absolútne individuálne nastavenie pre každého klienta. Individuálny pohľad 
na výnos, riziko, horizont či celkové cash-fl ow majetku vytvára absolútnu konkurenčnú výhodu a maximálnu spokojnosť 
každého z klientov, ktorý dostáva priame investičné odporúčanie na nákup vybraných diverzifi kovaných riešení.

Ďalší krok, pre ktorý sa rozhodlo privátne bankovníctvo, bolo vytvorenie oportunistického tímu. Hlavným dôvodom bola 
eliminácia rizika. Sekundárnym dôvodom bola tvorba nových produktov a takisto ambícia hľadať zaujímavé trhové 
príležitosti či riešenia pre náročných klientov.

Klienti, ktorí mali záujem o investíciu na akciovom trhu, mali možnosť efektívne časovať trh cez princíp Best entry certifi kátov. 
Sú to certifi káty, ktoré si vedeli počkať na najlepší vstup na trh a umožnili nakupovať klientom za najnižšie ceny. Produktových 
výhod, ktoré privátne bankovníctvo ponúklo, bolo, samozrejme, viacero. Z dôvodu nastavenia monetárnych politík banka 
ponúkla klientom množstvo riešení pokrývajúcich infl ačné riziká. Produktová škála bola v tomto smere naozaj široká. Sú 
to napríklad vysoko bezpečné infl ačné dlhopisy či bonusové certifi káty s veľmi zaujímavým výnosom spätým s infl áciou. 
Klienti mali v ponuke pätnásť inovatívnych oportunistických produktov, kde sa podarilo umiestniť viac ako 50 mil. €.

Hlavným partnerom pre klientov privátneho bankovníctva bola naďalej spoločnosť Tatra Asset Management, do ktorej 
klienti za posledný rok investovali takmer 100 mil. € nových zdrojov v celkovej výške viac ako 376 mil. €. Produktová 
škála, ktorú využívajú klienti privátneho bankovníctva, nie je obmedzená. Jediné obmedzenie je len veľkosť trhu, keďže 
klient má možnosť nakúpiť si akýkoľvek voľne obchodovateľný cenný papier. Uvedomujúc si, že investičné portfólio by 
malo obsahovať aj komoditnú stratégiu, pripravil Tatra Asset Management riešenie, ktoré obmedzuje maximálne riziko 
komoditných trhov, pričom ponecháva príležitosť dosahovať nadpriemerné zisky. Toto riešenie má názov Komoditný fondTB.

Privátne bankovníctvo bolo aj v tomto roku lídrom pri predaji zlata najmä vďaka komplexnému servisu, ktorý pri predaji 
zlata poskytuje. Klientovi okrem nákupu zlata banka ponúka možnosť spätného odkupu, uloženie v bezpečnostných 
schránkach trezora, ktorý je klientovi dostupný 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Klient má možnosť si cenu zlata 
poistiť prostredníctvom opcií, prípadne čerpať úver založený zlatom uloženým v trezore banky. Aj v roku 2012 nakúpili 
klienti privátneho bankovníctva rekordné množstvo zlata, tentoraz v objeme viac ako 30 mil. €.

Produktovú škálu však neuzatvárajú len štandardné produkty. Zmysel pre umenie podporila Tatra banka aj vytvorením 
mobilnej aplikácie ArtConsultingTB. V súčasnosti odbor privátneho bankovníctva pracuje na celej škále neštandardizovaných 
produktov a služieb pre klientov, aby dokázal uspokojiť aj tie najnáročnejšie a najexkluzívnejšie požiadavky do budúcnosti.

Pozíciu trhového lídra potvrdil aj medzinárodný magazín Euromoney, ktorý udelil privátnemu bankovníctvu Tatra banky 
niekoľko významných cien: V rámci regionálnych ocenení udeľovaných za jednotlivé krajiny sa najlepšie na Slovensku 
umiestnil Private Banking Tatra banky s celkovým počtom štyri ceny, čo je najviac spomedzi všetkých slovenských 
bánk. Menovite to bola cena Najlepšie služby privátneho bankovníctva (Best Private Banking Services Overall), Najlepší 
relationship management (Relationship Management), Najlepšie služby pre privátnych klientov s majetkom 0,5 – 1 mil. USD 
(Net-worth-specifi c Services, Super Affl uent) a Najlepšie služby pre privátnych klientov s majetkom 1 – 10 mil. USD (Net-
worth-specifi c Services, High Net Worth I). 
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Bežné a termínované vkladové účty, poistenie

V roku 2012 trh s vkladmi nezaznamenal významnejšie turbulencie a niesol sa skôr v znamení očakávaní, čo prinesie 
budúcnosť. Klienti preferovali skôr kratšie viazanosti do jedného roka pred dlhými viazanosťami depozitných produktov. 
Atraktívnymi sa stali fl exibilné možnosti sporenia bez viazanosti a s jednoduchým spôsobom vkladov a výberov. Vzhľadom 
na postupný pokles úrokových sadzieb na bežných termínovaných vkladoch si klienti hľadajúci dlhodobé zhodnotenie 
svojich usporených peňazí volili vo väčšej miere aj iné možnosti zhodnocovania svojich úspor, ako sú napríklad investičné 
fondy alebo cenné papiere.

Tatra banka má za sebou úspešný rok v oblasti depozít. Počas celého roka poskytovala vo svojom portfóliu širokú paletu 
sporiacich produktov. Klienti si tak mohli na základe svojich preferencií vyberať z rôznych možností, podľa toho, či chceli 
sporiť krátkodobo, účelovo alebo si len jednoducho chceli vytvárať rezervu do budúcnosti. Obľube sa teší komfortný 
sporiaci účet s výhodným úročením, ktorý má každý klient k dispozícii popri svojom bežnom účte. Umožňuje klientom 
odkladať si peniaze akoby „do prasiatka“, odkiaľ ich môžu kedykoľvek minúť na nejaký väčší nákup či dovolenku alebo 
po nasporení väčšej sumy ich presunúť do iných viazaných produktov. Väčšina klientov oceňuje najmä inovatívny spôsob 
sporenia kartou – pri každom nákupe platobnou kartou klient usporí práve na tento sporiaci účet sumu, ktorú si sám zvolí.

Aj v roku 2012 priniesla Tatra banka výrazné inovácie a nadštandardný servis do fi nančného sveta svojich klientov. 
Ako prvá a stále jediná banka na trhu vydáva od mája debetné karty Visa Electron k účtu klienta na počkanie. Nový klient, 
ktorý si otvorí v banke bežný účet, tak dostane komplexný bankový účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, ktorý má 
okamžite plne funkčný a pripravený na používanie. Hneď pri prvej návšteve si klient vyskúša svoj Internet bankingTB, zistí, 
ako funguje SMS notifi kácia o platbách, a v obchode oproti pobočke si môže ihneď svojou novou platobnou kartou zaplatiť 
za nákup. Spätné väzby od klientov na tento zážitok s bankou sú pozitívne a nielenže sú spokojní, ale mnohí odchádzajú 
z banky dokonca nadšení. Rovnako všetci klienti majú s kartou na počkanie o starosť menej, v prípade, že kartu stratia, 
majú náhradnú okamžite k dispozícii v pobočke.

Významný nárast používania smartfónov u klientov Tatra banky priniesol so sebou aj mimoriadny záujem o používanie 
mobilných bankových aplikácií. Tatra banka, pripravená na tento trhový trend, poskytla klientom všetko, čo od banky 
klienti potrebujú, týmto inovatívnym spôsobom a ako vždy ešte aj čosi navyše. Špeciálne vyvinuté aplikácie na mieru 
smartfonovým používateľom vytvorili úplne novú používateľskú skúsenosť s bankou a s používaním bežných každodenných 
bankových služieb. Tatra banka je tak s klientom v jeho vrecku kdekoľvek sa nachádza. Klient môže mať vďaka Tatra 
banke, ako jedinej banke na Slovensku, kartu k účtu v mobile a platiť ňou bezkontaktne na platobných termináloch 
na Slovensku aj v zahraničí. Môže robiť rýchle prevody peňazí z účtu, má prehľad o svojich transakciách nielen na účte, 
ale aj na kreditnej karte a dokonca si môže zobrať aj rýchly úver na pár kliknutí cez mobil, kdekoľvek práve je a chce si 
kúpiť niečo, po čom túži.

Balík služieb Tatra PersonalTB sa prispôsobuje potrebám klientov a odmeňuje aktívnych klientov, ktorí si Tatra banku 
vyberú za svoju hlavnú banku. Klient, ktorý si v banke sporí, často platí kartou a vyberie si z ponuky úverov, si zníži svoje 
výdavky na každodenné bankové služby a dokonca má balík služieb často aj úplne zadarmo. Navyše pre deti, študentov, 
absolventov a manželov má balík služieb dodatočné zvýhodnenia ušité na mieru. Čoraz viac klientov zároveň oceňuje 
výhody, ktoré im Tatra PersonalTB prináša, ak hospodária so svojimi fi remnými aj súkromnými fi nanciami v Tatra banke. 
Vyše polovica klientov tak získala v Tatra banke výraznú zľavu z poplatku za balík služieb.

Aj v tomto roku si klienti mohli vyberať z ponuky atraktívnych dizajnov platobných kariet, novinkou boli štýlové motívy 
pre tíndežerov a študentov s dizajnmi značiek Roxy a Quiksilver.

Bankopoistné produkty patria už tradične do ponuky Tatra banky, predovšetkým ako dôležitá výbava k úverom. V spolupráci 
s poisťovňou Uniqa Tatra banka prináša väčší pocit bezpečia pri splácaní hypotekárnych aj iných úverov prostredníctvom 
špeciálneho poistenia na tento účel. Rovnako aj majiteľ fi rmy má možnosť poistiť seba alebo inú kľúčovú osobu vo fi rme 
vo vzťahu k úveru, ktorý si zobral na rozvoj svojho biznisu, a zabezpečiť si tak záväzok voči banke aj v prípade neočakávaných 
udalostí. Ponuku obohacuje ešte poistenie majetku k hypotékam a obľúbené cestovné poistenie k platobným kartám.
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Platobné karty

Platobné karty patria v Tatra banke už tradične k nositeľom inovácií. Podľa trhových podielov, ktoré Tatra banka v tomto 
segmente dosahuje, možno povedať, že naučila bezkontaktne platiť slovenských držiteľov kariet. Jej podiel na domácom 
trhu v bezkontaktných kartách predstavuje takmer 50 %. Najvýznamnejšie prispela k tomu, že Slovensko je prvé v Európe 
v pomere bezkontaktných kariet ku všetkým vydaným kartám. Kartu s bezkontaktným čipom má k dispozícii už 80 % 
držiteľov debetných a takmer 60 % držiteľov kreditných kariet.

Prvou jedinečnou inováciou roku 2012 bola karta na počkanie. Kým predchádzajúcich 20 rokov klienti čakali na vydanie 
karty, od tohto roku v Tatra banke ako jedinej banke na Slovensku karty čakajú na klientov. Znamená to, že klient na jednu 
návštevu dostane od banky plne funkčný bežný účet s debetnou kartou a Internet bankingomTB a môže ho okamžite 
používať. Navyše pokiaľ klient náhodou stratí kartu alebo cestuje a potrebuje okamžite medzinárodnú platobnú kartu, 
v Tatra banke ju dostane rovnako komfortne, kedykoľvek na počkanie.

Bezkontaktné platbyTB a karty na počkanie otvorili dvere k ďalšej unikátnej inovácii – mobilným platbám. Tatra banka 
je prvá banka na Slovensku a dokonca aj v Európskej únii, ktorá priniesla novú a veľmi pohodlnú formu bezkontaktného 
platenia prostredníctvom platobnej karty v mobilnom telefóne. Prvým smartfónom, ktorý umožnil takéto platenie, bol 
iPhone s prídavným zariadením iCarte. Postupne prichádzajú na rad ďalšie typy telefónov, ktoré vďaka NFC anténe 
už nepotrebujú prídavné zariadenie na to, aby sa nimi dalo platiť. Zatiaľ Tatra banka priniesla službu bezkontaktných 
mobilných platieb v spolupráci s telefónnym operátom O2 začiatkom roka 2013, pričom túto službu plánuje rozšíriť aj pre 
klientov ostatných mobilných operátorov.

Pretože jednoduchosť a transparentnosť je v banke vnímaná ako veľmi dôležitá, Tatra banka priniesla niekoľko vylepšení 
aj držiteľom kreditných kariet – zúčtovací cyklus a Program odmeňovaniaTB fungujú podľa kalendárneho mesiaca a bola 
predĺžená dĺžka bezúročného obdobia až na 51 dní.

Pred letnou dovolenkovou sezónou priniesla Tatra banka ďalšiu kreditnú kartu v rade tradičných limitovaných edícií 
kreditných kariet, tentoraz v podobe Šíllenej karty, navrhnutej podľa unikátneho dizajnu slovenského umelca Erika Šilleho, 
oceneného aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Uvedenie karty na trh bolo spojené s klientsky obľúbenou kampaňou 
zameranou na podporu používania kreditných kariet. Za 300 eur minutých na nákupy získali klienti bonus 30 €. Táto karta 
mala doposiaľ v celej histórii dizajnov z limitovaných edícií u klientov najväčší úspech.

Tieto zmeny prispeli k úspešnému predaju kreditných kariet počas celého roka, počet kreditných kariet vzrástol o 7 % 
a celkové predaje až o 50 % oproti minulému roku. Objemy transakcií realizovaných platobnými kartami zaznamenali 
nárast o 8 %, čo predstavuje celkové využitie kariet v hodnote 3,25 mld. €. Naďalej sa preukazuje, že klienti svoje karty 
používajú stále častejšie, a počet transakcií vzrástol až o 11 %.

Nákupy platobnými kartami sú stabilne na vysokej úrovni. Debetnými kartami platia klienti v obchodoch viac ako jednu 
tretinu z celkového objemu a až dve tretiny z počtu všetkých realizovaných kartových transakcií. Kreditné karty sú dlhodobo 
využívané predovšetkým na nákupy a len 1 z 20 transakcií je výberom hotovosti.

Stále viac priaznivcov si získava aj rýchla bezkontaktná platba. Klienti tomuto inovatívnemu a rýchlemu spôsobu platenia 
dôverujú a objemy aj počty transakcií stúpli päťnásobne oproti predchádzajúcemu roku.

Veľkému záujmu sa najmä v predvianočnom období tešila aj ponuka Darčekovej kartyTB s paletou atraktívnych obalov 
na rôzne príležitosti. Zároveň kartu začalo ponúkať aj kontaktné centrum Tatra banky DIALOG. Takýmto spôsobom 
si klient kartu pohodlne objedná cez telefón a kuriér ju doručí obdarovanému priamo domov. Jej predaje sa oproti 
minulému roku zdvojnásobili.
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Úvery

Rok 2012 bol pre retailové úvery úspešný. Vďaka nárastu v počte a objeme novoposkytnutých úverov a starostlivosti 
o existujúcich klientov banka dosiahla nárast celkového objemu portfólia. Aj v náročnom konkurenčnom prostredí si Tatra 
banka spoľahlivo drží pozíciu trhovej trojky v poskytovaní retailových úverov.

Banka venuje retailovým úverom veľkú pozornosť. Ako jediná banka na trhu aj v roku 2012 ponúkla jedinečný benefi t 
vo forme Zrýchleného splácania pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a súčasne priniesla niekoľko ďalších inovácií 
pri poskytovaní produktov, ktoré sa stretli s pozitívnou reakciou klientov. Za najdôležitejšiu je možné považovať napríklad 
začiatok poskytovania Bezúčelového úveruTB Classic cez mobilnú aplikáciu Tatra banka pre smartfóny na platforme iPhone 
a Android bez potreby osobnej návštevy pobočky. Možnosť načerpať úver prostredníctvom smartfónu umožňuje Tatra 
banka ako jediná banka na slovenskom trhu. Vylepšenie Voliteľného prečerpaniaTB k bežnému účtu prinieslo klientom 
zvýšenie transparentnosti a stabilitu pri pridelení a prehodnotení úverového limitu. Nielen inovácie, ale aj nadštandardná 
kvalita poskytovaných služieb pomáhajú zvyšovať spokojnosť klientov.

Jednotlivé produkty mali ku koncu roka 2012 v úverovom portfóliu nasledujúce zastúpenie podľa objemu: úvery 
zabezpečené nehnuteľnosťou 83 %, Bezúčelový úverTB Classic 10 %, Bezúčelový úverTB Garant 1 %, Voliteľné prečerpanie 
a kreditné karty 6 %.

V roku 2012 banka poskytla 2 898 Amerických hypotékTB v objeme 95,77 mil. € a ďalších 6 581 úverov na bývanie 
v objeme 366,69 mil. €, z čoho 2 012 úverov v objeme 71,88 mil. € pripadá na úvery so štátnym príspevkom pre mladých. 
Oproti predchádzajúcemu roku narástol objem portfólia úverov zabezpečených nehnuteľnosťou poskytnutých fyzickým 
osobám o 8 %, vďaka čomu si banka udržuje stabilný trhový podiel v hypotekárnych úveroch.

Bezúčelový úverTB Classic sa tešil aj v roku 2012 veľkému záujmu zo strany klientov. Celkový objem poskytnutých úverov 
za rok 2012 sa vyšplhal na výšku 136,9 mil. €, v celkovom počte 35-tisíc kusov, čo predstavuje 5 % nárast v objeme 
poskytnutých úverov oproti predchádzajúcemu roku. Predaj podporila aj zaujímavá ponuka Prvú splátku zaplatíme za vás!

Produktové portfólio v oblasti bezúčelových úverov dopĺňa bezúčelový úver zabezpečený fi nančnými 
prostriedkami. Bezúčelový úverTB Garant bol v roku 2012 poskytnutý v celkovom objeme 5,226 mil. €. 
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Malí fi remní klienti

V roku 2012 Tatra banka pokračovala v nastavenom trende z roka 2011 podporiť segment malých fi rmených klientov 
a v snahe byť bližšie ku klientovi prostredníctvom širokej siete pobočiek a špecialistov v oblasti fi remného bankovníctva, 
business poradcov.

Tatra banka dokázala aj v tomto roku narásť v objeme poskytnutých úverov pre tento segment aj napriek poklesu 
dopytu zo strany fi riem po úveroch z dôvodu neistoty v ekonomike a poklesu dopytu po výrobkoch fi riem. Medziročný 
rast v objeme úverov dosiahol 13 %, na ktorom sa v hlavnej miere podieľalo fi nancovanie prostredníctvom 
produktov BusinessÚverTB Expres a BusinessÚverTB Variant.

V roku 2012 sme pripravili pre klientov viaceré zjednodušenia hlavne z hľadiska množstva podkladov potrebných 
na vybavenie úveru. Rovnako sme urobili úpravy v produkte BusinessÚverTB Hypo tak, aby viac zohľadnoval potreby 
klientov a tlak na cash fl ow fi riem spôsobený spomalením ekonomiky. Rok 2013 bude pravdepodobne opäť spojený 
so slabým rastom ekonomiky a s tým spojeným nízkym dopytom po úveroch zo strany malých fi remných klientov.
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Internet bankingTB, mobilné aplikácie, prijímanie platobných kariet

Elektronickým distribučným kanálom venuje Tatra banka vysokú pozornosť. Výsledkom je aj množstvo ocenení a prvenstiev, 
ktoré v tejto oblasti banka dosahuje. Za Internet bankingTB získala v roku 2012 v poradí už desiate ocenenie Najlepší 
Internet banking na Slovensku (Best Consumer Internet Bank in Slovakia) od medzinárodného magazínu Global Finance, 
aplikácia ČítačkaTB bola nominovaná do fi nále medzinárodnej súťaže Sesames Awards, ktorá ocenila toto softvérové 
riešenie. V neposlednom rade banka už opäť potvrdila pozíciu trhového lídra v oblasti prijímania platobných kariet, o čom 
svedčí aj jej viac ako 40 % podiel na celkovom obrate realizovanom platobnými kartami a takmer 60 % podiel na slovenskom 
trhu v počte bezkontaktných platobných terminálov.

Internet bankingTB

V roku 2012 bola nová beta verzia Internet bankinguTB doplnená o celý rad nových funkcionalít, ktoré klientom prinášajú 
ešte väčší komfort pri práci s novou aplikáciou. Pribudli prehľady úverov a termínovaných účtov, doplnili sa možnosti 
kopírovania v rámci aplikácie a zobrazovanie pomocníka nad ikonami a tlačidlami. Boli doplnené aj dôvod nezrealizovania 
platby do detailov vykonaných platieb cez Internet bankingTB, možnosť zrealizovať jednorazový platobný príkaz priamo 
z trvalého príkazu, vytvorenie trvalého príkazu priamo z detailu domácej vykonanej platby cez Internet bankingTB, 
vizualizácia frekvencie úhrad v trvalom príkaze, úprava triedenia zoznamu kreditných kariet, možnosť priblíženia grafu 
v rámci daného obdobia a graf pre termínované účty. Pre inovatívnu službu Avíza o faktúrach pribudol nový významný 
partner Orange Slovensko.

Na zjednodušenie práce s mobilnou ČítačkouTB bola implementovaná aktivácia čítačky v Internet bankinguTB, dovtedy 
možná len cez DIALOG, a na jednoduchšie vygenerovanie autorizačného kódu cez mobilnú ČítačkuTB pribudol QR kód 
na načítanie parametrov platobného príkazu. Zároveň bolo pre klientov, neklientov a návštevníkov stránok Tatra banky 
zverejnené plnohodnotné interaktívne demo novej aplikácie Internet bankingTB, kde si môžu pozrieť a vyskúšať prácu 
s aplikáciou Internet bankingTB.

V septembri 2012 bola takto obohatená nová verzia Internet bankinguTB prepnutá z beta verzie na primárnu verziu 
pre klientov Tatra banky. Pôvodná verzia Internet bankinguTB  je stále dostupná, ukončenie jej prevádzky je naplánované 
na koniec roka 2013.

Internet bankingTB kontinuálne potvrdzuje svoju pozíciu kľúčového servisného distribučného kanála. S viac ako 18 mil. 
zrealizovaných domácich transakcií je najvyužívanejším kanálom v banke a jeho podiel naďalej rastie. Približne 20 % 
predschválených kampaňových Bezúčelových úverovTB je poskytnutých práve cez Internet bankingTB.

Pokračuje aj prechod klientov na Kartu a čítačkuTB, za rok 2012 prešlo na tento nástroj ďaších takmer stotisíc klientov, čím 
sa dosiahla hranica takmer 100 % klientov, ktorí majú nastavený tento autorizačný nástroj pre Internet bankingTB.

V oblasti e-commerce služieb si TatraPay a CardPay spolu udržujú 40 % priemerný medziročný nárast v počte transakcií.

Mobilné aplikácie

Elektronické bankovníctvo prinieslo klientom Tatra banky inovácie aj v oblasti mobilných aplikácií.ČítačkuTB, softvérovú 
náhradu autentifi kačného nástroja Karta a čítačkaTB, môžu od mája 2012 využívať aj klienti s iOS zariadeniami. Tatra 
banka tým zjednodušila prihlásenie sa do Internet bankinguTB väčšine svojich klientov.

Aplikácia Tatra banka pre iPhone/Android priniesla minulý rok hneď niekoľko nových funkcionalít. Klienti môžu zrealizovať 
platobný príkaz z poštového poukazu, zo SIPO poukazu alebo z faktúry mobilného operátora rýchlejšie, a to použitím 
skenera platobného poukazu, ktorý je integrovaný priamo v aplikácii.

Aktívni používatelia služby Avíza o faktúrach nájdu svoje faktúry spolu s možnosťou úhrady priamo vo svojom smartfóne.

V rámci vianočnej kampane na Bezúčelový úverTB spustila v decembri 2012 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku 
pre skupinu svojich klientov nielen možnosť cez mobilný telefón požiadať non-stop o predschválený spotrebný úver, 
ale vo väčšine prípadov ho aj v priebehu niekoľkých minút začať čerpať.
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Po zavedení bezkontaktnej technológie a bezkonkurenčnej novinky na slovenskom trhu, vydávania debetných kariet 
na počkanie, sa Tatra banka v roku 2012 intenzívne venovala aj rozvoju unikátnych mobilných platieb. Je to nová a veľmi 
pohodlná forma bezkontaktného platenia prostredníctvom platobnej karty v mobilnom telefóne. Prvým typom, ktorý umožnil 
takéto platenie, bol v máji 2012 telefón iPhone s prídavným zariadením iCarte. Tatra banka si tak získala prvenstvo nielen 
na Slovensku, ale aj v Európskej únii.

Pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banka uviedla v júni 2012 špeciálnu aplikáciu ArtConsultingTB, ktorá prezentuje 
katalóg umeleckých diel slovenských autorov určený do mobilných zariadení s iOS – do iPadu a iPhonu. Zaujímavosťou 
aplikácie je funkcia Live náhľad (len pre iPad), vďaka ktorej si zberatelia umeleckých diel môžu svoj obraz virtuálne zavesiť 
na stenu doma alebo v práci.

Prijímanie platobných kariet

Rok 2012 bol ďalším rokom, v ktorom Tatra banka dominovala na slovenskom trhu v oblasti prijímania platobných kariet. 
Klienti Tatra banky dosiahli prostredníctvom platobných kariet obrat (najmä na platobných termináloch a prostredníctvom 
internetovej platobnej brány pre e-commerce) 1,73 mld. €, čo predstavuje takmer 42 % podiel z celkového obratu platieb 
platobnými kartami v Slovenskej republike. Objem transakcií dosiahol ročný rast 11,1 %. Počet transakcií vzrástol 
na 53,5 mil., čo predstavuje nárast o 17,5 %.

V súlade so stratégiou líderstva v inováciách pokračovala Tatra banka v podpore rastu bezkontaktných transakcií. Jednou 
z foriem podpory je rozširovanie pokrytia siete platobných terminálov technológiou, ktorá umožňuje prijímať platby 
bezkontaktným spôsobom. Koncom roka 2012 bolo takmer 7 000 (t. j. vyše 68 % z celkového počtu) platobných terminálov 
Tatra banky pripravených na bezkontaktné platby, čo je takmer 60 % podiel z celkového počtu bezkontaktných terminálov 
na Slovensku. K 31. 12. 2012 mala Tatra banka 10 534 aktívnych platobných terminálov, čo takisto predstavuje prvé miesto 
medzi slovenskými bankami (podiel 28 %).

V roku 2012 malo používanie platobných kariet rovnaký trend ako v roku predchádzajúcom – postupne klesala priemerná 
výška transakcie zaplatená platobnou kartou u obchodníkov – z 34,15 € na 32,29 €. Pokles priemernej výšky platby 
odzrkadľuje stále rastúcu obľúbenosť používania platobných kariet. Kupujúci používajú platobné karty aj na menšie alebo 
drobné nákupy, čomu sa donedávna vyhýbali. Tento trend v budúcnosti pravdepodobne posilní aj rastúce využívanie 
bezkontaktnej technológie. Celkový obrat Tatra banky na platobných termináloch umiestnených v obchodných prevádzkach 
jej klientov prostredníctvom bezkontaktných platieb presiahol v roku 2012 16 mil. €, počet transakcií dosiahol 1,8 mil.

Celkový počet bankomatov Tatra banky dosiahol 313 ks a s 12 % podielom počtu bankomatov si udržuje Tatra banka 
dlhodobo tretie miesto na slovenskom trhu.

V roku 2012 Tatra banka v rámci zefektívnenia siete bankomatov odinštalovala desať kusov bankomatov (najmä z dôvodu 
nízkej rentability ich prevádzky) a súčasne nainštalovala desať kusov bankomatov do nových lokalít, ktoré boli vyberané 
s ohľadom na proklientsku orientáciu Tatra banky.

V bankomatoch Tatra banky bolo vykonaných viac ako 13 miliónov výberov hotovosti, čo predstavuje medziročný nárast 
viac ako 1 %. Celkový objem transakcií vo výške takmer 1,9 mld. € predstavuje medziročný nárast takmer 5 %. S cieľom 
dosahovať dlhodobú dôveru našich klientov a obohatiť ich o výnimočné produkty Tatra banka pokračovala v modernizácii 
siete bankomatov a vymenila 67 kusov bankomatov za nové bankomaty z najmodernejšieho modelového radu. 

Retailoví klienti
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Kontaktné centrum DIALOG

Kontaktné centrum DIALOG začalo v roku 2012, okrem zabezpečovania kompletného servisu pre klientov, rozširovať 
poskytované služby aj sprostredkovaním predaja retailových produktov Tatra banky.

DIALOG v roku 2012 začal poskytovať predaj jedného z produktov Tatra banky, Darčekovej kartyTB, procesom, pri ktorom 
si klient priamo prostredníctvom telefónu môže zakúpiť Darčekovú kartuTB pre seba alebo svojich najbližších bez potreby 
navštíviť pobočku, a to spôsobom, že zakúpenú Darčekovú kartuTB doručí kuriér na adresu, ktorú si klient sám zvolí.

Nová služba Tatra ChatTB, ktorú začal DIALOG poskytovať klientom v roku 2011, zaznamenala nárast využívania klientmi 
v roku 2012 o 74 % oproti predchádzajúcemu roku 2011.

Kontaktné centrum DIALOG aj naďalej efektívne využívalo telemarketing, predávalo kreditné karty a bezúčelové úvery. 

Retailoví klienti
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Platobný styk
Tatra banka aj v roku 2012 pokračovala v realizácii aktivít, ktoré jej pomohli udržať si nielen významné postavenie 
na slovenskom bankovom trhu, ale aj rastúci trend počtu spracovaných prevodných príkazov.

Počet zrealizovaných tuzemských prevodných príkazov stúpol i v nestabilnej ekonomickej situácii o takmer 4 %, pričom 
v oblasti zahraničného platobného styku bol nárast počtu spracovaných transakcií ešte výraznejší a presiahol hranicu 14 %.

Zásluhu na tom majú predovšetkým elektronické distribučné kanály, prostredníctvom ktorých bolo zadaných viac 
ako 95 % z celkového počtu zrealizovaných prevodných príkazov. Podiel transakcií realizovaných prostredníctvom týchto 
distribučných kanálov potvrdzuje, že inovácie, ktoré Tatra banka priniesla na slovenský trh v tejto oblasti, či už ide o novú 
verziu Internet bankingu alebo zavedenie viacerých mobilných aplikácií, si okamžite získali priazeň klientov a stali sa 
bežnou súčasťou ich života. Je preto zrejmé, že banka sa bude aj naďalej usilovať rozvíjať elektronické bankovníctvo 
a napĺňať tak požiadavky a očakávania svojich klientov.

Okrem rozvoja distribučných kanálov Tatra banka pokračovala v optimalizácii procesov spracovania prevodných príkazov 
s cieľom priniesť klientom ich efektívnejšie a rýchlejšie spracovanie.

Banka zároveň pokračovala v podpore európskej iniciatívy a naštartovala záverečnú fázu integrácie európskeho trhu 
v oblasti bezhotovostných platieb, ktorej cieľom je vytvoriť jednotnú oblasť platieb v eurách (tzv. SEPA oblasti – Single Euro 
Payment Area). Klienti v nej budú môcť realizovať a prijímať platby v eurách, a to už v rámci jednej krajiny alebo medzi 
jednotlivými krajinami (27 štátov Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) rovnako jednoducho, 
rýchlo a efektívne ako v rámci jednej krajiny. 

Platobný styk
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Majetkové účasti

Tatra Asset Management

Rok 2012 priniesol po predchádzajúcom turbulentnom roku na trh kolektívneho investovania na Slovensku pozitívnu náladu. 
Nové produkty na trhu a dobrá výkonnosť podielových fondov vyvolali väčší záujem o investovanie a objem spravovaného 
majetku na Slovensku tak oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 16 % z 3,8 mld. € na 4,4 mld. €. Celkový objem aktív 
pod správou správcovských spoločností vrátane aktív v riadených portfóliách a aktív vo fondoch pre inštitucionálnych 
investorov vzrástol ku koncu roka na 6,1 mld. €. Ročný čistý predaj predstavoval sumu 422 mil. €. Oproti odlivu 588 mil. € 
z podielových fondov v roku 2011 je to výrazne pozitívna zmena.

V roku 2012, podobne ako v predchádzajúcom roku, dominovali v čistom predaji podielových fondov kategórie špeciálnych 
fondov, a to nové verejné špeciálne podielové fondy a špeciálne fondy profesionálnych investorov vytvorené podľa novej 
legislatívy, ktoré dosiahli čistý predaj vo výške 513 mil. €, resp. 121 mil. € a špeciálne podielové fondy nehnuteľností 
s čistým predajom 137 mil. €. S kladnými čistými predajmi skončila aj kategória dlhopisových fondov, a to vo výške 43 mil. €, 
a ďalšia kategória špeciálnych fondov vytvorených podľa novej legislatívy, špeciálne fondy alternatívnych investícií 
s čistým predajom vo výške 19,5 mil. €. Ostatné kategórie podielových fondov skončili so záporným čistým predajom 
na čele s najkonzervatívnejšími fondmi (fondy krátkodobého peňažného trhu, fondy peňažného trhu, fondy krátkodobých 
investícií), ktoré skončili v roku 2012 s celkovým záporným čistým predajom vo výške 287 mil. €.

Spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) pokračovala v roku 2012 v posilňovaní pozície lídra na trhu otvorených 
podielových fondov, keď opäť dokázala zvýšiť svoj trhový podiel a ešte viac sa vzdialiť od svojich hlavných konkurentov. 
TAM zaznamenala v roku 2012 kladný čistý predaj vo výške 346 mil. €, keď ťažila zo skladby svojho portfólia fondov, kde 
okrem nových úspešných fondov z roku 2011 a 2012 zaujali investorov riešenia investujúce na dlhopisovom trhu, realitnom 
trhu a taktiež aktívne stratégie investujúce na globálnych trhoch. Oproti roku 2011, keď čistý predaj skončil v zápore 
vo výške 201 mil. €, sa tak situácia výrazne zmenila. Záujem investorov znamenal nárast podielu TAM na trhu otvorených 
podielových fondov, ktorý z 33,5 % ku koncu roka 2011 narástol až o 5 % na 38,5 % ku koncu roka 2012.

Celkový objem hrubého predaja podielových fondov TAM v roku 2012 dosiahol 1,014 mld. €. Pozitívny vplyv 
na nárast objemu hrubého predaja podielových fondov TAM mali predovšetkým nové investičné riešenia v ponuke 
TAM a taktiež pozitívny vývoj na akciových aj dlhopisových trhoch. Najvyšší predaj bol zaznamenaný pri peňažných 
a depozitných fondoch (78 %), nasledovali Euro dlhopisový PLUS fondTB s 8 %, Realitný fondTB s 4 % a Smart fondTB 
s 2 % podielom na predaji.

Majetkové účasti



Výročná správa 2012 50

Reporty podľa segmentov  /  

Celkový objem aktív v otvorených podielových fondoch TAM narástol za rok 2012 o 32 % na 1,69 mld. € z minuloročných 
1,28 mld. €.
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Výnosy spoločnosti v uplynulom roku dosiahli výšku 14,9 mil. €, pričom rozhodujúci podiel na výnosoch patril výnosom 
za správu podielových fondov a riadených portfólií (93 %). Celkové náklady spoločnosti v uplynulom roku dosiahli výšku 
10,2 mil. €, hlavnú časť nákladov, rovnako ako v uplynulom roku, vynaložila spoločnosť na sprostredkovanie predaja 
podielových fondov (74 %), zvyšnú časť celkových nákladov spoločnosti v roku 2012 vo výške 26 % tvorili prevádzkové 
náklady, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali pokles vo výške 3 %. Spoločnosť dosiahla v roku 
2012 zisk po zdanení vo výške 3,8 mil. €. 

Majetkové účasti
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Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

Celkový počet účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia vo všetkých doplnkových dôchodkových spoločnostiach 
na Slovensku ku koncu roka 2012 dosiahol 685-tisíc účastníkov. Celkový objem aktív pod správou v doplnkových 
dôchodkových fondoch vzrástol na úroveň 1,3 mld. €, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %.

DDS Tatra banky, ako jeden z lídrov na trhu doplnkového dôchodkového sporenia, v uplynulom roku obhájila svoj 31 % 
trhový podiel na majetku v správe doplnkových dôchodkových spoločností na Slovensku.

Celkový objem aktív v doplnkových dôchodkových fondoch v správe DDS Tatra banky sa medziročne zvýšil o 9,8 % 
a v posledný deň roka 2012 prekročil hodnotu 400 mil. €. Najväčší objem aktív sa nachádzal v majetku vo Vyváženom 
príspevkom fonde (76 % z celkového objemu aktív v doplnkových dôchodkových fondoch) a v Rastovom príspevkovom 
fonde (14 %).

Doplnkové dôchodkové fondy v správe DDS Tatra banky profi tovali v roku 2012 z rastu akciových trhov v USA, Európe 
a v rozvíjajúcich sa krajinách. Vyvážený, Zaistený a Konzervatívny príspevkový fond sa dostali na svoju historicky najvyššiu 
úroveň v hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky. K zhodnoteniu v doplnkových dôchodkových fondoch výrazne prispel 
aj rast cien dlhopisov, pričom DDS Tatra banky investovala len do dlhopisov bezpečnejších krajín. DDS Tatra banky 
potvrdila svoje významné postavenie na trhu doplnkového dôchodkového sporenia.
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Celkový počet účastníckych zmlúv DDS Tatra banky v uplynulom roku dosiahol úroveň 196-tisíc. Tento mierny nárast 
v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom bol predovšetkým ovplyvnený opätovným zvýšením počtu žiadostí 
o výplatu dávok z doplnkového dôchodkového sporenia (najmä odstupného), čo je pokračujúci trend z roku 2011. Celkový 
počet zamestnávateľských zmlúv dosiahol ku koncu uplynulého roka výšku 8 157 zmlúv.

Majetkové účasti
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Výnosy DDS Tatra banky v uplynulom roku dosiahli 9,2 mil. €, čo predstavuje nárast o 25 % oproti roku 2011. Najvyšší 
podiel na výnosoch mali výnosy za správu doplnkových dôchodkových fondov (90 %). Dôvodom nárastu výnosov 
v medziročnom porovnaní bol nárast aktív v správe DDS Tatra banky a s tým súvisiaci nárast výnosov za správu 
doplnkových dôchodkových fondov a nárast v odplate za odstupné z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o odstupné. Celkové 
náklady spoločnosti dosiahli 6,1 mil. €, čo predstavuje nárast o 0,1 mil. € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Štruktúra 
celkových nákladov je v porovnaní s rokom 2011 veľmi podobná, podielom vo výške 68 % sa na celkových nákladoch 
podieľali náklady na sprostredkovanie predaja doplnkového dôchodkového sporenia a prevádzkové náklady tvorili 32 % 
celkových nákladov spoločnosti za rok 2012. V roku 2012 DDS Tatra banky dosiahla zisk po zdanení v objeme 2,5 mil. €, 
čo oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku predstavuje nárast o 1,4 mil. €.

V roku 2012 nenastali žiadne legislatívne zmeny v úprave doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré by mohli ovplyvniť 
činnosť doplnkových dôchodkových spoločností. Nová zákonná úprava doplnkového dôchodkového sporenia je avizovaná 
až na koniec roka 2013 alebo začiatok roka 2014.

Majetkové účasti
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Tatra Leasing

Ak rok 2011 bol rokom opätovného naštartovania obchodu, v roku 2012 došlo k „zatiahnutiu brzdy“, čo sa odzrkadlilo 
na výsledkoch lízingového o trhu, ktorý z hľadiska objemu obstarávacích cien fi nancovaných predmetov zaznamenal 
mierny pokles (o 0,37 %).

Dosiahnuté objemy obchodov na slovenskom lízingovom trhu v roku 2012 sú výsledkom prírastku obchodov v komoditách 
osobné a úžitkové vozidlá a dopravná technika, pričom ostatné komodity v segmente strojov a zariadení, ako aj nehnuteľnosti 
zaznamenali medziročne pokles.

Dvadsiate výročie založenia spoločnosti Tatra Leasing, ktoré si spoločnosť pripomenula práve v roku 2012, bolo nielen 
obdobím bilancovania, ale aj výzvou na hľadanie nových možností jej pôsobenia na slovenskom lízingovom trhu.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky je pozitívne, že sa Tatra Leasingu podarilo obhájiť umiestnenie v prvej päťke spomedzi 
všetkých spoločností združených v Asociácii leasingových spoločností SR. Toto umiestnenie je cenné o to viac, že ho 
spoločnosť dosiahla v čase, keď slovenský trh odolával ďalšej vlne krízy, ktorá mala vplyv na znížený dopyt fi riem 
po fi nancovaní. Konzervatívna stratégia s dôverou akcionárov boli tými faktormi, ktorým Tatra Leasing takisto vďačí 
za svoje umiestnenie na trhu.

Štruktúra portfólia predmetov zafi nancovaných v roku 2012 (podľa obstarávacej ceny bez DPH): 

• osobné automobily 34,23 %
• stroje a priemyselné zariadenia 32,01 %
• nákladné vozidlá, ťahače, autobusy, dopr. technika 18,06 %
• nehnuteľnosti 6,10 %
• úžitkové automobily 5,86 %
• zdravotnícka technika 3,73 %

Štruktúra produktov zafi nancovaných v roku 2012 (vyjadrená v obstarávacích cenách predmetov bez DPH):

• fi nančný lízing 64,01 %
• úverové fi nancovanie 31,28 %
• operatívny lízing 4,62 %
• splátkový predaj 0,10 %

Majetkové účasti
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Na Slovensko prišla značka Raiffeisen

Rok 2012 priniesol na slovenskom bankovom trhu nového hráča. Skupina Raiffeisen Bank International AG (RBI) predstavila 
na slovenskom trhu značku Raiffeisen. Po vyše 20 rokoch pôsobenia na Slovensku tak skupina otvorila prvýkrát pobočky 
pod značkou Raiffeisen banky s cieľom pritiahnuť nové skupiny klientov. Raiffeisen minulý rok oslávila svoje 125. výročie 
pôsobenia v Rakúsku.

Banka otvorila svoju prvú pobočku podľa plánu stanoveného na začiatku projektu, teda 5. novembra v Skalici. Do konca 
roka postupne otvorila aj pobočky v týchto mestách: Šaľa, Žilina, Prievidza, Topoľčany, Veľký Meder, Krupina, Zvolen, 
Bratislava, Malacky a Banská Bystrica. Každé otvorenie  pobočky sprevádzalo veľké slávnostné podujatie. Banka tak 
do mesta priniesla kultúru, zábavu a zároveň odprezentovala svoje základné hodnoty.

Raiffeisen banka je popri Tatra banke, ktorá začala svoju činnosť v roku 1991, a banke Zuno uvedenej na trh koncom roka 
2010, treťou bankou na Slovensku patriacou do skupiny RBI. Banka môže vďaka franchisingovému modelu a „zdieľaniu“ 
nákladov a operatívnych činností s Tatra bankou udržiavať náklady na veľmi nízkej úrovni a venovať sa tak svojmu rastu.

Raiffeisen banka je prvou bankou na Slovensku, ktorá využíva franchisingový model, v ktorom riaditelia pobočiek – 
tzv. franchisisti, ktorí prešli náročným výberovým procesom – prevádzkujú pobočky na základe licencie zakúpenej 
od Raiffeisen banky. Musia pri tom dodržiavať prísne pravidlá používania značky a štandardy kvality služieb a zároveň 
plniť obchodné ciele stanovené Raiffeisen bankou ako franchisorom. Banka vníma franchisingový model ako príležitosť 
na výrazné zrýchlenie svojej expanzie pri udržaní prevádzkových nákladov na čo najnižšej úrovni. Vďaka franchisingovému 
modelu a použitiu značky Raiffeisen sa banka môže zamerať na odlišný klientsky segment – ľudí, ktorí za svoje peniaze 
vyžadujú adekvátnu hodnotu a chcú mať užší kontakt s pobočkou banky vo svojom meste. Franchisista, ako človek z danej 
lokality, je prirodzeným akcelerátorom predaja a lákadlom pre nových klientov.

Najmä skúsenosti z posledných rokov ukázali, že ideálnymi bankovými produktmi sú tie, ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou 
a zrozumiteľnosťou. Na tomto základe stojí aj produktová ponuka Raiffeisen banky na Slovensku. Banka ponúka tri 
produkty – účet, pôžičku a viazaný vklad, pričom ich vybavenie v pobočke a následné používanie je pre klientov banky 
jednoduché a zrozumiteľné. Banka pripravila pre klientov všetko od pobočiek a produktov cez Infolinku až po písomné 
dokumenty tak, aby im prinášala skutočne jednoduché a pohodlné bankovníctvo. Zmluvy sa zmestia na jeden list papiera, 
podobne ako stručný cenník. Útulné pobočky, kde pohostenie šálkou kávy či čaju je bežným štandardom, sú vybavené 
pestrým detským kútikom a kvetmi.

Banka sa profi luje ako retailová banka, pričom zameriava svoju pozornosť na fyzické osoby. Nebude teda obsluhovať 
podnikateľov ani fi rmy. Právnou formou podnikania Raiffeisen banky je odštepný závod Tatra banky, a. s., čo znamená, 
že pôsobí pod licenciou Tatra banky. Táto forma umožňuje využívať na pokrytie operatívnych činností existujúce štruktúry 
Tatra banky a predstavuje tak servisne a nákladovo efektívne riešenie na fungovanie Raiffeisen banky.
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Ľudsk é zdroje
Rok 2012 bol v oblasti ľudských zdrojov v znamení pokračovania implementácie kľučových systémov a procesov, ktoré majú 
pomôcť v ďalších krokoch implementácie stratégie banky. Projekt Job Families začal v roku 2010 a pokračoval v roku 2011 
implementačnou a komunikačnou fázou. V roku 2012 vstúpila Tatra banka do ďalšej časti implementácie – prenastavovanie 
procesov ľudských zdrojov na koncept Job Families. V spolupráci s líniovými manažérmi banky boli defi nované kritériá 
výkonnosti prislúchajúce jednotlivým pracovným pozíciám podľa ich zaradenia do job families. V priebehu roka 2012 
sa zrealizovalo viacero transformačných projektov v rámci banky v zmysle nového nastavenia operačných modelov 
niektorých odborov. Neoddeliteľnou súčasťou týchto projektov bolo aj nastavenie nových rolí, defi novanie základných 
výstupov a kritérií výkonnosti pre tieto roly. Všetky tieto elementy boli realizované s ohľadom na Job Families.

Zvyšovanie kvality leadershipu bolo aj v roku 2012 naďalej jednou z priorít ľudských zdrojov. V roku 2012 začali prebiehať 
úvodné časti „novej“ manažérskej akadémie, ktorá sa svojím obsahom aj rozsahom zameriava na posilňovanie leadershipu 
u nových manažérov. Dôležitým aspektom realizácie akadémie bolo interné zastrešenie jej nosných častí senior 
manažérmi banky.

V posledných rokoch sa realizovali aj viaceré kroky zamerané na spustenie rotácií v rámci banky. V roku 2012 oddelenie 
ľudských zdrojov pokračovalo v implementácii rotácií v banke, identifi káciou ľudí s potenciálom na rotáciu a ich zaradenia 
do skupiny ľudí, ktorá je aktívne využívaná ako primárny zdroj kandidátov pri obsadzovaní voľných pozícií v banke.

Štruktúra zamestnancov zostala nezmenená. V Tatra banke pracuje 70 % žien a 30 % mužov. Banka je mladou organizáciou 
s priemerným vekom cca 33 rokov a podielom vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov cez 60 %. Tatra banka patrí medzi 
vyhľadávaných zamestnávateľov. V roku 2012 dostala viac ako 48 000 žiadostí o zamestnanie.

Ľudské zdroje
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Podpora ume nia a vzdelávania
Tatra banka aj v roku 2012 zostala verná strategickej orientácii na umenie a vzdelávanie. V týchto oblastiach si 
prostredníctvom podpory cielene buduje stabilné partnerstvá. Ako veľká fi rma, ktorá má svoju stabilnú pozíciu na trhu, si 
vie vážiť úspech. Popri snahe o vynikajúce fi nančné ukazovatele nezabúda na trvalo udržateľný rozvoj a hodnoty zdravej 
etickej spoločnosti.

Podpora divadelných scén je jednou z kľúčových oblastí podpory umenia. Okrem spolupráce s regionálnymi divadlami 
(Nadácia Tatra banky) sa Tatra banka opäť stala generálnym partnerom Slovenského národného divadla a podporila 
unikátne tanečné predstavenie Czech in: Kylián, Vaculík zložené z kratších opusov významných českých choreografov – 
Jiřího Kyliána a Libora Vaculíka v interpretácii tanečníkov Baletu SND Bratislava.

Z výstavných umeleckých projektov Tatra banka pokračovala v dlhoročnej stabilnej spolupráci s Galériou mesta Bratislavy 
ako generálny partner výstavy Pocta Picassovi a rovnako aj v podpore súčasných slovenských výtvarníkov. V Aukčnej 
spoločnosti SOGA pomohla zrealizovať výstavu Laca Terena pod názvom Veľký strážca.

Tatra banka pravidelne prispieva k rozvoju vzdelávania aj podporou etablovaných konferencií pre špičkových odborníkov 
a prax. V roku 2012 sa opäť stala exkluzívnym partnerom TREND konferencií a hlavným partnerom odborných konferencií 
Hospodárskych novín. V rubrike týždenníka Týždeň sa Tatra banka stala partnerom rubriky Veda.

Podpora vzdelávania a umenia je dlhodobá stratégia, ktorá musí byť stabilná a kontinuálna, ak chce byť úspešná. 
Výsledky tejto práce sa zviditeľňujú postupne. Stratégia banky vychádza z fi lozofi e, že investícia do oblastí, akými sú 
vzdelávanie a zároveň zušľachťovanie spoločnosti prostredníctvom umenia, formujú indivíduá a ich hodnoty, ktoré majú 
nespochybniteľný význam pre našu spoločnosť.

Podpora umenia a vzdelávania
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Nadácia Tatra banky
Nadácia Tatra banky vytvára aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov či aktivít, ktoré sú 
prínosom pre svoju oblasť a podporujú jej napredovanie. Aj v roku 2012 sme pokračovali vo svojej silnej strategickej 
orientácii na podporu vysokoškolského vzdelávania a umenia.

V roku 2012 Nadácia Tatra banky pripravila a podporila spolu 252 projektov v celkovej výške 557 260,85 €.

Okrem piatich stabilných grantových programov priniesla Nadácia Tatra banky aj úplne nový grant s názvom Viac umenia. 
Ani v roku 2012 nechýbala návšteva držiteľa Pulitzerovej ceny.

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom 
na zahraničných univerzitách, pozýva na Slovensko svetových vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu 
vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí. Podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, 
ktorí idú v procese vzdelávania nad ofi ciálny rámec a snažia sa rozšíriť vzdelávací proces, obohatiť konkrétny predmet 
alebo prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe a pod.

Grantové programy

Grantové programy Nadácie Tatra banky sú tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo 
dosiahnuť. Jej ambíciou je prostredníctvom grantových programov prinášať nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými 
ľuďmi, podporovať najlepších študentov – vytvárať tak atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

Nadácia Tatra banky
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Grantový program Študenti do sveta

Program podporuje najlepších študentov vysokých škôl, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré 
uplatnia na Slovensku. V rámci tohoto grantového programu Nadácia Tatra banky poskuje fi nančné granty na pokrytie časti 
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej 
z renomovaných univerzít v zahraničí.

Grantový program Vedieť viac

Svoju podporu program smeruje k aktivitám, projektom alebo programom mimovládnych neziskových organizácií, ktoré 
vznikajú so zámerom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách. Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny 
pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad ofi ciálny rámec, 
ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť 
vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých 
a riadiacich zamestnancov a študentov.

Grantový program Business Idea

Cieľom programu je podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský 
sen. Podporuje vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory 
podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky dáva týmto spôsobom príležitosť študentom a čerstvým 
absolventov naštartovať si svoje podnikateľské zámery, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní – nemuseli 
hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým 
školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Grantový program Kvalita vzdelania

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného 
vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Grantový program E-Talent

O grant sa môžu uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej 
a priemyselnej informatiky, s cieľom podporiť ich kreativitu a inovatívnosť.

Grantový program Viac umenia

Ide o prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré sú oceňované aj Cenou Nadácie Tatra banky 
za umenie. Orientuje sa na podporu aktívnych skupín študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných 
umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a pri tom z pozície renomovaných umelcov a skúsených pedagógov 
predstaviť tento tvorivý proces študentom ako budúcim umelcom.

Osobnosti osobne

Vďaka podpore v otvorenom programe Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne prišiel na Slovensko nositeľ Pulitzerovej ceny 
za medzinárodné spravodajstvo, ako aj významní profesori a vedecké osobnosti zo zahraničných univerzít, aby prednášali 
pre študentov slovenských vysokých škôl a odbornú verejnosť. Nadácia Tatra banky v rámci svojho otvoreného programu 
podporila 8 projektov v celkovej sume 97 981 €.

Nadácia Tatra banky
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Nadácia Tatra banky podporila 8 projektov – príchod zahraničných profesorov a vedeckých osobností, odbornú konferenciu 
ekonómov, live streamove prednášky.

Bratislava Open Lectures

• David Schmidtz (University of Arisona ,USA)
• Roland Vaubel (Universität Mannheim, Nemecko)
• Alejandro Chafuen (prezident Atlas Economic Research Foundation, USA)
• Christopher Sims (University of Princeton, USA)
• Paul Milgrom (Stanford University, USA)
• Reformné fórum s témou: Súboj s defi citom: dane vs. Úspory

Pozvanie prijal nositeľ Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo

• Tim Weiner (bývalý reportér New York Times)

Podporili sme odbornú konferenciu ekonómov: Bratislava Economic Meeting 2012

Online Lectures

Živé prenosy z prednášok výnimočných osobností posilnili v roku 2012 programovú stratégiu Nadácie Tatra banky. Široká 
aj odborná verejnosť tak mali jedinečnú príležitosť sledovať prednášky významných profesorov naživo – „online“.

V roku 2012 boli online prenášané prednášky dvoch amerických profesorov:

• Christopher Sims (University of Princeton, USA)
• Paul Milgrom (Stanford University, USA)

Knižná edícia Nadácie Tatra banky

Knižná edícia Nadácie Tatra banky je určená všetkým, ktorí chcú vedieť viac, radi čítajú a vzdelávajú sa a chcú v tom 
napredovať. Naším zámerom je vybrať tituly, ktoré určujú trendy vo vzdelávaní a obohatia vzdelávací proces.

Nadácia Tatra banky v roku 2012 podporila vydanie knižnej publikácie:
Jean G. Stead - W. Edward Stead: Manažment pre malú planétu: Strategické rozhodovanie a životné prostredie 
v náklade 2 000 kusov. Kniha bola venovaná ako knižný grant slovenským vysokým školám a univerzitám.

Charitatívne projekty

Zamestnanecký program Dobré srdceTB

Program podporuje aktivity zamestnancov Tatra banky, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality života v ich rodinách, rôznych 
ľudských spoločenstvách a komunitách, ako aj kvality prostredia, v ktorom žijú. Nadácia tak vytvára možnosti a poskytuje 
podporu zamestnancom, ktorí chcú vo svojom okolí pôsobiť aktívne, chcú ho ovplyvňovať svojou dobrovoľníckou prácou 
alebo fi nančným darom.Týmto spôsobom bolo podporených 126 projektov v celkovej v ýške podpory 52 579,60 €.

Divé maky

Program Divé maky je etablovaný projekt, ktorý sa venuje zlepšeniu kvality vzdelávania talentovaných rómskych detí. 
V rámci tohto projektu malo možnosť 53 rómskych detí rozvíjať svoj talent na odbornej úrovni (vzdelávací, hudobný, 
umelecký atď). Cieľom projektu je, okrem iného, znižovať negatívne naladenie väčšinovej spoločnosti voči tomuto etniku 
a poukázať na fakt, že prístupom k vzdelávaniu umožňujeme začlenenie sa týchto detí do spoločnosti.

Nadácia Tatra banky podporila činnosť Divých makov sumou 30 000 €.

Nadácia Tatra banky
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Partnerstvá v regiónoch

Vďaka partnerstvám v regiónoch bolo podporených 10 divadiel v celkovej výške 53 488 €.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

Nadácia oceňuje osobnosti a mladých tvorcov (do 35 rokov), ktorí svojím dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju 
slovenského umenia v 5 hlavných kategóriách: Literatúra, Hudba, Divadlo, Výtvarné umenie, Audiovizuálna tvorba, fi lm, 
TV a rozhlas. Cieľom Nadácie Tatra banky je podporovať špičkových a talentovaných slovenských umelcov. Darí sa jej to 
už sedemnásť rokov, a to najmä vďaka Akadémii, ktorej členovia sledujú slovenské umelecké dianie. Nominovaní umelci 
sú vyberaní na základe ich diel a umeleckých výkonov vytvorených za uplynulý rok.

Cieľom je motivovať umelcov i mladých tvorcov pri ďalšej tvorbe a dať im impulz na vznik nových projektov vo všetkých 
umeleckých žánroch. Prioritou je udelovať ocenenia transparentne a oceniť tých najlepších.

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie získalo 10 osobností kultúrneho života a mladých tvorcov v celkovej sume 59 416,25 €.

Laureáti Hlavnej ceny

• Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas: Zuzana Liová, réžia a scenár fi lmu Dom
• Divadlo: Rastislav Ballek, réžia divadelnej inscenácie Kukura, Divadlo Aréna
• Hudba: Michal Kaščák, hudobná dramaturgia, festival Pohoda 2012
• Literatúra: Vladimír Balla, kniha: V mene otca, vyd: Koloman Kertész Bagala
• Výtvarné umenie: Rudolf Sikora, výstava: Light years, The Art Institute of Chicago

Laureáti ceny Mladý tvorca (umelci do 35 rokov)

• Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas: Jakub Kroner, réžia, námet, scenár fi lmu Lóve
• Divadlo: Daniel Fischer, stvárnenie postavy Žadov v inscenácii Výnosné miesto, divadlo Lab, Divadelná fakulta 

VŠMU
• Hudba: Vladislav „Slnko“ Šarišský, kompozícia, inscenácia Novocento – Legenda o pianistovi, Divadlo v podpalubí
• Literatúra: Zuska Kepplová, kniha: Buchty švabachom, vyd: Koloman Kertész Bagala
• Výtvarné umenie: Tomáš Džadoň, výstava: The Race/Preteky, Offenbach, Nemecko

Mladým módnym tvorcom šiat, pre múzu slávnostného večera Adelu Banášovú, sa stal Martin Hrča.

Nadácia Tatra banky
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Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora

za rok končiaci sa 31. decembra 2012 pripravená podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, 
ako ich schválila Európska únia, a správa nezávislého audítora
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Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci sa 
31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát
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Konsolidovaný výkaz o fi nančnej situácii k 31. decembru 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Konsolidovaný výkaz o fi nančnej situácii
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Konsolidovaný výkaz o zmenách vo vlastnom imaní za rok končiaci 
sa 31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Konsolidovaný výkaz o zmenách vo vlastnom imaní
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Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci sa 
31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predmet činnosti

Konsolidovaná skupina Tatra banky (ďalej len „skupina“) pozostáva z materskej spoločnosti Tatra banka, akciová 
spoločnosť, (ďalej len „banka“ alebo „materská spoločnosť“) so sídlom v Bratislave, na adrese Hodžovo námestie č. 3 a z 10 
dcérskych spoločností a pridružených podnikov. Banka bola založená 17. septembra 1990 a zapísaná v obchodnom registri 
1. novembra 1990. Identifi kačné číslo materskej spoločnosti je 00 686 930, daňové identifi kačné číslo je 202 040 8522.

Skupina ponúka širokú škálu bankových a fi nančných služieb. Jej základné činnosti predstavujú prijímanie vkladov, 
poskytovanie úverov, tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, poskytovanie investičných služieb, 
investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a iné. Platný zoznam všetkých činností skupiny je uvedený v obchodnom registri materskej spoločnosti, jej dcérskych 
spoločností a pridružených podnikov.

Akcionári materskej spoločnosti v percentuálnych podieloch na hlasovacích právach:

Akcionári materskej spoločnosti v percentuálnych podieloch na upísanom základnom imaní:

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke



Výročná správa 2012 69

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Akcionári materskej spoločnosti v absolútnych podieloch na upísanom základnom imaní:

S účinnosťou od 2. februára 2012 sa priamou materskou spoločnosťou banky stala Raiffeisen CEE Region Holding 
GmbH, Viedeň, Rakúsko. V máji 2012 bol uskutočnený prevod 8 650 ks kmeňových akcií materskej spoločnosti 
v menovitej hodnote 800 € a 329 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 € z Tatra Holding GmbH na Raiffeisen 
CEE Region Holding GmbH.

Dňa 20. septembra 2012 materská spoločnosť založila odštepný závod - Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen 
banka (ďalej len „odštepný závod Raiffeisen banka). Ku koncu roka 2012 odštepný závod Raiffeisen banka otvoril 11 
pobočiek, v ktorých vykonáva základné činnosti prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb 
a zúčtovanie, fi nančné sprostredkovanie a spracúvanie bankoviek a mincí. Finančné výsledky odštepného závodu sú 
súčasťou účtovnej závierky skupiny.

Materská spoločnosť vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 147 pobočiek, fi remných centier 
a obchodných zastúpení fi remných centier, Centier bývaniaTB a Centra investovaniaTB a 11 pobočiek odštepného 
závodu Raiffeisen banka.

Kmeňové akcie materskej spoločnosti sú verejne obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.

Členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady materskej spoločnosti (skupiny) k 31. decembru 2012:
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Zmeny v dozornej rade materskej spoločnosti (skupiny) počas roka 2012:

Volebné obdobie členov dozornej rady volených Valným zhromaždením skončilo 30. júna 2012. Valné zhromaždenie 
konané 28. júna 2012 zvolilo piatich členov dozornej rady na nasledujúce obdobie piatich rokov.

Renate Kattinger – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Hannes Mosenbacher – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Karl Sevelda – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Herbert Stepic – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. júla 2012
Aris Bogdaneris – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. júla 2012
Peter Baláž – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012
Ján Neubauer – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012
Pavol Feitscher – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012

Rainer Franz – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012
Reinhard Karl – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012
Hubert Figl – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012

Zmeny v predstavenstve materskej spoločnosti (skupiny) počas roka 2012:
Bernhard HENHAPPEL – vznik funkcie člena predstavenstva 1. apríla 2012

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti:
Raiffeisen-Landesbanken Holding GmbH, Viedeň, Rakúsko

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Viedeň, Rakúsko

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti:
Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Wien

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň, Rakúsko

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Raiffeisen Zentralbank (ďalej len „skupina RZB“) je uložená na registrovom súde 
Handelsgericht Wien, Marxergasse 1a, 1030 Viedeň, Rakúsko.

Skupina RZB predstavuje materskú spoločnosť Raiffeisen Zentralbank a jej dcérske a pridružené spoločnosti, ktoré vlastní 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností.

Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG taktiež 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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Defi nícia konsolidovanej skupiny:

K 31. decembru 2012 skupina pozostávala z materskej spoločnosti a z týchto spoločností (ďalej 
len „konsolidované spoločnosti“):

Predaj dcérskej spoločnosti

Materská spoločnosť v novembri 2012 predala 100 % svojej majetkovej účasti v dcérskej spoločnosti Tatra Billing, s. r. o. 
Čistý zisk z predaja dcérskej spoločnosti je vykázaný v poznámke 9. Do dátumu predaja sú fi nančné výsledky spoločnosti 
Tatra Billing, s. r. o. zahrnuté v účtovnej závierke skupiny.
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Iné zmeny v skupine počas roka 2012

Spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v roku 2012 založila spolu s Raiffeisenbank, a.s., Praha spoločnosť 
s názvom Raiffeisen penzijní společnost, a.s. Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 300 miliónov českých korún. 
Podiel spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. je vo výške 49 % zo základného imania spoločnosti. 
Spoločnosť Raiffeisen penzijní společnost, a.s. sa zameria predovšetkým na ponuku penzijných fondov v novovzniknutom 
druhom pilieri v Českej republike.

Spoločnosť ELIOT, s. r. o. sa k rozhodnému dňu 31. august 2012 zlúčila so spoločnosťou Tatra Group Servis, a. s. 
Nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť Tatra Group Servis, a. s. Spoločnosť Tatra Group Servis, a. s. bola 
následne premenovaná na ELIOT, a. s. dňom zápisu do obchodného registra 21. decembra 2012.

Pôvodná spoločnosť ELIOT, s.r.o. bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom 
registri ku dňu 16. januára 2013.

Rozdelenie zisku materskej spoločnosti za rok 2011

Dividenda na 1 kus kmeňovej akcie v nominálnej hodnote 800 € bola vyplatená vo výške 1 060 €. Dividenda na 1 kus 
kmeňovej akcie v nominálnej hodnote 4 000 € bola vyplatená vo výške 5 300 €. Dividenda na 1 kus prioritnej akcie 
v nominálnej hodnote 4 € bola vyplatená vo výške 5,30 €.

Riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011, Výročnú správu za rok 2011, rozdelenie zisku 
a určenie tantiém členom dozornej rady za rok 2011 schválilo Valné zhromaždenie materskej spoločnosti dňa 28. júna 
2012. Dividendy, na ktoré nevznikol k dátumu valného zhromaždenia nárok vo výške 349 tis. €, boli k 31. decembru 2012 
zúčtované do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Regulačné požiadavky

Skupina je povinná plniť regulačné požiadavky Národnej banky Slovenska, ktoré zahŕňajú limity a rôzne iné obmedzenia 
týkajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, opravných položiek na krytie úverového rizika, zabezpečenia likvidity, 
úrokových sadzieb a devízovej pozície skupiny. Skupina v priebehu roku 2012 plnila všetky uvedené regulačné požiadavky.
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II. HLAVNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
Hlavné účtovné zásady uplatnené pri zostavovaní tejto účtovnej závierky sú uvedené v ďalšom texte:

 a) Základ prezentácie

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny (ďalej len „účtovná závierka“) za rok 2012 a porovnateľné údaje za rok 2011 boli 
vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards, 
„IFRS“) v znení prijatom orgánmi Európskej únie („EÚ“) v nariadení komisie (ES) č. 1126/2008 vrátane platných interpretácií 
Medzinárodného výboru pre interpretáciu fi nančných štandardov („IFRIC“).

Nariadenie komisie č. 1126/2008 z 3. novembra 2008 bolo vydané s cieľom zahrnúť všetky štandardy predložené Radou 
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a všetky interpretácie predložené Výborom pre interpretáciu medzinárodného 
fi nančného výkazníctva (IFRIC), ktoré boli v plnom rozsahu prijaté v rámci Spoločenstva k 15. októbru 2008, s výnimkou 
štandardu IAS 39 (súvisiaceho s vykazovaním a oceňovaním fi nančných nástrojov) do jedného celku. Nariadenie komisie 
(ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008 nahradzuje nariadenie komisie č. 1725/2003 z 29. septembra 2003.

IFRS prijaté na použitie v rámci EÚ sa neodlišujú od IFRS vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy okrem 
niektorých požiadaviek na účtovanie zabezpečenia portfólií podľa IAS 39, ktorú EÚ neschválila. Prípadné schválenie 
účtovania zabezpečenia portfólií podľa IAS 39 Európskou úniou k dátumu zostavenia účtovnej závierky by podľa skupiny 
nemalo mať na účtovnú závierku významný dopad.

Štandardy a interpretácie platné v bežnom období

Skupina prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
(International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre fi nančné 
výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené na použitie 
v Európskej únii (ďalej len „EÚ“ ), a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia so začiatkom 
1. januára 2012. Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Prezentácia položiek iných súhrnných ziskov a strát (s 
účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 alebo neskôr),

• Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie” - Prevody fi nančných aktív (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr).

Prijatie uvedených nových štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných zásad skupiny, ktoré by ovplyvnili 
sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie. K dátumu schválenia týchto fi nančných výkazov EÚ schválila 
na vydanie nasledujúce štandardy, revidované verzie a interpretácie, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

• IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 
alebo neskôr),

• IFRS 11 „Spoločné podnikanie“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 12 „Zverejnenia podielov v iných účtovných jednotkách“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 13 „Oceňovanie v reálnej hodnote“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo 

neskôr),
• IAS 27 (revidovaný v roku 2011) „Individuálna účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IAS 28 (revidovaný v roku 2011) „Investície do pridružených spoločností a spoločných podnikov“ (s 

účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Vysoká hyperinfl ácia a zrušenie pevného dátumu pre prvoužívateľov 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
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• Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Štátne pôžičky (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ - Vzájomné započítanie fi nančného majetku a fi nančných 
záväzkov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 12 “Dane z príjmov“ – Odložená daň: Vysporiadanie podkladných aktív (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ – Zlepšenie účtovania o požitkoch po skončení zamestnania (s 
účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“ - Vzájomné započítanie fi nančného majetku a fi nančných 
záväzkov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr).

Skupina sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred dátumom ich 
účinnosti. Skupina očakáva, že prijatie týchto štandardov, revidovaných verzií a interpretácií nebude mať významný 
vplyv na jej fi nančné výkazy v období prvého uplatnenia. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) schválila 
aj nasledujúce štandardy, dodatky k existujúcim štandardom a interpretáciám, ktoré neboli schválené EÚ na použitie 
k 31. decembru 2012:

• IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2015 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“ a IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Povinný deň účinnosti 

a prechodné zverejňovanie,
• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, IFRS 11 „Spoločné podnikanie“a IFRS 12 „Zverejnenia 

podielov v iných účtovných jednotkách“ – Prechodné ustanovenia (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, IFRS 12 „Zverejnenia podielov v iných účtovných 
jednotkách“ a IAS 27 „Individuálna účtovná závierka“ – Investičné spoločnosti (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),

• Dodatky k rôznym štandardom “Zlepšovania kvality IFRS (2012)” vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania 
kvality zverejneného dňa 17. mája 2012 (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), ktorých cieľom je predovšetkým 
odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie štandardov (dodatky sa budú vzťahovať na ročné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2013 alebo neskôr).

Vedenie skupiny očakáva, že prijatie IFRS 9 v jeho aktuálnom znení bude mať významný vplyv na účtovnú závierku 
prevažne v súvislosti s klasifi káciou fi nančných nástrojov. Vedenie skupiny ďalej očakáva, že prijatie ostatných štandardov, 
revidovaných verzií a interpretácií nebude mať významný dopad na účtovnú závierku v období prvého uplatnenia.

Zároveň účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom fi nančných aktív a záväzkov, ktorého zásady 
EÚ ešte neprijala, zostáva naďalej neupravené. Na základe odhadov skupiny uplatnenie účtovania o zabezpečovacích 
nástrojoch v súvislosti s portfóliom fi nančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 
a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv na fi nančné výkazy, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.

Cieľ zostavenia

Zostavenie uvedenej riadnej konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike je v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Skupina pripravuje individuálnu a konsolidovanú účtovnú 
závierku a výročnú správu podľa osobitných predpisov – nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) 1606/2002 
o uplatňovaní Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka v súlade 
s IFRS vypracovaná k 31. decembru 2012 s dátumom 18. marca 2013 bude po zostavení uložená v zbierke listín. Účtovná 
závierka je zostavená pre všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť pre žiadne špecifi cké účely 
alebo posúdenie jednotlivých transakcií. Čitatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú 
závierku ako jediný zdroj informácií.
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Východiská zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená na princípe časového rozlíšenia, t. j. vplyv transakcií a ostatných udalostí skupina 
vykazuje v čase ich vzniku. Transakcie a ostatné udalosti sa v účtovnej závierke vykazujú v období, s ktorým súvisia, 
za predpokladu, že skupina bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka bola zostavená na základe ocenenia v historických cenách, pričom niektoré fi nančné nástroje boli 
precenené na reálnu hodnotu.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro („€“) a zostatky sú uvedené v tisícoch eur, pokiaľ sa neuvádza inak.

Významné účtovné odhady

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje vypracovanie odhadov a predpokladov, ktoré majú vplyv 
na vykazované sumy aktív a záväzkov a na vypracovanie dohadných aktívnych a pasívnych položiek k dátumu účtovnej 
závierky, ako aj na vykazované sumy výnosov a nákladov počas účtovného obdobia. Skutočné výsledky sa môžu 
od odhadov líšiť o budúce zmeny ekonomických podmienok podnikateľských stratégií, regulačných opatrení, účtovných 
pravidiel, resp. iných faktorov, a môžu zapríčiniť zmenu odhadov, čo môže významne ovplyvniť fi nančné postavenie 
a výsledok hospodárenia.

Vplyv zmeny účtovných odhadov je prospektívne zahrnutý v hospodárskom výsledku toho obdobia, v ktorom dôjde 
k zmene odhadu za predpokladu, že zmeny ovplyvnia iba dané obdobie, alebo hospodárskeho výsledku aj nasledujúcich 
období, pokiaľ zmena ovplyvní aj obdobia nasledujúce.

Významné oblasti s potrebou subjektívneho úsudku:

• Tvorba opravných položiek na vzniknuté úverové straty a identifi kované budúce možné záväzky zahŕňa veľa neistôt 
týkajúcich sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia skupiny vyžaduje mnoho subjektívnych posudkov pri odhade 
výšky strát. Ako sa uvádza v nasledujúcej časti f) bode 1 a podrobne opisuje v bodoch 2 a 15 poznámok k účtovnej 
závierke, skupina vytvára opravnú položku na zníženie hodnoty úverov a pohľadávok v prípadoch, keď existuje 
objektívny dôkaz, že minulé udalosti mali negatívny vplyv na odhadované budúce peňažné toky. Tieto opravné 
položky vychádzajú z doterajších skúseností skupiny a aktuálnych údajov o nesplácaní úverov, návratnosti úverov, 
resp. o čase potrebnom na to, aby sa stratová udalosť vykryštalizovala do defaultu, ako aj zo subjektívnych úsudkov 
vedenia skupiny o odhadovaných budúcich peňažných tokoch. Vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky sa 
môže výsledok týchto odhadov líšiť od opravných položiek na zníženie hodnoty vykázaných k 31. decembru 2012.

• Sumy vykázané ako rezervy vychádzajú z úsudku vedenia a predstavujú najlepší odhad výdavkov potrebných 
na vyrovnanie záväzku s neistým načasovaním alebo v neistej výške záväzku.

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

 b) Princípy konsolidácie

Dcérske spoločnosti predstavujú spoločnosti, v ktorých materská spoločnosť – priamo alebo nepriamo – vlastní 
nadpolovičný podiel na hlasovacích právach alebo inak uplatňuje svoj rozhodujúci vplyv na ich činnosť. Konsolidovali sa 
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 50-percentným 
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 
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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 identifi kovateľných aktív, záväzkov 
a možných záväzkov, rozdiel je vykázaný ako Goodwill v bode k) v časti II. Hlavné účtovné zásady.

 c) Prepočet cudzej meny

Peňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene skupina prepočítava na euro a vykazuje v účtovnej závierke 
kurzom publikovaným Európskou centrálnou bankou platným k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Výnosy a náklady 
v cudzej mene sa vykazujú prepočítané na euro v účtovnom systéme skupiny a v účtovnej závierke kurzom publikovaným 
Európskou centrálnou bankou platným k dátumu uskutočnenia transakcie.

Kurzové zisky (straty) z transakcií v cudzích menách sú vykázané vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk 
(strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

Podsúvahové transakcie v cudzej mene sa prepočítajú na euro v podsúvahe skupiny kurzom publikovaným Európskou 
centrálnou bankou platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Nerealizovaný zisk alebo stratu z pevných termínových operácií skupina vyčíslila na základe predpokladaného forwardového 
kurzu vypočítaného štandardným matematickým vzorcom, ktorý zohľadňuje spotový kurz publikovaný Európskou 
centrálnou bankou a úrokové sadzby platné ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Uvedená položka je vykázaná vo výkaze 
o fi nančnej situácii v položke„Derivátové fi nančné pohľadávky“ alebo v položke „Derivátové fi nančné záväzky“ a vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

 d) Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Peniaze a vklady v centrálnych bankách pozostávajú z peňažnej hotovosti a zostatkov na bežných účtoch v Národnej 
banke Slovenska vrátane povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska.

Povinné minimálne rezervy v Národnej banke Slovenska sú požadované vklady s obmedzeným čerpaním, ktoré musia 
viesť všetky komerčné banky s licenciou v Slovenskej republike. Výšku úročenia stanovuje Európska centrálna banka 
pravidelne po skončení každej periódy určenej Európskou centrálnou bankou.

 e) Štátne a iné pokladničné poukážky

Štátne a iné pokladničné poukážky sú dlhové cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska alebo Ministerstvom 
fi nancií Slovenskej republiky s dobou splatnosti do 12 mesiacov. Na oceňovanie a vykazovanie štátnych a iných 
pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa vzťahujú účtovné zásady uvedené 
v bode f) 2a). Pokladničné poukážky z portfólia cenných papierov na obchodovanie sú vykázané v položke „Finančné 
aktíva na obchodovanie“.

Na oceňovanie a vykazovanie štátnych a iných pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov v reálnej hodnote 
precenené cez výkaz ziskov a strát (FVO) sa vzťahujú účtovné zásady uvedené v bode f) 2c). Pokladničné poukážky 
z portfólia cenných papierov v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát sú vykázané v položke „Finančné aktíva 
v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát“. Na oceňovanie a vykazovanie štátnych a iných pokladničných 
poukážok z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa vzťahujú účtovné zásady uvedené v bode f) 3). 
Pokladničné poukážky z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sú vykázané v položke„Finančné investície 
držané do splatnosti“.
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 f) Finančné nástroje

Finančný nástroj je zmluva, prostredníctvom ktorej vzniká fi nančné aktívum jednej účtovnej jednotky a zároveň fi nančný 
záväzok alebo kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky.

Skupina v súlade so svojím plánom akvizície fi nančných nástrojov a v súlade s investičnou stratégiou rozlišuje šesť 
kategórií fi nančných nástrojov:

1. úvery a iné pohľadávky,
2. fi nančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát,

a. fi nančné aktíva na obchodovanie,
b. derivátové fi nančné nástroje,
c. fi nančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát,

3. fi nančné investície držané do splatnosti,
4. fi nančné aktíva na predaj,
5. zabezpečovacie deriváty a
6. fi nančné záväzky.

1. Úvery a iné pohľadávky

Úvery a iné pohľadávky predstavujú nederivátový fi nančný majetok s fi xnými alebo stanoviteľnými platbami, ktoré nie 
sú kótované na aktívnom trhu. Úvery sú oceňované v umorovanej hodnote s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, 
znížené o opravné položky vyjadrujúce znehodnotenie.

Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru materská spoločnosť účtuje poskytnutý úverový prísľub do podsúvahy. Úver 
materská spoločnosť zaúčtuje do výkazu o fi nančnej situácii pri poskytnutí peňažných prostriedkov dlžníkovi. Počas 
vykonávania činnosti vznikajú materskej spoločnosti potenciálne záväzky, s ktorými je spojené úverové riziko. Materská 
spoločnosť účtuje o potenciálnych záväzkoch v podsúvahe a vytvára rezervy na tieto záväzky, ktoré vyjadrujú mieru 
rizika vydaných garancií, akreditívov a nečerpaných úverových limitov ku dňu účtovnej závierky. V prípade retailových 
nečerpaných úverových limitov sa rezervy nevytvárajú.

Opravné položky na straty z úverov

Opravné položky slúžia na krytie odhadovaných strát z pohľadávok, pri ktorých existuje objektívny dôkaz znehodnotenia. 
Opravná položka na potenciálne straty z úverov sa tvorí s cieľom znížiť hodnotu úverov poskytnutých klientom na ich 
realizovateľnú hodnotu, ktorá predstavuje predpokladané budúce peňažné toky diskontované na súčasnú hodnotu použitím 
pôvodnej efektívnej úrokovej miery platnej pri vzniku úveru alebo precenené na reálnu hodnotu príslušného zabezpečenia.

Opravná položka na straty z úverov poskytnutých klientom sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Opravné 
položky a rezervy na straty“. Ak pominul dôvod na vykazovanie opravnej položky alebo výška opravnej položky nie 
je primeraná, nadbytočné opravné položky sa rozpustia cez rovnaký riadok výkazu súhrnných ziskov a strát.

Materská spoločnosť tvorí dva typy opravných položiek: individuálne a portfóliové opravné položky. Individuálne opravné 
položky na identifi kované potenciálne straty z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlžníka splácať 
úver so zohľadnením fi nančných výsledkov dlžníka a prijatého zabezpečenia (pre retailové opravné položky sa používa 
portfóliový model). Portfóliové opravné položky slúžia na krytie strát, ktoré zatiaľ neboli individuálne identifi kované, avšak 
na základe skúseností z minulosti je zrejmé, že k dátumu zostavenia fi nančných výkazov sú v portfóliu obsiahnuté.

Úverové pohľadávky voči korporátnym klientom sú samostatne významné a posudzované na individuálnom základe. 
Skupina pristupuje k úprave ocenenia korporátnej pohľadávky v prípade, že je dôvod domnievať sa, že pohľadávka má znaky 
smerujúce k znehodnoteniu pohľadávky. Takýmito znakmi sú najmä: omeškanie pohľadávky, informácia, že na dlžníka 
je vedené exekučné konanie väčšieho rozsahu, že dlžník je v konkurze, likvidácii alebo v zákonnej reštrukturalizácii, 
ak sa k pohľadávke viaže identifi kovaný podvod, ak pohľadávka bola reštrukturalizovaná z dôvodu, že dlžník nemal dosť 
prostriedkov na splácanie pohľadávky podľa pôvodného platobného kalendára alebo ak skupina na základe pravidelného 
monitoringu fi nančnej situácie klienta dospeje k názoru, že klient nebude schopný splatiť pohľadávky v plnom rozsahu.
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Výpočet individuálnej opravnej položky je založený na odhadovaných budúcich peňažných tokoch, pri zohľadnení 
delikvencie splátok ako aj príjmu zo zabezpečenia. Opravná položka je vypočítaná ako rozdiel vykazovanej hodnoty 
úverovej pohľadávky a súčasnej hodnoty odhadovaných peňažných tokov a príjmov zo zabezpečenia diskontovaných 
pôvodnou efektívnou úrokovou mierou úveru. Individuálna opravná položka je zaúčtovaná, ak existujú objektívne znaky 
potvrdzujúce zníženie hodnoty pohľadávky, pričom zníženie nastalo po prvotnom zaúčtovaní úveru.

Úvery voči korporátnym klientom, ktoré neboli posúdené ako znehodnotené na individuálnom základe, sú rozdelené 
do skupín s podobnými rizikovými charakteristikami. Pre tieto úvery je vypočítaná portfóliová opravná položka. Portfóliové 
opravné položky pokrývajú straty, ktoré ešte neboli identifi kované na individuálnom základe, ale na základe historickej 
skúsenosti sú obsiahnuté v jednotlivých portfóliách k dátumu súvahy. Opravná položka závisí od ratingu klienta, historickej 
default rate pre daný rating klienta, od hodnoty zabezpečenia a recovery rate.

Pre skupiny, kde materská spoločnosť nemá dostatočne dlhý časový rad dát na výpočet historickej default rate, sú 
používané pravdepodobnosti defaultov vypočítané na základe podobných skupín alebo skupiny RBI.

Retailové pohľadávky, ktoré na individuálnej úrovni nevykazujú znaky znehodnotenia, sú oprávkované portfóliovou 
opravnou položkou podľa tzv. fl ow rate modelu. Portfóliové opravné položky pokrývajú straty, ktoré ešte neboli identifi kované 
na individuálnom základe, ale na základe historickej skúsenosti sú obsiahnuté v jednotlivých portfóliách k dátumu súvahy. 
Flow rate model (tiež známy ako roll rate model) je model výpočtu opravných položiek, ktorý je založený na princípe 
percentuálneho toku omeškaných pohľadávok do saturačného stavu (180 dní omeškania). Na pohľadávky, ktoré nie sú 
v saturačnom stave, používa materská spoločnosť tzv. vintage based recovery rate s horizontom maximálne 36 mesiacov. 
Pre pohľadávky v saturačnom stave materská spoločnosť vytvára opravnú položku vo výške 100% s výnimkou 
zabezpečených úverov, kde sa pre takéto pohľadávky odpočítava hodnota zabezpečenia ponížená o likvidačný koefi cient.

Pre fl ow rate model a aj pre vintage based recovery sa používa segmentácia portfólia podľa produktov a ich typov 
na základe rizikových charakteristík a na výpočet fl ow rates sa používajú 12-mesačné priemery fl ow rate (v prípade, 
ak je zaznamenaná významná zmena správania sa populácie, je možné použiť aj 6-, prípadne 3-mesačné priemery).

Materská spoločnosť pristupuje k úprave ocenenia retailovej pohľadávky na mesačnej báze alebo ak má pohľadávka 
znaky smerujúce k znehodnoteniu pohľadávky. Ak materská spoločnosť identifi kuje takéto znaky (podvod, úmrtie klienta, 
exekúcia v špecifi kovanej výške), vytvorí individuálnu opravnú položku.

Materská spoločnosť odpisuje úvery poskytnuté klientom na základe právoplatného rozhodnutia súdu, predstavenstva 
alebo iného orgánu materskej spoločnosti (Problem loan committee a Executive committee) v zmysle internej smernice 
o upustení od ich vymáhania oproti vytvorenej opravnej položke. V prípade, že hodnota odpisovanej pohľadávky je vyššia 
ako vytvorená opravná položka, odpíše sa rozdiel do výkazu súhrnných ziskov a strát. Odpísané pohľadávky, pri ktorých 
nezaniklo právo na vymáhanie, sa evidujú v podsúvahe.

Pokiaľ materská spoločnosť po odpísaní úverov poskytnutých klientom zinkasuje od klienta ďalšie sumy alebo získa 
kontrolu nad zabezpečením v hodnote vyššej, ako sa pôvodne odhadlo, výnos sa vykáže vo výkaze súhrnných ziskov 
a strát v položke „Opravné položky a rezervy na straty”.

Zabezpečenie úverov

Z hľadiska zaobchádzania so zabezpečením sa v materskej spoločnosti kladie veľký dôraz najmä na oceňovanie 
a preceňovanie jednotlivých zabezpečení, stanovovanie záložnej hodnoty zabezpečenia, stanovovanie prípustnosti 
zabezpečenia na účely zmierňovania kreditného rizika a na realizáciu zabezpečenia v prípade zlyhania klienta.

V materskej spoločnosti sa akceptujú najmä tieto typy zabezpečení:

• fi nančné zabezpečenia,
• záruky,
• nehnuteľnosti,
• hnuteľné predmety,
• pohľadávky,
• životné poistenie.
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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.

Metodika oceňovania zabezpečení aj frekvencia ich preceňovania závisí od typu zabezpečenia a minimálnych podmienok 
v zmysle platných legislatívnych noriem implementovaných v interných smerniciach materskej spoločnosti. Stanovovanie 
hodnoty zabezpečovacích prostriedkov je špecifi cké pre každý typ zabezpečenia, pričom materská spoločnosť dodržiava 
primeranú mieru konzervativizmu.

Záložná hodnota zabezpečení sa stanovuje individuálne pre každý typ zabezpečenia v závislosti od typu zabezpečenia 
a transakcie a v závislosti od individuálnych rizikových charakteristík. Záložná hodnota zabezpečenia sa získa 
diskontovaním pôvodnej hodnoty zabezpečenia získanej v rámci oceňovania a preceňovania. Faktory, na základe ktorých 
sa stanovujú diskontné faktory, 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 fi nančných zabezpečení) a s inými faktormi (biznis stratégia a orientácia materskej spoločnosti). Používané 
diskontné faktory sú predmetom pravidelného prehodnocovania.

Nárokovateľná hodnota zabezpečenia sa stanovuje zo záložnej hodnoty zabezpečenia najviac do výšky aktuálnej hodnoty 
pohľadávky. Ak je výška záložnej hodnoty zabezpečenia nižšia ako zostatok pohľadávky, materská spoločnosť stanoví 
nárokovateľnú hodnotu zabezpečenia do výšky záložnej hodnoty zabezpečenia.

Nárokovateľná hodnota zabezpečenia obsahuje množstvo neistôt a rizík. Sumy, ktoré by sa v konečnom dôsledku 
mohli pri likvidácii zábezpeky na nesplácané úvery realizovať, by sa mohli od odhadovaných súm líšiť a tento rozdiel 
by mohol byť významný.

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.

Materská spoločnosť využíva najmä tieto formy realizácie zabezpečenia:

• dobrovoľná dražba,
• exekučné konanie,
• speňažovanie zabezpečenia pohľadávky v konkurznom konaní alebo
• odpredaj pohľadávok.

2. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

a. Finančné aktíva na obchodovanie

Finančné aktíva na obchodovanie získala skupina s cieľom využiť krátkodobé cenové výkyvy na tvorbu zisku. V tejto 
kategórii skupina vykazuje cenné papiere - podielové a dlhové cenné papiere, pokladničné poukážky a akcie. Podielové 
a dlhové cenné papiere, pokladničné poukážky a akcie skupina vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Finančné 
aktíva na obchodovanie“.

Všetky nákupy a predaje cenných papierov na obchodovanie sú účtované k dátumu vyrovnania obchodu.

Finančné aktíva na obchodovanie sa prvotne oceňujú v obstarávacej cene bez transakčných nákladov a následne preceňujú 
na reálnu hodnotu cez výkaz súhrnných ziskov a strát. Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto 
aktív na reálnu hodnotu a čistú výšku výnosov z úrokov vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) 
z fi nančných nástrojov na obchodovanie”.
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Refi nančné náklady k cenným papierom na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý 
zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“. Refi nančné náklady predstavujú náklady potrebné na refi nancovanie 
pozícií dlhových cenných papierov držaných v portfóliu na obchodovanie.

Dividendy z cenných papierov na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk 
(strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

b. Derivátové fi nančné nástroje

V tejto kategórii skupina vykazuje derivátové fi nančné nástroje - úrokové swapy, menové swapy, indexové swapy, menové 
forwardy, úrokové opcie, menové opcie, opcie na indexy, menové, úrokové a indexové futures a komoditné deriváty.

Akékoľvek nákupy a predaje, ktoré si vyžadujú dodanie v časovom rámci určenom regulačným opatrením alebo podľa 
trhových zvyklostí („obvyklý spôsob“), sa vykazujú ako spotové transakcie. Transakcie, ktoré nespĺňajú kritérium vyrovnania 
„obvyklým spôsobom“, sa vykazujú v účtovníctve ako fi nančné deriváty.

Deriváty sú vykazované ako „Derivátové fi nančné pohľadávky“ alebo „Derivátové fi nančné záväzky“. Niektoré transakcie 
s fi nančnými derivátmi poskytujúce účinný ekonomický hedging pri riadení rizika materskej spoločnosti nespĺňajú 
kvalifi kačné požiadavky na vykazovanie hedgingu podľa špecifi ckých pravidiel IAS 39.

Deriváty vnorené do iných fi nančných nástrojov alebo iných základných zmlúv sa z účtovného hľadiska posudzujú 
ako samostatné deriváty, ak neexistuje úzka súvislosť medzi ich rizikami a charakteristikami, rizikami a charakteristikami 
základnej zmluvy, a ak sa základná zmluva neúčtuje v reálnej hodnote, pričom zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú 
do výkazu súhrnných ziskov a strát.

Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia derivátov na reálnu hodnotu a čistú výšku výnosov z úrokov 
vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie”. Reálna hodnota 
fi nančných derivátových nástrojov na obchodovanie sa uvádza v poznámke 45 „Finančné deriváty“.

c. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

Skupina na základe zdokumentovanej stratégie riadenia rizík a v súlade so svojou investičnou stratégiou vykazuje 
v danom portfóliu najmä dlhové cenné papiere, ktorých výkonnosť sleduje na základe reálnej hodnoty. Uvedené cenné 
papiere skupina pri prvotnom zaúčtovaní označila ako fi nančné aktívum v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov 
a strát (FVO) a vykazuje ich vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené 
cez výkaz ziskov a strát”.

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát sa prvotne oceňujú v obstarávacej cene bez 
transakčných nákladov a následne preceňujú na reálnu hodnotu cez výkaz súhrnných ziskov a strát.

Skupina vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze súhrnných ziskov 
a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát“.

Čistá výška výnosov z úrokov sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy 
z úrokov a podobné výnosy“.

3. Finančné investície držané do splatnosti

Uvedené portfólio je nederivátovým fi nančným majetkom s fi xnými alebo stanoviteľnými platbami a s fi xnou splatnosťou, 
ktoré materská spoločnosť zamýšľa a má schopnosť držať do splatnosti. Do portfólia držaného do splatnosti sú 
zaradené dlhové cenné papiere na základe schválenej stratégie vytvárania strategického portfólia cenných papierov. Ide 
predovšetkým o cenné papiere emitované štátom a iné bonitné cenné papiere.

Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú v umorovanej hodnote na základe efektívnej úrokovej miery po zohľadnení 
znehodnotenia. Výnosy z úrokov, diskonty a prémie z cenných papierov držaných do splatnosti sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“.
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4. Finančné aktíva na predaj

Portfólio fi nančných aktív na predaj zahŕňa investície skupiny v iných subjektoch s podielom menším ako 20 % 
na základnom imaní a hlasovacích právach. Aktíva v portfóliu sa oceňujú v obstarávacej cene zníženej o opravné položky 
na zníženie ich hodnoty, ktoré sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk 
(strata)“ v položke „Ostatné výnosy/(náklady) z fi nančných nástrojov na predaj“, pretože ich trhovú cenu na aktívnom trhu 
nemožno spoľahlivo určiť.

V uvedenom portfóliu sa nachádzajú predovšetkým podiely v súkromne vlastnených spoločnostiach, pri ktorých neexistuje 
žiadny trh, alebo v spoločnostiach, v ktorých je účasť povinná (Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., S.W.I.F.T. 
s. c., VISA INC., USA). Z uvedeného dôvodu skupina pre dané účasti používa úroveň 3 stanovenia reálnej hodnoty 
(viď poznámka g). V roku 2012 nenastali žiadne zmeny jedného alebo viacerých vstupov, ktoré by ovplyvnili zmenu 
reálnej hodnoty, z daného dôvodu a z dôvodu nevýznamnosti daného portfólia skupina nezverejňuje detailné požiadavky 
na odsúhlasenie počiatočných a konečných zostatkov s oddelene popísanými zmenami počas obdobia. Skupina nemá 
úmysel v blízkej budúcnosti uvedené účasti predať ani iným spôsobom vyradiť. V prípade spoločností, voči ktorým je vedené 
konkurzné konanie, je vytvorená 100-percentná opravná položka a po ukončení konkurzného konania sa uvedené 
účasti následne odpíšu.

Dividendy z fi nančných aktív na predaj sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke„Výnosy z úrokov 
a podobné výnosy“. Zisk alebo strata z predaja fi nančných aktív na predaj sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ v položke „Ostatné výnosy/(náklady) z fi nančných nástrojov na predaj“.

5. Zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacími derivátmi sú deriváty, ktoré sú v rámci stratégie materskej spoločnosti určené na zabezpečenie určitých 
rizík a spĺňajú všetky podmienky klasifi kácie zabezpečovacích derivátov podľa medzinárodných účtovných štandardov. 
Vzťah medzi zabezpečovacím a zabezpečovaným nástrojom je zdokumentovaný pri vzniku zabezpečovacej transakcie. 
Pri vzniku a počas trvania zabezpečovacieho vzťahu sa testuje efektívnosť zabezpečenia tak, že zmena reálnych 
hodnôt alebo peňažných tokov zabezpečovacieho a zabezpečeného nástroja sa vzájomne vyrovnáva s výsledkom 
v rozpätí od 80 do 125 %.

Zabezpečenie reálnej hodnoty

Zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na zabezpečenie, ktoré sa považujú za zabezpečenie reálnej hodnoty, sa účtujú 
do výkazu súhrnných ziskov a strát spolu s akýmikoľvek zmenami reálnej hodnoty zabezpečovaných aktív alebo záväzkov, 
ku ktorým možno priradiť zabezpečovacie riziko. Účtovanie zabezpečovacieho nástroja sa skončí, keď skupina zruší 
zabezpečovací vzťah, po expirácii zabezpečovacieho nástroja alebo jeho predaji, vypovedaní, resp. realizácii predmetnej 
zmluvy, alebo keď zabezpečovací vzťah prestane spĺňať podmienky účtovania zabezpečovacieho nástroja.

Kladná reálna hodnota zabezpečovacieho derivátu je vykázaná vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Derivátové 
fi nančné pohľadávky“. Záporná reálna hodnota zabezpečovacieho derivátu je vykázaná vo výkaze o fi nančnej situácii 
v položke „Derivátové fi nančné záväzky“.

Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacieho derivátu a zabezpečovaného nástroja súvisiaca so zabezpečovaným rizikom 
sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“. 
Úrokové výnosy a náklady zo zabezpečovacieho derivátu sú vykázané spolu s úrokovými nákladmi zabezpečovaného 
nástroja vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky a podobné náklady“.
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6. Finančné záväzky

Všetky záväzky skupiny, s výnimkou derivátových fi nančných záväzkov a vydaných dlhových cenných papierov 
zabezpečených úrokovými swapmi (hedging podľa IAS 39), sú vykazované v amortizovanej hodnote.

Ukončenie vykazovania fi nančných nástrojov

Skupina ukončí vykazovanie fi nančného majetku len vtedy, keď vypršia zmluvné práva na peňažné toky z majetku alebo 
keď prevedie fi nančný majetok a všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva tohto majetku na iný subjekt. 
Ak skupina neprevedie, ale ani si neponechá všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva a pokračuje v kontrole 
nad prevedeným majetkom, vykazuje svoj ponechaný podiel na majetku a súvisiaci záväzok zo súm, ktoré možno 
bude musieť zaplatiť.

Ak si skupina ponechá v podstate všetky riziká a ekonomické úžitky spojené s vlastníctvom prevedeného fi nančného 
majetku, pokračuje vo vykazovaní tohto majetku a zaúčtuje aj zabezpečenú pôžičku vo výške prijatých výnosov.

Skupina ukončuje vykazovanie fi nančných záväzkov len v prípade, keď sú jej záväzky splatené, zrušené alebo 
keď vyprší ich platnosť.

Tuzemské cenné papiere vo vyššie uvedených portfóliách skupiny sú kótované a obchodované prevažne na Burze 
cenných papierov v Bratislave („BCBP“), zahraničné cenné papiere sú kótované na zahraničných burzách, na ktorých sú 
dané cenné papiere obchodované. Zahraničné cenné papiere sú obchodované na medzibankovom trhu.

 g) Reálna hodnota fi nančných nástrojov

Reálne hodnoty fi nančného majetku a fi nančných záväzkov sa určujú takto:

• Reálna hodnota fi nančného majetku a fi nančných záväzkov so štandardnými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa 
obchodujú na aktívnom likvidnom trhu, sa určuje na základe cien kótovaných na trhu (zahŕňa kótované dlhopisy 
s možnosťou odkúpenia, zmenky, dlhopisy a nevypovedateľné dlhopisy).

• Reálna hodnota derivátových nástrojov sa vypočíta pomocou kótovaných cien; ak tieto ceny nie sú dostupné, 
vypočítava sa na základe analýzy diskontovaných peňažných tokov pomocou vhodnej výnosovej krivky pre trvanie 
nástrojov pre nevypovedateľné deriváty a pomocou oceňovacieho modelu opcií na vypovedateľné deriváty. 
Forwardové menové kontrakty sa oceňujú na základe kótovaných forwardových výmenných kurzov a výnosových 
kriviek odvodených od kótovaných úrokových sadzieb podľa splatnosti daného kontraktu. Úrokové swapy sa 
oceňujú súčasnou hodnotou budúcich peňažných tokov odhadovaných a diskontovaných na základe príslušných 
výnosových kriviek odvodených od kótovaných úrokových sadzieb.

• Reálna hodnota iného fi nančného majetku a fi nančných záväzkov (okrem tých uvedených vyššie) sa určuje v súlade 
so všeobecne uznávanými oceňovacími modelmi na základe analýzy diskontovaných peňažných tokov.

• Úroveň 1 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou z kótovaných cien (neupravených) na aktívnych trhoch 
pri identickom aktíve alebo záväzku,

• Úroveň 2 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou od iných vstupov ako kótované ceny zahrnuté v rámci Úrovne 1, 
ktoré sú stanovené pre aktívum alebo záväzok priamo (t. j. ako ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodené od cien),

• Úroveň 3 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou od metód oceňovania, ktoré zahŕňajú vstupné informácie 
týkajúce sa aktíva alebo záväzku, ktoré nie sú založené na zistiteľných trhových údajoch (nezistiteľné vstupy).

Prehľad výšky fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelených podľa úrovní stanovenia ich reálnej hodnoty 
je uvedený v poznámke 46 „Reálna hodnota fi nančných nástrojov“.

V prípade stanovenia reálnej hodnoty fi nančných nástrojov, ktoré nie sú preceňované na reálnu hodnotu, využíva skupina 
metódu čistej súčasnej hodnoty s využitím základných úrokových sadzieb jednotlivých mien zverejňovaných centrálnymi 
bankami, ktoré aproximujú trhové sadzby. Bližšie informácie o metódach výpočtu reálnej hodnoty fi nančných nástrojov, 
ktoré nie sú preceňované na reálnu hodnotu, sú uvedené v poznámke 46 „Reálna hodnota fi nančných nástrojov“.
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 h) Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení – repotransakcie

Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom odkúpení („repotransakcie“) sa vo výkaze o fi nančnej 
situácii vykazujú ako aktíva v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“, v položke „Finančné aktíva v reálnej hodnote 
precenené cez výkaz ziskov a strát“ alebo v položke„Finančné investície držané do splatnosti”. Záväzky voči protistrane sa 
vykazujú v položke „Vklady a bežné účty bánk“ alebo „Vklady klientov“.

Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji („reverzné repotransakcie“) sa vykazujú vo výkaze 
o fi nančnej situácii ako aktíva v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ alebo „Úvery poskytnuté klientom, brutto“.

Rozdiel medzi cenami pri predaji a spätnom odkúpení sa vykazuje ako úrok a časovo rozlišuje počas trvania zmluvy 
použitím efektívnej úrokovej miery.

 i) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky/amortizáciu spolu 
s kumulovanými stratami zo zníženia hodnoty. Výška odpisov sa počíta pomocou metódy rovnomerných odpisov podľa 
odhadovanej doby použiteľnosti. Nedokončené hmotné investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú.

Odhadovaná ekonomická životnosť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v rokoch:

 j) Investície do nehnuteľností

Investície do nehnuteľností predstavujú majetok, vlastnený skupinou s cieľom získavať príjmy z prenájmu alebo s cieľom 
ďalšieho kapitálového zhodnotenia. Investície do nehnuteľností sa vykazujú v obstarávacej cene zníženej o oprávky 
a opravné položky na znehodnotenie. Zostatková hodnota investícií do nehnuteľností, odpisy a príjmy z prenájmu sú 
uvedené v poznámke 22 „Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku“. Tvorba a rozpustenie 
opravných položiek z dôvodu znehodnotenia investícií do nehnuteľností sa vykazuje v poznámke 9 „Ostatný prevádzkový 
zisk (strata)“ v položke „Tvorba opravných položiek k investíciám do nehnuteľností“ príp.„Rozpustenie opravných položiek 
k investíciám do nehnuteľností“.

Skupina používa vlastný model na určovanie reálnej hodnoty investícií do nehnuteľností, ktorý sa zakladá na diskontovaných 
budúcich výnosoch z nájomného znížených o priame prevádzkové náklady. V prípade nehnuteľností, ktoré neprenajíma, 
ale drží za účelom zhodnotenia, zisťuje reálnu hodnotu pomocou výpočtu nezávislého oceňovateľa.

Odhadovaná ekonomická životnosť budov zaradených v kategórii investície do nehnuteľností je 40 rokov.
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 k) Goodwill

Goodwill predstavuje prebytok obstarávacej ceny, ktorá prevyšuje reálnu hodnotu identifi kovateľných aktív, záväzkov 
a podmienených záväzkov obstaranej spoločnosti ku dňu jej obstarania. Goodwill je prvotne vykázaný v obstarávacej cene 
a následne sa jeho hodnota upravuje o akumulované straty zo zníženia jeho hodnoty. Goodwill sa testuje raz alebo viackrát 
ročne, pokiaľ udalosti alebo zmeny okolností naznačujú, že by sa jeho hodnota znížila v súlade s IAS 36 – Zníženie 
hodnoty aktív. Zníženie hodnoty goodwillu nemožno v nasledujúcich účtovných obdobiach zrušiť.

 l) Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku

K dátumu zostavenia účtovnej závierky skupina posudzuje účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby určila, 
či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto náznakov sa vypracuje odhad 
návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty.

Návratná hodnota sa rovná vyššej z hodnôt – reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo súčasnej hodnote budúcich 
peňažných tokov, ktoré sa očakávajú, že budú získané z daného majetku. Ak jedna z uvedených hodnôt prevyšuje účtovnú 
hodnotu, druhú hodnotu netreba odhadovať. Ak je odhad návratnej hodnoty majetku nižší než jeho účtovná hodnota, zníži 
sa účtovná hodnota daného majetku na jeho návratnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu 
súhrnných ziskov a strát.

 m) Aktíva za účelom projektovania a výstavby

Skupina aplikuje na majetok určený na projektovanie a výstavbu so zámerom následného predaja zásady štandardu 
IAS 2. Uvedený majetok sa oceňuje v nižšej z hodnôt - obstarávacej ceny alebo čistej realizovateľnej hodnoty. Aktíva 
za účelom projektovania a výstavby skupina vykazuje v poznámke 25 „Ostatné aktíva“ v položke “Aktíva za účelom 
projektovania a výstavby”.

 n) Lízing

Lízing sa klasifi kuje ako fi nančný lízing, ak podmienky prenájmu umožňujú prevod v zásade všetkých rizík a úžitkov 
plynúcich z vlastníctva prenajatého majetku na nájomcu. Každý iný lízing sa klasifi kuje ako operatívny lízing.

1. Skupina ako prenajímateľ

Záväzky nájomcov vyplývajúce z fi nančného lízingu sa evidujú ako pohľadávky vo výške čistej investície skupiny do lízingov. 
Príjmy z fi nančného lízingu sú rozdelené do účtovných období tak, aby vyjadrovali konštantnú periodickú mieru návratnosti 
čistej investície skupiny v súvislosti s prenájmom.

Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii v položke„Úvery poskytnuté 
klientom, brutto“ v riadku „Pohľadávky z fi nančného lízingu”.

2. Skupina ako nájomca

Majetok vlastnený na základe fi nančného prenájmu sa vykazuje ako majetok skupiny v reálnej hodnote ku dňu obstarania 
alebo v prípade, že reálna hodnota je nižšia, v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok. Príslušný záväzok voči 
prenajímateľovi sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii ako záväzok z fi nančného lízingu. Lízingové splátky sa rozdeľujú 
medzi fi nančné poplatky a znižovanie záväzku z lízingu tak, aby sa dosiahla konštantná úroková sadzba neuhradenej 
výšky záväzku. Finančné poplatky sa vykazujú priamo do výkazu súhrnných ziskov a strát, pokiaľ sa priamo nepriradia 
k príslušnému majetku. V tom prípade dochádza k ich kapitalizácii.
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Nájomné z operatívneho prenájmu sa vykazuje rovnomerne do nákladov počas doby trvania prenájmu okrem prípadov, 
keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek, počas ktorého sa spotrebujú ekonomické úžitky z predmetu 
prenájmu. Budúci možný prenájom na základe zmlúv o operatívnom prenájme sa vykazuje priebežne do nákladov.

V prípade, že skupina využila lízingové stimuly na uzatvorenie operatívneho prenájmu, vykazujú sa takéto stimuly 
do záväzkov. Suma ekonomického úžitku zo stimulov sa vykazuje rovnomerne ako zníženie nákladov na prenájom, okrem 
prípadov, keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek, počas ktorého sa spotrebujú ekonomické úžitky 
z predmetu prenájmu.

 o) Záväzky z dlhových cenných papierov

Dlhové cenné papiere emitované skupinou sa vykazujú vo výške umorovaných nákladov na základe metódy efektívnej 
úrokovej miery. Skupina emituje hypotekárne záložné listy a ostatné dlhové cenné papiere. Nákladové úroky 
vznikajúce z emisie cenných papierov sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky 
a podobné náklady“.

 p) Podriadené dlhy

Podriadený dlh predstavuje cudzí zdroj materskej spoločnosti, pričom nároky na jeho vyplatenie sú v prípade konkurzu, 
vyrovnania alebo likvidácie materskej spoločnosti podriadené pohľadávkam ostatných veriteľov. Podriadené dlhy materskej 
spoločnosti sa vykazujú na samostatnom riadku výkazu o fi nančnej situácii „Podriadené dlhy“. Nákladové úroky platené 
za prijaté podriadené dlhy sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky a podobné náklady“.

Podriadený dlh predstavuje fi nančný záväzok pôvodne ocenený v reálnej hodnote po odpočítaní transakčných nákladov. 
Následne sa oceňuje v amortizovaných nákladoch na základe metódy efektívnej úrokovej miery, pričom nákladové úroky 
sa vykazujú na základe skutočných výnosov.

 q) Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze o peňažných tokoch

Peniaze a peňažné ekvivalenty pre potreby zostavenia „Výkazu o peňažných tokoch“ obsahujú peňažnú hotovosť 
a zostatky na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska s výnimkou povinných minimálnych rezerv. Pod peňažnými 
ekvivalentmi sa chápu pokladničné poukážky so zostatkovou splatnosťou do troch mesiacov, bežné účty v iných bankách 
a krátkodobé štátne cenné papiere.

 r) Rezervy na záväzky

Ak je skupina vystavená potenciálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamym záväzkom, ktoré sú dôsledkom 
minulej udalosti, pričom je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude treba vynaložiť peňažné prostriedky, 
čo má za následok zníženie zdrojov predstavujúcich ekonomický úžitok a výšku vyplývajúcej straty možno primerane 
odhadnúť, hodnota rezerv na záväzky sa vykazuje ako náklad a záväzok. Akákoľvek strata súvisiaca so zaúčtovaním 
rezervy na záväzky sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát za príslušné obdobie.

 s) Rezervy na zamestnanecké požitky

Materská spoločnosť má dlhodobé programy so stanovenými požitkami pozostávajúce z jednorazového príspevku 
pri odchode do dôchodku. K 31. decembru 2012 mala materská spoločnosť v evidenčnom stave 3 358 zamestnancov, 
ktorí boli súčasťou programu (31. december 2011: 3 362 zamestnancov).

Spôsob výpočtu záväzku vychádza z poistnomatematických výpočtov, ktoré sú založené na veku zamestnanca, 
odpracovaných rokoch, fl uktuácii, úmrtnostných tabuľkách a diskontných úrokových sadzbách.
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Náklady na zamestnanecké požitky sa odhadujú metódou projektovanej jednotky kreditu s poistnomatematickým ocenením 
k dátumu zostavenia účtovnej závierky a oceňujú v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných výdavkov 
diskontovaných úrokovou sadzbou približujúcou sa sadzbe cenných papierov s pevným výnosom s investičným stupňom. 
Poistnomatematické zisky a straty zo záväzku z programu defi novaných požitkov po skončení zamestnania sa vykazujú 
v bežnom účtovnom období vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke„Všeobecné administratívne náklady“. Výška 
rezervy na zamestnanecké požitky sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Rezervy na záväzky“.

Hlavné predpoklady použité pri poistnomatematických výpočtoch

Dlhodobé rezervy na zamestnanecké požitky sa vypočítali podľa platných úmrtnostných tabuliek vydaných Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky.

Skupina má tiež program so stanovenými príspevkami pre zamestnancov. Všetky príspevky spoločnosti sú zahrnuté 
v osobných nákladoch v poznámke 7 „Všeobecné administratívne náklady“.

 t) Časové rozlíšenie úrokov

Časovo rozlíšené úrokové výnosy a náklady vzťahujúce sa na fi nančné aktíva a fi nančné záväzky sa vykazujú k dátumu 
zostavenia účtovnej závierky spoločne s aktívami alebo záväzkami uvedenými vo výkaze o fi nančnej situácii.

 u) Vykazovanie výnosov a nákladov

1) Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru

Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru vznikajúce zo všetkých úročených nástrojov okrem 
položky „Finančné aktíva na obchodovanie“ sa časovo rozlišujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát pomocou metódy 
efektívnej úrokovej miery.

Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje predpokladanú výšku budúcich peňažných tokov počas 
predpokladanej ekonomickej životnosti fi nančného majetku, prípadne počas kratšieho obdobia.

Úrokový výnos z položky „Finančné aktíva na obchodovanie” sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý 
zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie”.

Výnosové (nákladové) úroky z cenných papierov zahŕňajú výnosy z kupónov s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou 
a amortizovaným diskontom alebo prémiou.

2) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií

Poplatky a provízie, ktoré netvoria súčasť efektívnej úrokovej miery, sa vykazujú v nákladoch a výnosoch vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z poplatkov a provízií, netto“z fi nančných aktív a záväzkov nepreceňovaných 
na reálnu hodnotu na základe časového princípu a v čase uskutočnenia transakcie.
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3) Výnosy z dividend

Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v momente potvrdenia nároku na prijatie dividendy 
skupinou v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy”.

 v) Základný a zriedený zisk na akciu

Skupina vykazuje zisk na akciu pripadajúci na držiteľov každej triedy akcií. Skupina vypočítala zisk na akciu vydelením 
ziskov pripadajúcich na každú triedu akcií váženým priemerným počtom každej triedy akcií, ktoré sú v obehu počas 
účtovného obdobia.

Zisk pripadajúci na každú triedu akcií sa určuje na základe nominálnej hodnoty každej triedy akcií vo vzťahu k percentuálnemu 
podielu celkovej nominálnej hodnoty všetkých akcií.

Skupina nevykazuje zriedený zisk na akciu, keďže k 31. decembru 2012 ani 31. decembru 2011 neboli vydané žiadne 
zriedené potenciálne kmeňové akcie.

 w) Zdaňovanie a odložená daň

Daň z príjmov vypočítala skupina v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike na základe zdaniteľného zisku 
za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze súhrnných ziskov a strát, pretože nezahŕňa 
položky výnosov, resp. nákladov, ktoré sú zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, 
ktoré nie sú zdaniteľné, resp. odpočítateľné od základu dane. Záväzok skupiny zo splatnej dane sa vypočíta pomocou 
daňových sadzieb platných, resp. uzákonených do dátumu zostavenia účtovnej závierky.

Odloženú daň z príjmov vykazuje skupina formou súvahovej metódy pri vzniku dočasných rozdielov medzi daňovou 
hodnotou aktív alebo záväzkov a ich účtovnou hodnotou na účely fi nančného výkazníctva. Na určenie odloženej 
dane z príjmov bola použitá očakávaná daňová sadzba pre nasledujúce roky, t. j. 23 %. Odložené daňové záväzky 
sa vykazujú všeobecne za všetky zdaniteľné dočasné rozdiely, odložené daňové pohľadávky sa vykazujú v prípade, 
keď je pravdepodobné, že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, s ktorým možno odpočítateľné dočasné 
rozdiely zúčtovať.

Vplyv zvýšenia dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % na odloženú daň je vykázaný v poznámke 10 „Daň 
z príjmov“ v položke „Vplyv zvýšenia dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % na odloženú daň“.

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie splatných daňových 
pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov vyrubenou tým istým daňovým úradom, 
pričom skupina má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové pohľadávky a záväzky na netto báze.

Skupina vykazuje splatnú daň z príjmov právnických osôb vo výkaze o fi nančnej situácii v položke„Splatná daňová 
pohľadávka“ alebo „Splatný daňový záväzok“ a odloženú daň v položke „Odložená daňová pohľadávka“ alebo „Odložený 
daňový záväzok“.

Skupina je platcom rôznych miestnych daní a dane z pridanej hodnoty (DPH). Rôzne miestne dane sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“. DPH, na ktorú skupina nemá nárok na odpočet, 
sa vykazuje v položke „Všeobecné administratívne náklady“ a DPH z obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku vstupuje do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
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III. VYKAZOVANIE PODĽA SEGMENTOV
Pri vykazovaní podľa segmentov skupina aplikuje Medzinárodný účtovný štandard fi nančného výkazníctva IFRS 8 
– „Prevádzkové segmenty“. Účtovné zásady týkajúce sa vykazovaných segmentov sa zhodujú s účtovnými 
zásadami skupiny.

Základom rozdelenia na jednotlivé segmenty je interný princíp poskytovaný manažmentu materskej spoločnosti, ktorý 
je orientovaný na klienta. Odráža taktiež princíp segmentácie hlavného akcionára Raiffeisen Bank International AG. 
Segmentácia v materskej spoločnosti je takáto:

• fi remní klienti,
• fi nančné inštitúcie a verejný sektor,
• retailoví klienti,
• investičné bankovníctvo a treasury,
• majetkové účasti a iné.

Do segmentu Firemných klientov patria všetky tuzemské aj zahraničné spoločnosti vrátane podnikov, ktoré sú vo vlastníctve 
štátu. Z produktového hľadiska boli korporátnym klientom poskytované najmä investičné a prevádzkové úvery formou 
splátkových alebo kontokorentných úverov, faktoring a dokumentárne fi nancovanie, projektové fi nancovania komerčných 
nehnuteľností, administratívnych priestorov, výstavby obchodných centier a iné.

Do segmentu Finančných inštitúcií a verejného sektora patria:

Banky/nadnárodné subjekty zahŕňajú všetky tuzemské aj zahraničné banky vrátane ich väčšinových dcérskych spoločností 
pôsobiacich v danej krajine a vrátane všetkých inštitúcií, ako je napr. Svetová banka, EBOR, EIB, MMF, KfW. Z produktového 
hľadiska na strane aktív angažovanosť voči bankám predstavovali najmä nostro účty a poskytnuté terminované úložky. 
Na záväzkovej strane najmä loro účty, prijaté termínované úložky a prijaté úvery od bánk.

Maklérske fi rmy a správcovské spoločnosti zahŕňajú nadácie, všetky maklérske domy, podielové fondy, lízingové 
spoločnosti, investičné banky a iné banky ako tieto subjekty. K poisťovacím spoločnostiam patria napr. penzijné 
fondy. Nasledovným subjektom boli poskytované najmä investičné a prevádzkové úvery formou splátkových 
a kontokorentných úverov.

Verejný sektor zahŕňa všetky štátne inštitúcie, ministerstvá, mestské a obecné úrady a pod. Podniky, ktoré sú vo vlastníctve 
verejného sektora (štátne podniky), sa vykazujú v rámci segmentu korporátnych klientov. Cenné papiere emitované 
Slovenskou republikou sú vykázané v rámci segmentu Investičné bankovníctvo a treasury. Banky, ktoré vlastní štát, sú 
defi nované ako fi nančné inštitúcie. Veľvyslanectvá a obchodné zastupiteľstvá sa zaraďujú do tohto segmentu.

K retailovým klientom patria fyzické osoby (spotrebitelia), a to všetci klienti s príjmami od najnižších po najvyššie. Do segmentu 
retailových klientov sa zaraďuje takisto segment veľmi malé podniky. Pri privátnom bankovníctve sa jednotlivci defi nujú 
podľa lokálnych podmienok s osobitným prístupom k individuálnej správe ich majetku. Z produktového hľadiska retailovým 
klientom – veľmi malé podniky a živnostníci boli poskytované najmä prevádzkové úvery – BusinessÚverTB Expres, 
BusinessÚverTB Hypo a BusinessÚverTB Variant, fi remné kreditné karty (Visa štandard/Visa zlatá) a iné.

Retailovým klientom – domácnostiam boli poskytované najmä hypotekárne úvery, americké hypotéky, hypotékaTB, 
Bezúčelový úverTB Classic, Bezúčelový úverTB Garant, súkromné kreditné karty (Visa štandard / Visa zlatá / Visa Platinum 
a MercedesCard) a iné. Retailoví klienti ukladali svoje prostriedky najmä na bežné účty a termínované vklady.

Investičné bankovníctvo a treasury transakcie predstavujú obchodné transakcie uskutočňované na vlastný účet 
a na vlastné riziko materskej spoločnosti, ktoré vychádzajú z riadenia pozícií trhového rizika, ako napr. zmenárenská 
činnosť, obchodovanie s cennými papiermi a derivátmi, obchodovanie na peňažnom trhu, riadenie a fi nancovanie likvidity, 
strategické umiestnenie (investičné portfólio), gapovanie úrokových sadzieb (transformácia splatnosti).

Vykazovanie podľa segmentov vychádza zo schém príspevkových marží, ktoré sú kalkulované ako podklad pre riadenie 
materskej spoločnosti. V schémach sú príslušné výnosy a náklady alokované podľa kauzálnych princípov, t. j. výnosy 
a náklady sa prideľujú k jednotlivým segmentom podľa miesta ich vzniku.
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„Všeobecné administratívne náklady“ obsahujú priame a nepriame náklady. Priame náklady (osobné náklady 
a ostatné administratívne náklady) sú priradené podľa jednotlivých segmentov a nepriame náklady sú alokované podľa 
schválených koefi cientov.

„Osobitný odvod vybraných fi nančných inštitúcií“ bol priradený v prvom polroku 2012 k jednotlivým segmentom cez objem 
depozít u nechránených vkladov sadzbou 0,4% podľa koncomesačných stavov vybraných záväzkov a ich segmentov. 
V druhom polroku 2012 bol bankový odvod priradený k jednotlivým segmentom podľa denných stavov všetkých záväzkov 
a na všetky segmenty.

Štruktúra položiek vykázaných v časti III. „Vykazovanie podľa segmentov“ je konzistentná s obdobnými položkami výkazu 
súhrnných ziskov a strát.

Z geografi cké hľadiska sa prevádzkový zisk v prevažnej miere tvoril poskytovaním bankových služieb v Slovenskej 
republike. Časť aktív a záväzkov bola umiestnená mimo Slovenskej republiky. Prehľad najvýznamnejších angažovaností 
celkových aktív a záväzkov voči zahraničným subjektom je uvedený v poznámke 38 „Zahraničné aktíva a záväzky“. 
Skupina sa rozhodla z dôvodu nevýznamnosti nevykazovať výšku celkových výnosov od zahraničných subjektov.

Manažment materskej spoločnosti sleduje úrokový výnos jednotlivých segmentov na netto báze.

Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2012:



Výročná správa 2012 90

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2011:
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IV. OSTATNÉ POZNÁMKY

 1. Výnosové úroky, netto
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2. Opravné položky a rezervy na straty

Pohyb opravných položiek na krytie strát z úverov vykázaných vo výkaze o fi nančnej situácii a rezerv tvorených 
k podsúvahovým položkám:

Bližšie informácie o opravných položkách na straty z úverov sú uvedené v poznámke 15 „Opravné položky na straty 
z úverov“; informácie o rezervách tvorených k podsúvahovým položkám sú uvedené v poznámke 30 „Rezervy na záväzky“.
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 3. Výnosy z poplatkov a provízií, netto
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 4. Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie
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 5. Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz 
ziskov a strát

 6. Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach
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 7. Všeobecné administratívne náklady

Vo všeobecných administratívnych nákladoch skupiny sú vykázané osobné náklady, ostatné administratívne náklady, 
odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v takejto štruktúre:

Skupina nemá iný systém dôchodkového zabezpečenia okrem štátneho povinného dôchodkového zabezpečenia. Podľa 
slovenských právnych predpisov je zamestnávateľ povinný odvádzať poistné na sociálne poistenie, nemocenské poistenie, 
zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu stanovený 
ako percento z vymeriavacieho základu. Uvedené náklady sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v období, 
za ktoré zamestnancovi vznikol nárok na mzdu.
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 8. Osobitný odvod vybraných fi nančných inštitúcií

Od 1. januára 2012 majú banky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku povinnosť platenia osobitného odvodu 
(tzv. banková daň) podľa zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných fi nančných inštitúcií a o doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode”). Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné uhrádzať 
osobitný odvod v štyroch štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročnej sadzby (ročná sadzba 0,4 %) zo sumy 
záväzkov defi novaných zákonom o osobitnom odvode. Zákon zároveň ustanovil povinnosť bánk uhradiť aj mimoriadny 
odvod vo výške 0,1 % zo sumy záväzkov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke materskej spoločnosti 
k 31. decembru 2011.

 9. Ostatný prevádzkový zisk (strata)

V ostatných prevádzkových ziskoch (stratách) sú vykázané výnosy a náklady z nebankovej činnosti, odpredaja dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, tvorba a rozpustenie rezerv na súdne spory, ostatné dane a poplatky a ostatné výnosy 
a náklady z nebankovej činnosti:
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 10. Daň z príjmov

Právnické osoby v Slovenskej republike majú povinnosť priznávať zdaniteľný príjem a odvádzať z tohto zdaniteľného príjmu 
príslušnému daňovému úradu daň z príjmov právnických osôb. V roku 2012 je pre právnické osoby platná 19-percentná 
sadzba dane z príjmov (2011: 19-percentná).

S platnosťou od 1. januára 2013 bol dňa 4. decembra 2012 schválený zákon č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedeným zákonom sa mení sadzba 
dane z príjmov právnických osôb platná v roku 2013 na výšku 23-percent. Pre výpočet odložených daní sa aplikovala 
23-percentná sadzba dane.

Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej sadzby dane 
z príjmov, takto:
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Odložené daňové pohľadávky a záväzky k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 súvisia s týmito položkami:

K 31. decembru 2012 skupina nevykázala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 27 905 tis. € (31. december 2011: 
22 193 tis. €), ktorá súvisí najmä s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi vyplývajúcimi z opravných položiek a rezerv 
pre jej neisté načasovanie a realizáciu v budúcich účtovných obdobiach.

 11. Zisk na akciu
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Spôsob a metodika výpočtu zisku na akciu je uvedená v časti II. Hlavné účtovné zásady v).

 12. Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Povinné minimálne rezervy sa vykazujú ako úročené vklady v zmysle opatrení Národnej banky Slovenska. Výška 
rezervy závisí od objemu vkladov prijatých materskou spoločnosťou. Schopnosť materskej spoločnosti čerpať rezervu 
je v zmysle platnej legislatívy obmedzená. Z uvedeného dôvodu nie je vykázaná v položke „Vklady v centrálnej banke 
- krátkodobé vklady v NBS“ na účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch (pozri poznámku 35 „Informácie o výkaze 
peňažných tokov“).

 13. Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
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Geografi cké členenie úverov a bežných účtov poskytnutých bankám:

Prehľad kvality úverov poskytnutých bankám je uvedený v poznámke 47 „Riziká“.

 14. Úvery poskytnuté klientom, brutto

Úvery poskytnuté klientom tvoria:

K 31. decembru 2012 bola hodnota celkovej výšky syndikovaných úverov, ktorých gestorom bola materská spoločnosť, 
534 590 tis. € (31. december 2011: 423 206 tis. €). Podiel materskej spoločnosti predstavoval 207 360 tis. € (31. december 
2011: 183 148 tis. €). Syndikované úvery sú zahrnuté v položke „Investičné, prevádzkové a ostatné úvery“.
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Členenie úverov podľa skupiny klientov:

Členenie úverov podľa zmluvnej splatnosti:

Geografi cké členenie úverov poskytnutých klientom:

Prehľad kvality úverov poskytnutých klientom je uvedený v poznámke 47 „Riziká“.
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 15. Opravné položky na straty z úverov

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2012:

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2011:
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 16. Derivátové fi nančné pohľadávky

Zabezpečovanie reálnych hodnôt súvisiacich s rizikom úrokových sadzieb

Materská spoločnosť používa úrokové swapy na zabezpečenie rizika úrokových sadzieb pri vydaných dlhových cenných 
papieroch – hypotekárnych záložných listoch a dlhopisoch z portfólia dlhových cenných papierov. Zmeny v reálnych 
hodnotách týchto úrokových swapov v dôsledku zmeny úrokových sadzieb podstatným spôsobom kompenzujú zmeny 
reálnych hodnôt vydaných hypotekárnych záložných listov a dlhopisov zapríčinené zmenou bezrizikových úrokových 
sadzieb. Počas uvedeného obdobia bolo zabezpečenie účinné.

K 31. decembru 2012 materská spoločnosť vykázala v súvislosti s hore uvedenými zabezpečovacími nástrojmi čistý zisk 
vo výške 2 191 tis. €. K 31. decembru 2011 materská spoločnosť vykázala v súvislosti so zabezpečovacími nástrojmi 
čistý zisk 1 250 tis. €. Čistá strata zo zabezpečovaných položiek, ktorá sa týkala zabezpečovaného rizika predstavovala 
2 127 tis. €. K 31. decembru 2011 materská spoločnosť vykázala čistú stratu 1 404 tis. €. Obidve položky sú vykázané 
v poznámke 4„Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

 17. Finančné aktíva na obchodovanie
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 18. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

 19. Finančné investície držané do splatnosti

Materská spoločnosť v novembri 2011 uskutočnila reklasifi káciu vybraných slovenských štátnych dlhopisov z portfólia 
fi nančných aktív na obchodovanie do portfólia fi nančných investícií držaných do splatnosti. Reálna hodnota reklasifi kovaných 
dlhových cenných papierov k dátumu reklasifi kácie predstavovala 80 503 tis. € (vrátane alikvótnej časti úrokového výnosu). 
K 31. decembru 2012 bola účtovná hodnota uvedených cenných papierov držaných do splatnosti vo výške 81 802 tis. € 
(31. december 2011: 80 752 tis. €). Reálna hodnota predstavovala 84 695 tis. € (vrátane alikvótnej časti úrokového výnosu) 
(31. december 2011: 80 192 tis. €).

V prípade ak by reklasifi kácia nebola uskutočnená, materská spoločnosť by vykázala za rok 2012 dodatočný čistý zisk 
z precenenia vo výške 4 609 tis. €. Materská spoločnosť vo výkaze súhrnných ziskov a strát počas roku 2011 až do momentu 
reklasifi kácie vykázala čistú stratu z precenenia vo výške 1 250 tis. €. V prípade ak by reklasifi kácia nebola uskutočnená, 
materská spoločnosť by vykázala k 31. decembru 2011 dodatačnú čistú stratu z precenenia vo výške 449 tis. €.

V prípade reklasifi kovaných cenných papierov nenastali žiadne zmeny v budúcich peňažných tokoch, ktoré by ovplyvnili 
výšku efektívnej úrokovej miery a mali vplyv na ich znehodnotenie ku koncu roka 2012.
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 20. Finančné aktíva na predaj

V priebehu roku 2012 nedošlo k žiadnym zmenám v opravných položkách k fi nančným aktívam na predaj.

 21. Podiely v pridružených spoločnostiach
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Základné fi nančné informácie za pridruženú spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava:

Základné fi nančné informácie za pridruženú spoločnosť Raiffeisen penzijní společnost a.s., Praha:
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22. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2012:
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Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2011:

K 31. decembru 2012 skupina neevidovala žiadne záväzky vyplývajúce zo zmlúv o nákupe dlhodobého hmotného 
majetku (2011: - tis. €).

Skupina k 31. decembru 2012 vlastní budovu, ktorú prenajíma tretím stranám v čistej účtovnej hodnote 1 563 tis. € 
(2011: 1 641 tis. €). Uvedenú budovu skupina do konca roka 2009 používala na vlastné účely a v roku 2010 predmetnú 
budovu preklasifi kovala ako investíciu do nehnuteľností v účtovnej hodnote 1 779 tis. €. Celkový príjem z prenájmu 
dosiahol 148 tis. € (2011: 146 tis. €) a je vykázaný v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ v riadku „Ostatné výnosy 
z nebankovej činnosti“. Odpisy budovy sú vykázané vo „Všeobecných administratívnych nákladoch“ v riadku„Odpisy 
a amortizácia k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku“ a sú v sume 85 tis. € (2011: 82 tis. €).

Uvedená budova je vykázaná v rámci pohybu na účtoch hmotného majetku v položke „Investície do nehnuteľností“. V danej 
položke sú okrem uvedenej položky vykázané pozemky, ktoré sú určené na ďalšie kapitálové zhodnotenie.
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Odhad reálnej hodnoty investícií do nehnuteľností k 31. decembru 2012 predstavoval 14 372 tis. € (2011: 7 812 tis. €). 
A dôvodu poklesu reálnej hodnoty investícií do nehnuteľností k 31. decembru 2012 skupina vytvorila opravnu položku 
vo výške 1 381 tis. € (2011: 3 007 tis. €).

Poistné krytie

Dlhodobý hmotný majetok je krytý poistením proti živelnej udalosti do výšky maximálneho rizika 161 214 tis. €, proti 
požiaru do výšky 171 556 tis. €, proti škodám spôsobených vodou z vodovodného zariadenia do výšky 169 907 tis. €, 
proti krádeži a vandalizmu do výšky 22 083 tis. €. Elektronické zariadenia sú poistené do výšky maximálneho rizika 
60 096 tis. €. Dopravné prostriedky na základe uzatvoreného havarijného poistenia sú poistené do výšky maximálneho 
rizika 5 257 tis. €.

Pohyby na účtoch nehmotného majetku k 31. decembru 2012:
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Pohyby na účtoch nehmotného majetku k 31. decembru 2011:

 23. Splatná daňová pohľadávka

 24. Odložená daňová pohľadávka

Čistá odložená daňová pohľadávka z dane z príjmov vyplývala najmä z dočasných odpočítateľných rozdielov popísaných 
v poznámke 10 „Daň z príjmov“.
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 25. Ostatné aktíva

V položke „Hodnoty na ceste“ materská spoločnosť vykazuje pohľadávku voči spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby 
spojené s prevádzkou bankomatov a s prevozom hotovosti.

Skupina vykazuje majetok určený na projektovanie a výstavbu so zámerom následného predaja v položke „Aktíva za účelom 
projektovania a výstavby„. Do uvedenej položky v roku 2012 skupina previedla majetok v čistej účtovnej hodnote 867 tis. €, 
ktorý bol v roku 2011 zaradený do investícií do nehnuteľností.

 26. Vklady a bežné účty bánk

Vklady a bežné účty bánk podľa geografi ckého členenia:
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Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých druhov bánk:

K 31. decembru 2012 je časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky zahrnutými 
v portfóliách cenných papierov v sume 138 654 tis. € v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. €):

K 31. decembru 2011 je časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky zahrnutými 
v portfóliách cenných papierov v sume 83 424 tis. € v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. €):

 27. Vklady klientov

Vklady klientov podľa skupín produktov:
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Členenie vkladov podľa skupiny klientov:

Vklady klientov podľa geografi ckého členenia:

Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých klientov:

 28. Derivátové fi nančné záväzky
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 29. Záväzky z dlhových cenných papierov

Materská spoločnosť v priebehu roka 2010 vydala emisiu hypotekárnych záložných listov č. 58 a v priebehu roka 
2011 emisiu dlhopisov č. 04, ktorých časť je zabezpečená úrokovým swapom. Suma zabezpečeného hypotekárneho 
záložného listu predstavuje v nominálnej hodnote 38 000 tis. € a suma zabezpečeného dlhopisu predstavuje v nominálnej 
hodnote 39 000 tis. €.

V priebehu roka 2012 materská spoločnosť predala emisiu hypotekárnych záložných listov č. 66, ktorej časť je zabezpečená 
úrokovým swapom. Suma zabezpečeného hypotekárneho záložného listu predstavuje v nominálnej hodnote 22 000 tis. €.

Reálna hodnota úrokového swapu, ktorý je určený na zabezpečenie, je uvedená v poznámke 16„Derivátové fi nančné 
pohľadávky“. Vplyv precenenia hypotekárnych záložných listov, dlhopisov a úrokových swapov na výsledok hospodárenia 
je uvedený v poznámke 4 „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.
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Materská spoločnosť vydala hypotekárne záložné listy s nasledujúcimi podmienkami:
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Materská spoločnosť vydala aj iné dlhové cenné papiere s nasledujúcimi podmienkami:

Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. je materská spoločnosť viazaná fi nancovať hypotekárne úvery najmenej vo výške 
90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. NBS na základe rozhodnutia ustanovila 
materskej spoločnosti osobitné podmienky fi nancovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť fi nancované najmenej 
vo výške 70 %. K 31. decembru 2012 materská spoločnosť uvedenú podmienku splnila.

Forma hypotekárnych záložných listov a dlhopisov je na doručiteľa a všetky hypotekárne záložné listy a iné dlhové cenné 
papiere sú zaknihované.

Dlhopisy sú voľne prevoditeľné, nie je s nimi spojené žiadne predkupné právo. Právo na výplatu menovitej hodnoty 
a výnosov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a emisnými podmienkami dlhopisov, ktorých plné znenie sa 
zverejňuje v súlade so zákonom o dlhopisoch č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Časť vydaných hypotekárnych záložných listov materskej spoločnosti je kótovaná na Burze cenných papierov v Bratislave.

K 31. decembru 2012, ako aj k 31. decembru 2011 materskou spoločnosťou emitované hypotekárne záložné listy a ostatné 
dlhopisy neboli zabezpečené žiadnou formou zabezpečenia.
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 30. Rezervy na záväzky

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2012:

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2011:
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 31. Ostatné záväzky

Prehľad výšky záväzku sociálneho fondu, jeho tvorby a čerpania:

Skupina z dôvodu nevýznamnosti zaradila splatný a odložený daňový záväzok vo výkaze o fi nančnej situácii 
do položky „Ostatné záväzky“.

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2012:
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Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2011:

Pohyb záväzku vyplývajúceho z odloženej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2012:

Pohyb záväzku vyplývajúceho z odloženej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2011:

 32. Podriadené dlhy

Podriadené dlhy v členení podľa jednotlivých bánk:
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 33. Vlastné imanie

Vlastné imanie, okrem zisku za bežný rok, tvorí:

Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota kmeňových a prioritných akcií emitovaných materskou spoločnosťou:
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Opis práv:

Každý majiteľ kmeňovej akcie je akcionárom materskej spoločnosti. Ako akcionár materskej spoločnosti má základné 
akcionárske práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka a zo stanov materskej spoločnosti, ktorými sú najmä:

• právo podieľať sa na zisku materskej spoločnosti (dividenda), a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií 
k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,

• právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, 
ktoré sa týkajú záležitostí materskej spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných materskou spoločnosťou, ktoré 
súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, a

• právo podieľať sa na likvidačnom zostatku.

Obdobné práva má aj každý majiteľ prioritnej akcie s tým rozdielom, že s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovať 
na valnom zhromaždení okrem prípadov, v ktorých zákon priznáva hlasovacie právo aj takýmto akciám. S prioritnými 
akciami je spojené prednostné právo týkajúce sa dividendy, ktoré spočíva v tom, že ak spoločnosť dosiahne čistý zisk 
v eurách minimálne vo výške, ktorá zodpovedá počtu vydaných prioritných akcií, majiteľom prioritných akcií bude vyplatená 
dividenda minimálne vo výške 0,03 € (slovom tri euro centy) za prioritnú akciu.

Hlasovacie právo na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou akcie, pričom jednej akcii v menovitej hodnote 
800 € zodpovedá jeden hlas a kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 € zodpovedá 5 hlasov. V prípade, ak zákon 
vyžaduje aj hlasovanie akcionárov majúcich prioritné akcie, ich hlasovanie sa vedie osobitne, pričom jednej prioritnej akcii 
v menovitej hodnote 4 € zodpovedá jeden hlas.

Kmeňové akcie sú verejne obchodovateľné na trhu cenných papierov, prioritné akcie sú neverejne obchodovateľné.

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené príspevky skupiny do emisného ážia, rezervných fondov a nerozdeleného zisku 
(okrem zisku za bežný rok). Použitie rezervných fondov je obmedzené (zákonný rezervný fond) v súlade s Obchodným 
zákonníkom platným v Slovenskej republike.

Príspevok spoločností v skupine do konsolidovaného zisku po zdanení za príslušné obdobie:
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34. Riadenie kapitálu

Na účely riadenia kapitálu skupina defi nuje regulatórny kapitál, kapitálovú primeranosť, vnútorný kapitál 
a ekonomický kapitál.

Regulatórny kapitál predstavuje kapitál, ktorý je stanovený pravidlami kapitálovej primeranosti v zmysle piliera 1. Pri 
kvantifi kácii regulatórneho kapitálu skupina postupuje v súlade s platnou legislatívou (opatrenie Národnej banky Slovenska 
č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), ktorá stanovuje jeho štruktúru aj minimálnu výšku.

Regulatórny kapitál označovaný ako vlastné zdroje fi nancovania skupiny je tvorený základnými vlastnými zdrojmi 
a dodatkovými vlastnými zdrojmi, ktorých súčet sa znižuje o hodnotu odpočítateľných položiek. K 31. decembru 2012 
skupina netvorí žiadne dodatkové ani doplnkové vlastné zdroje. Regulatórny kapitál slúži na krytie kreditného rizika, rizík 
vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe (trhové riziká), devízového rizika a operačného rizika.

Kapitálová primeranosť je ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov skupiny k jej rizikovo váženým aktívam. Metodika jej 
kvantifi kácie je regulatórne upravená. Ďalšie informácie k výpočtu kapitálovej požiadavky skupiny sú uvedené v poznámke 
47 „Riziká“ časť „BASEL II“.

Minimálna ako aj odporúčaná úroveň stanovená pre skupinu Národnou bankou Slovenska bola v priebehu 
roka 2012 dodržaná.

Materská spoločnosť plní aj limit na primeranosť základných vlastných zdrojov v zmysle odporúčania Útvaru dohľadu nad 
fi nančným trhom Národnej banky Slovenska na podporu stability bankového sektora z januára 2012, ktorý je stanovený 
na úrovni 9-tich %.

Vnútorný kapitál predstavuje také vlastné zdroje fi nancovania skupiny, ktoré skupina interne udržuje a umiestňuje na krytie 
svojich rizík. Zložky vnútorného kapitálu sú tvorené položkami kapitálu podľa opatrenia NBS 4/2007 doplnené o ďalšie 
dodatočné zdroje, ktoré má skupina k dispozícii. Cieľom skupiny je udržiavať požadovanú výšku vnútorného kapitálu. 
Uvedený cieľ skupina pre rok 2012 splnila.

Ekonomický kapitál predstavuje nevyhnutný kapitál, resp. zodpovedá minimálnej kapitálovej požiadavke na krytie 
neočakávaných strát z interných rizík, ktoré skupina defi novala ako materiálne. Ekonomický kapitál tak zabezpečuje 
fi nančnú 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.
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Nasledujúca tabuľka predstavuje zloženie regulatórneho kapitálu skupiny a ukazovatele primeranosti vlastných zdrojov 
za roky končiace sa 31. decembra:
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 35. Informácie o výkaze peňažných tokov

Zisk z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu a prijatými a platenými úrokmi:
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Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2012, k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 tvoria:

 36. Spriaznené osoby

Spriaznené osoby podľa defi nície v IAS 24 sú najmä:

a. osoba alebo blízky rodinný príslušník tejto osoby sú spriaznené vo vzťahu k skupine, ak táto osoba:

• ovláda alebo spoluovláda materskú spoločnosť,
• má podstatný vplyv na materskú spoločnosť alebo
• je členom kľúčového riadiaceho personálu materskej spoločnosť alebo jej materskej spoločnosti.

b. účtovná jednotka je spriaznená so skupinou, ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

• účtovná jednotka a materská spoločnosť sú členmi tej istej skupiny (to znamená, že každá materská spoločnosť, 
dcérska spoločnosť a sesterská spoločnosť sú navzájom spriaznené),

• účtovná jednotka je pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom materskej spoločnosti (alebo pridruženou 
spoločnosťou alebo spoločným podnikom člena skupiny, ktorej členom je materská spoločnosť),

• účtovná jednotka a materská spoločnosť sú spoločnými podnikmi tej istej tretej strany,
• účtovná jednotka je spoločným podnikom tretej strany a materská spoločnosť je pridruženou spoločnosťou tej istej 

tretej strany,
• účtovná jednotka je programom požitkov po skončení zamestnania pre zamestnancov skupiny alebo účtovnej 

jednotky, ktorá je spriaznená so skupinou,
• účtovnú jednotku ovláda alebo spoluovláda osoba uvedená v písm. a) a
• osoba, ktorá ovláda alebo spoluovláda materskú spoločnosť, má podstatný vplyv na účtovnú jednotku alebo 

je členom kľúčového riadiaceho personálu účtovnej jednotky (alebo materskej spoločnosti tejto účtovnej jednotky).

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen na právnu formu.

V rámci bežnej činnosti vstupuje skupina do viacerých bankových transakcií so spriaznenými stranami. Bankové transakcie 
sa uskutočnili za bežných podmienok a vzťahov a za trhové ceny.
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Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2012:
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Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2011:
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Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2012:

Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2011:
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 37. Položky v cudzích menách

Účtovná závierka obsahuje aktíva a záväzky denominované v cudzích menách v takejto výške:

 



Výročná správa 2012 131

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

38. Zahraničné aktíva a záväzky

Štruktúra aktív a záväzkov súvisiacich so subjektmi mimo územia Slovenskej republiky:

Skupina nevlastnila k 31. decembru 2012, resp. 31. decembru 2011, vo svojom portfóliu žiadne cenné papiere emitované 
centrálnymi vládami, centrálnymi bankami, ostatnými bankami alebo fi remnými klientmi so sídlom v Portugalsku, Taliansku, 
Írsku, Grécku a Španielsku. K 31. decembru 2012, resp. 31. decembru 2011, skupina nemala ani žiadnu inú angažovanosť 
voči uvedeným subjektom.

K 31. decembru 2012 skupina evidovala úverové pohľadávky najmä voči retailovým klientom z Portugalska, Talianska, 
Írska, Grécka a Španielska vo výške 1 856 tis. € (31. december 2011: 2 546 tis. €).

 



Výročná správa 2012 132

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

39. Budúce záväzky a iné podsúvahové položky

Skupina vykazuje tieto budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Podsúvahové záväzky zo záruk predstavujú záväzky materskej spoločnosti vykonať platby v prípade neschopnosti klienta 
plniť záväzky voči tretím stranám.

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný záväzok materskej spoločnosti, ktorá ho vystavila na požiadanie klienta 
(kupujúceho) zaplatiť oprávnenej osobe (predávajúcemu) alebo preplatiť, resp. akceptovať, zmenky vystavené oprávnenou 
osobou po predložení stanovených dokumentov za predpokladu, že sú splnené všetky vzťahy a podmienky akreditívu. 
Dokumentárne akreditívy sú kryté zábezpekami v závislosti od schopnosti klienta splácať úver a podľa rovnakých zásad 
ako záruky alebo úvery.

Hlavným cieľom nečerpaných úverových limitov (úverových prísľubov) je zabezpečiť, aby mal klient k dispozícii požadované 
fi nančné prostriedky. Prísľuby poskytnúť úver, ktoré vystavila materská spoločnosť, zahŕňajú vydané úverové prísľuby 
a nevyužitú časť schválených kontokorentných úverov.

Riziko spojené s podsúvahovými fi nančnými prísľubmi a potenciálnymi záväzkami sa posudzuje rovnako ako pri 
klientskych úveroch, pričom sa zohľadňuje fi nančná situácia a aktivity subjektu, ktorému materská spoločnosť poskytla 
záruku, ako aj prijatá zábezpeka. K 31. decembru 2012 vytvorila materská spoločnosť na uvedené riziká rezervy vo výške 
10 458 tis. € (31. december 2011: 10 474 tis. €), poznámka 30 „Rezervy na záväzky“.

Prehľad kvality budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek je uvedený v poznámke 47„Riziká“.

Súdne spory

V rámci svojej riadnej činnosti je skupina účastníkom rôznych súdnych sporov a žalôb. Každé sporové konanie podlieha 
osobitnému režimu sledovania a pravidelnému prehodnocovaniu v rámci štandardných postupov skupiny. Je zásadou 
skupiny nezverejňovať podrobnosti o prebiehajúcich súdnych sporoch a dôsledne sa brániť voči neoprávnene vzneseným 
nárokom. Ak je pravdepodobné, že skupina bude musieť nárok vyrovnať a odhad výšky nároku možno spoľahlivo určiť, 
skupina vytvorí rezervu. Celková výška rezervy na súdne spory je vo výške 25 617 tis. € (31. december 2011: 23 893 tis. €), 
poznámka 30 „Rezervy na záväzky“.
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Budúce záväzky z operatívneho prenájmu

Skupina vykazuje ako podsúvahovú položku budúce potenciálne záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu 
(ako nájomca) nasledovne:

 40. Finančný lízing

Vývoj pohľadávok z fi nančného lízingu je:

Pohľadávky z fi nančných lízingov zahŕňajú lízingové pohľadávky vykázané v poznámke 14 „Úvery poskytnuté 
klientom, brutto“.
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 41. Hodnoty prevzaté do úschovy a správy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy a správy vykazuje materská spoločnosť v reálnych hodnotách. Hodnoty prevzaté 
do úschovy a správy nie sú majetkom materskej spoločnosti a z uvedeného dôvodu nie sú súčasťou jej aktív.

Okrem údajov uvedených v tabuľke vyššie materská spoločnosť v súlade s funkciou depozitára pre spoločnosť Tatra Asset 
Management, správ. spol., a. s., („TAM“) vykázala k 31. decembru 2012 cenné papiere uložené v správe podielových 
fondov spoločnosti TAM v hodnote 878 356 tis. € (31. december 2011: 772 111 tis. €).

 42. Aktíva poskytnuté ako zábezpeka

Záväzky zabezpečené aktívami skupiny:

Zábezpeku pri vyššie uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva vykázané vo výkaze o fi nančnej situácii:

Informácie o cenných papieroch, ktoré sú poskytnuté ako zábezpeka za záväzky skupiny, sa nachádzajú v poznámke 
26 „Vklady a bežné účty bánk“ a v poznámke 29 „Záväzky z dlhových cenných papierov“.
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Materská spoločnosť si ako zábezpeku otvorila maržové účty ako kolaterál pre derivátové obchody, ktoré uskutočňuje. 
Materská spoločnosť udržiava na uvedených účtoch peňažné prostriedky vo výške závislej od objemu a rizika obchodov. 
Výška peňažných prostriedkov uložených na uvedených účtoch sa rovná výške aktív poskytnutých ako zábezpeka 
a vykázaných v položke„Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“.

Materská spoločnosť založila v prospech NBS štátne dlhopisy a dlhopisy emitované bankovým sektorom držané v portfóliu 
cenných papierov držaných do splatnosti v hodnote 976 232 tis. € (31. december 2011: 1 184 577 tis. €). Materská 
spoločnosť za založené cenné papiere má možnosť čerpať vnútrodenný úver v sume 400 000 tis. € (31. december 2011: 
200 000 tis. €) a ďalšiu možnosť refi nancovania v objeme 559 854 tis. € (31. december 2011: 900 000 tis. €). Uvedené 
čiastky k 31. decembru 2012 ani k 31. decembru 2011 neboli čerpané.

 43. Zlyhané úverové portfólio

Zlyhané úvery predstavujú portfólio úverových pohľadávok podľa defi nície „International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards“ vydané Bazilejským výborom a známej ako Basel II. Defi nícia zlyhania v podmienkach 
Slovenskej republiky je upravená v § 73 opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch fi nancovania bánk a o požiadavkách 
na vlastné zdroje fi nancovania bánk.

Materská spoločnosť pre stanovenie zlyhania klienta používa najmä nasledovné indikátory a to aj v závislosti od segmentu 
klienta: trvalé omeškanie so splácaním materiálnej časti pohľadávky je väčšie ako 90 dní, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti, 
bankrot alebo nesolventnosť, časť úverových pohľadávok klienta bola odpísaná, zákonná reštrukturalizácia, zastavenie 
úročenia pohľadávok, predaj pohľadávok klienta so stratou alebo očakávanie ekonomickej straty z obchodu. V prípade 
retailového portfólia materská spoločnosť uplatňuje limit stanovený na úrovni 10 €, ktorý musí výška pohľadávky prekročiť.

Zlyhané úvery nie sú defi nované v metodológii Medzinárodných účtovných štandardov fi nančného výkazníctva.

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (súvahové stavy) k 31. decembru 2012:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (podsúvahové stavy) k 31. decembru 2012:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (súvahové stavy) k 31. decembru 2011:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (podsúvahové stavy) k 31. decembru 2011:

 44. Priemerný počet zamestnancov

Skupina mala takýto priemerný počet zamestnancov:

 



Výročná správa 2012 137

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

45. Finančné deriváty

Celkový objem nevyrovnaných fi nančných derivátov k 31. decembru 2012:



Výročná správa 2012 138

Konsolidovaná účtovná závierka  /  Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Celkový objem nevyrovnaných fi nančných derivátov k 31. decembru 2011:
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 46. Reálna hodnota fi nančných nástrojov

Finančné aktíva vykazované v reálnej hodnote

Reálna hodnota fi nančných nástrojov predstavuje sumu, za ktorú možno vymeniť majetok alebo uhradiť záväzok medzi 
informovanými ochotnými stranami pri transakcii za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. Ak sú k dispozícii trhové 
ceny (v tomto prípade najmä pri cenných papieroch a derivátoch, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov 
a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej hodnoty sa vypracuje na základe trhových cien. Všetky ostatné fi nančné nástroje 
sa oceňovali na základe vnútorných oceňovacích modelov vrátane modelov súčasnej hodnoty alebo modelov prijatej ceny 
opcie, alebo sa využil posudok externého znalca.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelené do úrovní 1 až 3 
podľa stanovenia ich reálnej hodnoty k 31. decembru 2012:
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelené do úrovní 1 až 3 
podľa stanovenia ich reálnej hodnoty k 31. decembru 2011:

Skupina k 31. decembru 2011 z dôvodu nedostupnosti aktuálnej trhovej kotácie presunula časť dlhových cenných papierov 
s pevným výnosom z úrovne ocenenia 1 do úrovne ocenenia 2 vo výške 53 907 tis. €.
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Finančné aktíva vykazované v umorovanej hodnote

Pohľadávky a záväzky voči bankám alebo klientom s pevným úrokom sa precenili na reálnu hodnotu, ktorá bola rozdielna 
ako ich zostatková hodnota uvedená vo výkaze o fi nančnej situácii, pokiaľ ich zostatková doba splatnosti bola dlhšia než 
1 rok. Pohľadávky a záväzky s pohyblivým úrokom sa zohľadnili iba v prípade, ak bolo obdobie prolongácie úroku dlhšie 
ako 1 rok. Len vtedy bude mať diskontovanie na základe predpokladanej úrokovej sadzby v súlade s trhovými sadzbami 
významný vplyv.
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47. Riziká

Úverové riziko

Skupina znáša úverové riziko, t. j. riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné sumy v plnej výške. 
Skupina delí mieru úverového rizika, ktoré na seba preberá prostredníctvom stanovenia limitov rizika prijatého vo vzťahu 
k jednému dlžníkovi alebo ku skupine dlžníkov a vo vzťahu k jednotlivým krajinám. Uvedené riziká sa pravidelne sledujú 
a minimálne raz za rok vyhodnocujú. Angažovanosť voči jednému dlžníkovi vrátane bánk a obchodníkom s cennými 
papiermi ďalej obmedzujú čiastkové limity stanovené pri súvahových a podsúvahových angažovanostiach a denné limity 
angažovanosti vo vzťahu k obchodovaným položkám, ako sú forwardové devízové kontrakty. Skutočná angažovanosť sa 
so stanovenými limitmi denne porovnáva.

Úverová angažovanosť sa riadi pomocou pravidelnej analýzy schopnosti dlžníkov a potenciálnych dlžníkov splácať istinu 
a úroky a prostredníctvom prípadných úprav úverových limitov. Úverové riziká sa takisto čiastočne riadia získavaním 
zábezpek a záruk od fyzických aj právnických osôb.

Materská spoločnosť posudzuje retailových dlžníkov prostredníctvom scoringových modelov vytvorených pre jednotlivé 
produkty, resp. pre daného klienta. Na riadenie úverového rizika v oblasti retailových úverov materská spoločnosť používa 
tieto hlavné nástroje: Credit scoring je nástroj používaný materskou spoločnosťou na rozhodovanie o úveroch pre fyzické 
aj retailové právnické osoby. Ako druhý významný nástroj na riadenie kvality úverov v retailovom portfóliu sa používa 
systém schvaľovania obchodov špecialistami na posudzovanie rizika, ktorých úlohou je optimalizovať výnosnosť portfólia 
vo vzťahu k riziku prijímanému materskou spoločnosťou. Pravidelný monitoring kvality portfólia existujúcich úverov 
a sledovanie trendov v portfóliu spolu s vhodne zvolenou stratégiou na udržanie kvality existujúceho portfólia je takisto 
veľmi významnou zložkou, ktorá prispieva k udržaniu kvality celého portfólia a želanej miery rizikových nákladov skupiny.

Pri vymáhaní pohľadávok využíva materská spoločnosť v závislosti od typu a výšky pohľadávky veľmi širokú škálu 
nástrojov a stratégií vymáhania. Na vymáhanie sa používajú interné, ale aj externé zdroje. V prípade neúspešného 
vymáhania pohľadávok voči klientom sú pohľadávky následne postúpené externým spoločnostiam špecializujúcim sa 
na vymáhanie nevymožiteľných pohľadávok právnou cestou. Pohľadávky väčšieho rozsahu alebo špecifi cké pohľadávky 
rieši špecializovaný tím interných pracovníkov skupiny v spolupráci s právnym oddelením a ostatnými odbornými útvarmi 
materskej spoločnosti.

Materská spoločnosť v rámci sledovania a riadenia rizík úverového charakteru kladie dôraz aj na riziko koncentrácie 
a na reziduálne riziko.

Rizikom koncentrácie sa myslí riziko vyplývajúce z koncentrácie obchodov materskej spoločnosti voči osobe, skupine 
hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu, poskytovateľovi zabezpečenia atď. Toto 
riziko je úzko spojené tak s angažovanosťami v bankovej knihe, ako aj pozíciami v obchodnej knihe. Vzhľadom na jeho 
efektívne riadenie cieľom materskej spoločnosti je orientácia na kvalitatívny aspekt riadenia portfólia a jeho primeraná 
diverzifi kácia za dodržania stanovených limitov koncentrácie (veľkej majetkovej angažovanosti a iných). Materská 
spoločnosť zároveň vyvíja metódy kvantifi kácie rizika koncentrácie.

Reziduálne riziko predstavuje riziko vyplývajúce z nedostatočnej vymožiteľnosti práv vyplývajúcich materskej spoločnosti 
z prijatého zabezpečenia voči úverovému riziku. Materská spoločnosť eliminuje dané riziko najmä prostredníctvom 
dôsledného dodržiavania právnych a operatívnych požiadaviek, konzervatívnych metód oceňovania a preceňovania, 
a používania primeraných diskontov v závislosti od typu a kvality prijatého zabezpečenia.
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Nasledujúca tabuľka predstavuje maximálnu výšku úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpek:
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2012 (súvahové stavy):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2011 (súvahové stavy):
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2012 (podsúvahové položky):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2011 (podsúvahové položky):
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Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k fi nančným aktívam (súvahové stavy) v nárokovateľnej hodnote:

Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k budúcim záväzkom a iným podsúvahovým položkám
 v nárokovateľnej hodnote:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania k 31. decembru 2012:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania k 31. decembru 2011:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2012:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2011:
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Nasledujúci prehľad predstavuje kvalitu úverového portfólia, ktoré nie je znehodnotené a ktoré nie je ani po splatnosti 
podľa interného ratingu:
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Ratingový systém pre fi remných klientov materskej spoločnosti (aplikovaný pre celú RBI skupinu) je založený 
na ekonomickom hodnotení klienta a je v súlade s pravidlami Internal Rating Based Approach (IRB) podľa požiadaviek 
Basel II. Ratingová škála obsahuje 10 stupňov od 0,5 do 5,0 v prípade veľkých korporátnych klientov, 28 stupňov v prípade 
malých korporátnych klientov a ratingová škála pre projektové fi nancovanie obsahuje 5 stupňov od 6,1 do 6,5.

Materská spoločnosť poskytuje úvery na fi nancovanie nehnuteľností fi remným klientom, ktorí nemajú priradený rating 
projektového fi nancovania. Výška úverových pohľadávok uvedeným klientom, ktoré nie sú znehodnotené a ani v omeškaní, 
predstavuje k 31. decembru 2012 sumu 120 022 tis. € (31. december 2011: 136 572 tis. €).

Úverové riziko v prípade portfólií cenných papierov je na nízkej úrovni, pretože väčšina nakúpených dlhových cenných 
papierov sú štátne dlhopisy emitované Slovenskou republikou. V prípade angažovanosti voči slovenským bankovým 
dlhovým cenným papierom, ktoré sú v sume 39 471 tis. € (31. december 2011: 37 666 tis. €), riziková kategória emitentov 
týchto cenných papierov je Veľmi dobré alebo Dobré úverové hodnotenie.

Materská spoločnosť nemá žiadnu angažovanosť voči korporátnym dlhovým cenným papierom k 31. decembru 2012 
(31. december 2011: 15 809 tis. €). Riziková kategória emitentov týchto cenných papierov k 31. decembru 2011 bola 1,5 
– Veľmi dobré úverové hodnotenie. Úverové riziko vyplývajúce z derivátových obchodov je taktiež minimálne z dôvodu, 
že obchody sú zabezpečené určitou formou zabezpečenia (napr. viazanie fi nančných prostriedkov klienta a pod).

Členenie úverového rizika skupiny voči Slovenskej republike (spoločnosti kontrolované Slovenskou republikou, garancie 
vydané Slovenskou republikou a podobné angažovanosti):

Celkový vplyv transakcií so Slovenskou republikou na výsledok hospodárenia skupiny predstavoval výnos 74 942 tis. € 
(2011: 66 863 tis. €), ktorý je prevažne úrokového charakteru.

Reštrukturalizácia

Materská spoločnosť môže upraviť zmluvné podmienky splácania svojich úverových pohľadávok v prípade, že fi nančná 
situácia klienta nie je dobrá a klient by nebol schopný splatiť svoje záväzky voči materskej spoločnosti v reálnom čase.

V prípade kontokorentných úverov sa uzatvára dohoda o splátkach splatného dlhu – zmluva nie je prolongovaná, 
len je transformovaná na splátkový úver po vyhlásení mimoriadnej splatnosti. Za mimoriadnych okolností môže byť 
kontokorentný úver prolongovaný, ale s postupnou redukciou.

V prípade splátkových úverov sa menia splátkové kalendáre pre neschopnosť klienta platiť v dohodnutých termínoch. 
Pre retailové úvery existuje možnosť požiadať o reštrukturalizáciu úveru v zmysle dočasného zníženia splátok prevažne 
po dobu 12 mesiacov s následnými zmenami na pôvodnom úvere (predĺženie maturity, zmena výšky splátky) tak, 
aby nedošlo k zníženiu peňažných tokov po ukončení úverového vzťahu (t.j. nedochádza k znehodnoteniu pohľadávky).

Účtovná hodnota retailových pohľadávok, pri ktorých boli upravené zmluvné podmienky počas roku 2012 z dôvodu 
nesplácania alebo zhoršenej fi nančnej situácie klienta predstavovala 25 808 tis. € (2011: 24 037 tis. €). V prípade 
korporátneho portfólia uvedená suma bola vo výške 9 593 tis. € (2011: 43 138 tis. €).
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Materská spoločnosť v priebehu roka 2012 speňažila záložné práva na hnuteľný a nehnuteľný majetok prijatý 
ako zabezpečenie na krytie svojich nevymožiteľných pohľadávok vo výške 14 676 tis. € (2011: 10 534 tis. €).

Trhové riziko

Materská spoločnosť je vystavená vplyvom trhových rizík. Trhové riziká vyplývajú z otvorených pozícií transakcií 
s úrokovými, menovými a akciovými produktmi, ktoré podliehajú vplyvom všeobecných a špecifi ckých zmien na trhu. Aby 
materská spoločnosť stanovila približnú výšku trhového rizika svojich pozícií a predpokladanú maximálnu výšku možných 
strát, používa interné výkazy a modely pre jednotlivé typy rizík, ktorým je vystavená. Materská spoločnosť používa systém 
limitov, ktoré majú zabezpečiť, aby výška rizík, ktorým je materská spoločnosť vystavená, v žiadnom okamihu nepresiahla 
výšku rizík, ktoré je ochotná a schopná niesť. Uvedené limity sa denne monitorujú.

Na účely riadenia rizík sa za trhové riziko považuje riziko potenciálnych strát, ktoré môžu materskej spoločnosti vzniknúť 
v dôsledku nepriaznivého vývoja trhových sadzieb a cien. Na riadenie trhových rizík sa používa systém limitov aplikovaných 
na jednotlivé pozície a portfóliá.

Vzhľadom na štruktúru obchodov je materská spoločnosť vystavená najmä týmto trhovým rizikám:

• menové riziko a
• riziko úrokovej sadzby.

Trhové riziká, v ktorých materská spoločnosť nečelí významným expozíciám, sú:

• akciové riziko a
• komoditné riziko.

Menové riziko

Menové riziko predstavuje možnosť straty vyplývajúcej z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov cudzích mien. 
Materská spoločnosť riadi toto riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

Otvorené devízové pozície sa prostredníctvom informačného systému sledujú v reálnom čase. Devízová pozícia materskej 
spoločnosti sa sleduje zvlášť pre každú menu ako aj skupinový limit na špecifi cké meny v prípade potreby sledovania (napr. 
v prípade turbulencií na trhu). Pre uvedené pozície sú stanovené limity podľa štandardov skupiny RBI. Údaje o devízových 
pozíciách materskej spoločnosti a dodržiavaní limitov stanovených RBI sa vykazujú týždenne.

Materská spoločnosť má okrem limitu na otvorenú devízovú pozíciu stanovený aj negatívny gammalimit na opčnú pozíciu 
v každom menovom páre, ktorý je predmetom obchodovania. Materská spoločnosť má takisto stanovený vega limit 
na celkovú opčnú pozíciu.

Pozície z klientskych opčných obchodov na menové páry, na ktorých obchodovanie materská spoločnosť 
nemá stanovený gamma limit, sa zatvárajú na trhu tak, aby materská spoločnosť nemala v tomto menovom 
páre otvorenú pozíciu.

Okrem toho má materská spoločnosť stanovené tri rôzne stop-loss limity na celkovú devízovú pozíciu.
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Čistá devízová pozícia skupiny súvisiaca s aktívami a pasívami k 31. decembru 2012 a 2011:

Riziko úrokovej sadzby

Riziko úrokovej sadzby spočíva v tom, že hodnota fi nančného nástroja bude v dôsledku zmien úrokových sadzieb na trhu 
kolísať. Časové vymedzenie pevnej väzby úrokovej sadzby na fi nančný nástroj indikuje, do akej miery je uvedený fi nančný 
nástroj vystavený riziku úrokovej sadzby.

Materská spoločnosť kontroluje a riadi úrokové riziko za všetky obchody aj samostatne za bankovú a obchodnú knihu. 
Úrokové riziko sa sleduje a vyhodnocuje denne.

Na sledovanie úrokového rizika sa používa metóda diferenčnej analýzy (úrokový GAP), metóda citlivosti trhovej hodnoty 
na posun výnosovej krivky o defi novaný počet bázických bodov (Basis point value, BPV) a tri typy stop-loss limitov 
na úrokovo citlivé nástroje.

Interné limity úrokového rizika pre bankovú knihu sú stanovené formou limitov otvorenej pozície pre každé časové pásmo 
úrokového gapu pre každú menu, ktorá je súčasťou bankovej knihy (najmä EUR a USD).

Limit materskej spoločnosti na úrokové riziko bankovej knihy je stanovený vo forme limitov na citlivosť celkovej 
pozície na posun výnosovej krivky (BPV) bankovej knihy s limitom na koncentráciu pozície v jednom časovom koši a 
v jednej mene.

Limity úrokového rizika obchodnej knihy sú stanovené vo forme limitov na citlivosť celkovej pozície na posun výnosovej 
krivky (BPV). Limity sú stanovené pre jednotlivé meny, ktoré sú súčasťou obchodnej knihy. Strata v dôsledku pohybu 
úrokovej sadzby je limitovaná tromi typmi stop-losslimitov.

Oddelenie integrovaného riadenia rizík pravidelne predkladá informácie o aktuálnej výške úrokového rizika v jednotlivých 
menách a o čerpaní limitov úrokových rizík bankovej knihy výboru pre riadenie aktív a pasív (ALCO).

Úrokové pozície sa v prípade prekročenia stanovených limitov uzatvárajú prostredníctvom štandardných aj derivátových 
fi nančných nástrojov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie v súvahovej hodnote, do akej miery je skupina vystavená riziku úrokovej sadzby 
buď podľa dátumu zmluvnej splatnosti fi nančných nástrojov, alebo v prípade nástrojov, ktoré sú precenené na trhové 
úrokové sadzby pred splatnosťou, podľa dátumu ďalšieho precenenia. Aktíva a záväzky, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý 
dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úročené, sú zoskupené v kategórii „Nešpecifi kované“.
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Úrokový gap fi nančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2012:
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Úrokový gap fi nančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2011:
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Akciové riziko

Akciové riziko vystavuje materskú spoločnosť zmenám v akciových cenách. Akciové riziko sa určuje na úrovni materskej 
spoločnosti. Akciové riziko sa meria menovite cez jednotlivé expozície a cez kalkuláciu a monitorovanie celkovej akciovej 
pozície. Akciové pozície sa reportujú pre celkové akciové portfólio na týždennej báze.

Komoditné riziko

Komoditné riziko vyplýva z vystavenia materskej spoločnosti zmenám v cenách komodít. Komoditné riziko sa určuje 
na úrovni materskej spoločnosti a meria sa cez pozície v jednotlivých komoditách. Na meranie a riadenie komoditného 
rizika sa využíva analýza citlivosti.

Analýza citlivosti trhových rizík

Analýza citlivosti zachytáva dopad na zisk/stratu materskej spoločnosti pri pohybe trhových veličín (úrokové sadzby, 
výmenné kurzy, ceny akcií a pod.) o vopred stanovenú delta hodnotu. Na monitorovanie a limitovanie rizika v materskej 
spoločnosti sa používa 100 bázických bodov pre úrokové miery, 5-percentný pohyb výmenných kurzov a 50-percentný 
pohyb na cenách akcií a 30-percentný pohyb na cenách komodít.

GAP metóda alokuje pozície materskej spoločnosti do košov a skúma, akú má materská spoločnosť výslednú pozíciu 
v jednotlivých košoch. Uvedená metóda sa používa na riadenie rizika úrokových sadzieb. Stresový scenár je podobný 
analýze citlivosti, uvažuje však o hraničnej situácii na trhu. Kombinuje pohyby trhových veličín tak, aby boli pre pozíciu 
materskej spoločnosti najnevýhodnejšie.

Citlivosť materskej spoločnosti na pohyb výmenných kurzov je vyčíslená v nasledujúcej tabuľke za predpokladu negatívneho 
pohybu výmenného kurzu o 5 % v neprospech materskej spoločnosti.

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov materskej spoločnosti na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech 
materskej spoločnosti k 31. decembru 2012:
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Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov materskej spoločnosti na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech 
banky k 31. decembru 2011:

Citlivosť materskej spoločnosti na pohyb úrokovej sadzby je vyčíslená v nasledujúcej tabuľke za predpokladu negatívneho 
pohybu výnosovej krivky v neprospech materskej spoločnosti o 100 bázických bodov.

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov materskej spoločnosti na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách 
k 31. decembru 2012:

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov materskej spoločnosti na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách 
k 31. decembru 2011:

Pozícia materskej spoločnosti v obchodnej knihe voči akciovému riziku k 31. decembru 2012 resp. 31. decembru 2011 
je nevýznamná. Z uvedeného dôvodu materská spoločnosť danú citlivosť na expozície voči akciovému riziku nevykazuje.

Pozícia materskej spoločnosti v obchodnej knihe na komodity je nulová. Z uvedeného dôvodu zmena súčasnej hodnoty 
aktív a záväzkov obchodnej knihy materskej spoločnosti na zmenu cien komodít je k 31. decembru 2012 taktiež nulová, 
ako aj bola k 31. decembru 2011.
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Materská spoločnosť v analýze citlivosti trhových rizík počíta s negatívnym pohybom výmenných kurzov, výnosových 
kriviek, resp. s poklesom ceny akcií. V prípade, že by boli tieto pohyby opačné, materská spoločnosť by namiesto straty 
zaznamenala zisk v približne rovnakej predpokladanej výške.

Riziko likvidity

Riziko likvidity sa chápe ako riziko možnej straty schopnosti skupiny plniť si záväzky v čase ich splatnosti.

Záujmom materskej spoločnosti je trvale udržiavať svoju platobnú schopnosť, t. j. schopnosť riadne a včas si plniť peňažné 
záväzky, riadiť aktíva a pasíva tak, aby si zabezpečila nepretržitú likviditu. Za riadenie likvidity materskej spoločnosti 
je zodpovedný výbor pre riadenie aktív a pasív („ALCO“), oddelenie riadenia aktív a pasív a odbor Capital Markets. 
ALCO na svojich pravidelných stretnutiach vyhodnocuje likviditu materskej spoločnosti a podľa aktuálneho stavu 
následne prijíma rozhodnutia.

Materská spoločnosť je vystavená požiadavkám na dostupné peňažné zdroje na základe jednodňových vkladov, bežných 
účtov, končiacich vkladov, čerpania úverov, záruk a požiadaviek na dodatkové platby a na základe iných požiadaviek 
súvisiacich s derivátmi uhrádzanými v hotovosti. Skupina nedrží fi nančnú hotovosť na splnenie všetkých uvedených 
požiadaviek, nakoľko jej skúsenosti naznačujú, že minimálnu úroveň vyplácania splatných fi nančných prostriedkov možno 
predpovedať s vysokou mierou pravdepodobnosti. Skupina určuje limity na minimálne časti splatných prostriedkov, ktoré 
sú k dispozícii na splnenie týchto požiadaviek, ako aj na minimálnu výšku medzibankových a iných pôžičiek a úverových 
limitov, ktoré by mali byť k dispozícii na krytie čerpania, ktoré je v nepredpokladanej výške.

Oddelenie integrovaného riadenia rizík denne monitoruje likviditu materskej spoločnosti a informuje o jej vývoji. Raz za dva 
týždne predkladá informáciu o stave likvidity výboru ALCO. Oddelenie riadenia aktív a pasív predkladá na pravidelných 
zasadnutiach ALCO správu o stave štruktúry aktív a pasív materskej spoločnosti, navrhuje objem a štruktúru portfólia 
strategicky držaných cenných papierov na nasledujúce sledované obdobie. Oddelenie riadenia aktív a pasív pravidelne 
informuje ALCO o nových investíciách do cenných papierov.

Materská spoločnosť sleduje krátkodobé, stredno aj dlhodobé riziko likvidity zostavovaním likviditného a krízového 
likviditného gapu (3 scenáre) zostavovaného na báze interne stanovených pravidiel a predpokladov. Limity schvaľuje 
oddelenie integrovaného riadenia rizík, výbor ALCO a vedenie materskej spoločnosti. Materská spoločnosť taktiež sleduje 
koefi cienty stanovené NBS a koefi cienty a limity stanovené materskou spoločnosťou RBI.

Vklady klientov sú primárnym zdrojom fi nancovania materskej spoločnosti. Aj keď podmienky väčšiny vkladov umožňujú 
klientom ich výber bez predchádzajúceho oznámenia, existujúce zdroje predstavujú stabilný zdroj fi nancovania.
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Likvidná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2012:
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Likvidná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2011:
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Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti fi nančných záväzkov t.j. v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2012 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2012 (v nediskontovanej hodnote):
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Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti fi nančných záväzkov t.j. v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2011 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2011 (v nediskontovanej hodnote):

Operačné riziko

Operačné riziko je riziko vyplývajúce z nevhodných alebo chybných 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 skupinu. Ako pri ostatných druhoch rizík aj operačné riziko sa riadi štandardným princípom oddelenia funkcií riadenia 
rizík a kontrolingu.
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Na účely výpočtu hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operačného rizika materská spoločnosť 
používa štandardizovaný prístup v súlade s požiadavkami Basel II a zákona o bankách. Pri štandardizovanom prístupe 
sú aktivity materskej spoločnosti a im prislúchajúci Gross Income rozdelené do 8 obchodných línií (Business Lines). Pre 
každú obchodnú líniu predstavuje jej Gross Income všeobecný indikátor, ktorý slúži ako zástupca pre škálu obchodných 
aktivít, a teda predstavuje 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. Celková kapitálová požiadavka vznikne súčtom ôsmich čiastkových požiadaviek za každú obchodnú 
líniu a spriemerovaním za posledné tri roky.

Materská spoločnosť používa na identifi káciu operačných rizík trojrozmerný model, ktorý tvoria kategórie rizík, časti procesu 
a biznis línie (metodika Risk Management Association). Zber údajov o operačných udalostiach zahŕňa zhromažďovanie 
všetkých operačných strát do jednotlivých bodov v tomto trojrozmernom modeli.

Materská spoločnosť kladie dôraz predovšetkým na zlepšovanie kvality procesov a opatrenia na znižovanie operačných 
rizík. Základné očakávané ciele vychádzajú z poznania operačných rizík a z celkovej kultúry materskej spoločnosti 
v oblasti operačných rizík.

Ako ďalšie nástroje pri riadení operačného rizika materská spoločnosť využíva Key Risk Indicators a Self-Assessment 
operačného rizika, ktoré slúžia na identifi káciu, analýzu a monitorovanie oblastí so zvýšeným operačným rizikom.

Materská spoločnosť aktívne tvorí aj tzv. Business Continuity Plans. Cieľom týchto plánov je minimalizovať dopady 
neočakávaných udalostí na činnosť materskej spoločnosti.

Budúcim cieľom materskej spoločnosti je implementácia pokročilého modelu riadenia operačných rizík.

Ostatné riziká

Materská spoločnosť zároveň v zmysle implementácie interného procesu stanovovania kapitálovej primeranosti monitoruje 
a vytvára metódy kvantifi kácie a riadenia aj iných rizík.

Basel II

Materská spoločnosť dôsledne plní požiadavky európskych direktív implementujúcich pravidlá známe ako Basel II, pričom 
pri ich realizácii vychádza z lokálnych legislatívnych noriem najmä novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a opatrenia 
NBS č. 4/2007 v zmysle jeho novely č. 17/2008.

Koncepcia, metodika a dokumentácia pre aktivity v oblasti Basel II sa pripravujú v úzkej spolupráci s Raiffeisen Bank 
International AG pri zachovaní lokálnych špecifík skupiny a celého bankového prostredia.

Cieľom implementácie Basel II je v prvom rade zabezpečiť čo najpresnejšie hodnotenie a kvalitné riadenie úverového, 
trhového a operačného rizika. Dosiahnutie tohto cieľa je okrem iného založené hlavne na zabezpečení kvalitného zberu 
a uchovávania všetkých relevantných i potenciálne relevantných dát, na vypracovaní spoľahlivej metodológie merania 
jednotlivých typov rizík, na zabezpečení efektívnych a kvalitných procesov pre obozretné riadenie jednotlivých typov 
rizík, na zabezpečení kvalitných a bezpečných systémov IT pre automatizáciu procesov, na zber a analýzu dát, výpočty 
a poskytovanie výstupov.

Zámerom materskej spoločnosti je prejsť v čo najkratšom čase na používanie pokročilých prístupov pre riadenie, 
kvantifi káciu a vykazovanie jednotlivých rizík. V prípade kreditného rizika materská spoločnosť k dátumu účtovnej závierky 
používala na výpočet požiadavky na regulátorný kapitál na krytie kreditného rizika štandardizovaný prístup a prístup 
interných ratingov. Základný prístup interných ratingov materská spoločnosť používa pre prevažnú časť neretailového 
portfólia - pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne subjekty, projektové fi nancovanie, poisťovne. V súčasnosti prebieha 
schvaľovací proces pre portfólio malých korporátnych klientov. Pre prevažnú časť retailového portfólia sa používa pokročilý 
prístup interných ratingov.

IRB prístup sa používa pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne subjekty, projektové fi nancovanie, poisťovne, investície 
vo fondoch a odkúpené pohľadávky od 1. januára 2009 a od 1. apríla 2010 pre retailovú časť portfólia. Pre portfólio 
malých korporátnych klientov bude schvaľovací proces prebiehať v blízkej dobe. V súvislosti so schváleným IRB prístupom 
materská spoločnosť kontinuálne prehodnocuje výkonnosť svojich ratingových modelov s následným zabezpečovaním 
požadovanej výkonnosti modelov.
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Materská spoločnosť zároveň kontinuálne upravuje a dopĺňa metodiku a procesné postupy aj v oblasti Pilieru 2 (interného 
procesu stanovovania kapitálovej primeranosti) v kontexte jej rizikového apetítu a realizovaných obchodných aktivít. V rámci 
tohto procesu sa v zmysle schválenej metodiky na pravidelnej báze realizuje vyhodnocovanie relevantnosti a materiálnosti 
rizík, ich kvantifi kácia a posúdenie voči kapitálu materskej spoločnosti a následné výkazníctvo. Neoddeliteľnú súčasť tvorí 
proces alokácie kapitálu, ktorý je úzko spätý s rozpočtovacím procesom.

Z dôvodu prechodu na pokročilý spôsob merania rizika a kapitálovej primeranosti (v zmysle pilieru 1 a pilieru 2) ako aj zmien 
v ekonomickom prostredí je dôležitým aspektom dôsledná predikcia vývoja kapitálovej primeranosti ako aj jej stresové 
testovanie s cieľom eliminovať dopad nepredvídaných udalostí ako aj efektívne plánovať kapitál. Informácie o jednotlivých 
rizikách skupiny a kapitáli sa zohľadňujú pri samotnom riadení skupiny a jej obchodných stratégiách, aby sa dosiahol 
optimálny kompromis medzi znížením výšky jednotlivých druhov rizík a zvýšením podielu na trhu, zisku a návratnosti 
kapitálu. Hlavné zmeny, ktoré materská spoločnosť zaviedla v súvislosti s meniacim sa ekonomickým vývojom napríklad 
predstavovali zavedenie komplexného systému stresového testovania pre riziká pilieru 1 ako aj pre ostatné typy rizík, 
ktoré materská spoločnosť identifi kovala ako materiálne, alebo čiastočnú optimalizáciu odhadov parametrov pre výpočet 
požiadavky na vlastné zdroje pre retailovú časť portfólia. Materská spoločnosť zároveň aktívne využíva výsledky stresového 
testovania v plánovaní a riadení kapitálu.

V súvislosti s pripravovanými novými legislatívnymi normami známymi ako Basel III sa materská spoločnosť aktívne 
pripravuje na začiatok uplatňovania týchto striktnejších pravidiel v oblasti kapitálovej primeranosti a likvidity s cieľom 
bezproblémového splnenia týchto noriem ako aj zachovania požadovanej miery rizikového apetítu, výkonnosti portfólia 
a návratnosti kapitálu.

 48. Udalosti po súvahovom dni

Medzi dátumom súvahy a dátumom schválenia týchto účtovných výkazov na vydanie sa nevyskytli žiadne významné 
udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo dodatočné vykázanie.

 49. Schválenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2011) bola podpísaná 
a schválená na vydanie dňa 6. marca 2012.

Účtovnú závierku podpísali a schválili na vydanie dňa 18. marca 2013 tieto orgány/osoby:

a) Štatutárny orgán

Igor Vida
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Miroslav Uličný
Podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa

b) Osoby zodpovedné za vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky

Ľubica Jurkovičová
Riadite ľka odboru účtovníctva,
reportingu a daní
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Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora

za rok končiaci sa 31. decembra 2012 pripravená podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, 
ako ich schválila Európska únia, a správa nezávislého audítora
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Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci sa 
31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát
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Individuálny výkaz o fi nančnej situácii k 31. decembru 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Individuálny výkaz o fi nančnej situácii
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Individuálny výkaz o zmenách vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 
31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Individuálny výkaz o zmenách vo vlastnom imaní
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Individuálny  výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 
sa 31. decembra 2012
pripravený podľa Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia

Individuálny výkaz o peňažných tokoch
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predmet činnosti

Tatra banka, a.s., Bratislava („banka“) je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave, Hodžovo námestie č. 3. Banka bola 
založená 17. septembra 1990 a zaregistrovaná v obchodnom registri 1. novembra 1990. Banka má všeobecnú bankovú 
licenciu, ktorú vydala Národná banka Slovenska („NBS“). Identifi kačné číslo banky je 00 686 930, daňové identifi kačné 
číslo 202 040 8522.

Tatra banka je univerzálna banka ponúkajúca širokú škálu bankových a fi nančných služieb. Jej základné činnosti predstavujú 
prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, poskytovanie 
investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách a iné. Platný zoznam všetkých činností banky je uvedený v obchodnom registri.

Akcionári banky v percentuálnych podieloch na hlasovacích právach:

Akcionári banky v percentuálnych podieloch na upísanom základnom imaní:

Akcionári banky v absolútnych podieloch na upísanom základnom imaní:

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
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S účinnosťou od 2. februára 2012 sa priamou materskou spoločnosťou banky stala Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, 
Viedeň, Rakúsko.

V máji 2012 bol uskutočnený prevod 8 650 ks kmeňových akcií banky v menovitej hodnote 800 € a 329 ks kmeňových akcií 
v menovitej hodnote 4 000 € z Tatra Holding GmbH na Raiffeisen CEE Region Holding GmbH.

Dňa 20. septembra 2012 banka založila odštepný závod - Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka (ďalej len 
„odštepný závod Raiffeisen banka“). Ku koncu roka 2012 odštepný závod Raiffeisen banka otvoril 11 pobočiek, v ktorých 
vykonáva základné činnosti prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, 
fi nančné sprostredkovanie a spracúvanie bankoviek a mincí. Finančné výsledky odštepného závodu sú súčasťou účtovnej 
závierky banky.

Banka vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 147 pobočiek, fi remných centier a obchodných 
zastúpení fi remných centier, Centier bývaniaTB a Centra investovaniaTB a 11 pobočiek odštepného závodu Raiffeisen banka.

Kmeňové akcie banky sú verejne obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.

Členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady banky k 31. decembru 2012:



Výročná správa 2012 175

Individuálna účtovná závierka  /  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zmeny v dozornej rade banky počas roka 2012:

Volebné obdobie členov dozornej rady volených Valným zhromaždením skončilo 30. júna 2012. Valné zhromaždenie 
konané 28. júna 2012 zvolilo piatich členov dozornej rady na nasledujúce obdobie piatich rokov.

Renate Kattinger – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Hannes Mosenbacher – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Karl Sevelda – vznik funkcie člena dozornej rady 1. júla 2012
Herbert Stepic – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. júla 2012
Aris Bogdaneris – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. júla 2012
Peter Baláž – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012
Ján Neubauer – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012
Pavol Feitscher – znovuzvolenie za člena dozornej rady na ďalšie obdobie začínajúce 1. októbra 2012

Rainer Franz – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012
Reinhard Karl – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012
Hubert Figl – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. júna 2012

Zmeny v predstavenstve banky počas roka 2012:
Bernhard HENHAPPEL – vznik funkcie člena predstavenstva 1. apríla 2012

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti:
Raiffeisen-Landesbanken Holding GmbH, Viedeň, Rakúsko

Obchodné meno hlavnej materskej spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Viedeň, Rakúsko

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti:
Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Wien

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň, Rakúsko

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Raiffeisen Zentralbank (ďalej len „skupina RZB“) je uložená na registrovom súde 
Handelsgericht Wien, Marxergasse 1a, 1030 Viedeň, Rakúsko.

Skupina RZB predstavuje materskú spoločnosť Raiffeisen Zentralbank a jej dcérske a pridružené spoločnosti, ktoré vlastní 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností.

Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG taktiež 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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Obchodné mená dcérskych účtovných jednotiek banky k 31. decembru 2012

Obchodné mená pridružených účtovných jednotiek banky k 31. decembru 2012

Predaj dcérskej spoločnosti

Banka v novembri 2012 predala 100 % svojej majetkovej účasti v dcérskej spoločnosti Tatra Billing, s. r. o. Čistý zisk 
z predaja dcérskej spoločnosti je vykázaný v poznámke 6.

Iné zmeny v skupine banky

Spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v roku 2012 založila spolu s Raiffeisenbank, a.s., Praha spoločnosť 
s názvom Raiffeisen penzijní společnost, a.s. Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 300 miliónov českých korún. 
Podiel spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. je vo výške 49 % zo základného imania spoločnosti. 
Spoločnosť Raiffeisen penzijní společnost, a.s. sa zameria predovšetkým na ponuku penzijných fondov v novovzniknutom 
druhom pilieri v Českej republike.

Spoločnosť ELIOT, s. r. o. sa k rozhodnému dňu 31. august 2012 zlúčila so spoločnosťou Tatra Group Servis, a. s. 
Nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť Tatra Group Servis, a. s. Spoločnosť Tatra Group Servis, a. s. bola 
následne premenovaná na ELIOT, a. s. dňom zápisu do obchodného registra 21. decembra 2012.

Pôvodná spoločnosť ELIOT, s.r.o. bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom 
registri ku dňu 16. januára 2013.
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Rozdelenie zisku banky za rok 2011

Dividenda na 1 kus kmeňovej akcie v nominálnej hodnote 800 € bola vyplatená vo výške 1 060 €. Dividenda na 1 kus 
kmeňovej akcie v nominálnej hodnote 4 000 € bola vyplatená vo výške 5 300 €. Dividenda na 1 kus prioritnej akcie 
v nominálnej hodnote 4 € bola vyplatená vo výške 5,30 €.

Riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011, Výročnú správu za rok 2011, rozdelenie zisku 
a určenie tantiém členom dozornej rady za rok 2011 schválilo Valné zhromaždenie banky dňa 28. júna 2012. Dividendy, 
na ktoré nevznikol k dátumu valného zhromaždenia nárok vo výške 349 tis. €, boli k 31. decembru 2012 zúčtované 
do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Regulačné požiadavky

Banka je povinná plniť regulačné požiadavky Národnej banky Slovenska, ktoré zahŕňajú limity a rôzne iné obmedzenia 
týkajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, opravných položiek na krytie úverového rizika, zabezpečenia likvidity, 
úrokových sadzieb a devízovej pozície banky. Banka v priebehu roku 2012 plnila všetky uvedené regulačné požiadavky.
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II. HLAVNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
Hlavné účtovné zásady uplatnené pri zostavovaní tejto účtovnej závierky sú uvedené v ďalšom texte:

 a) Základ prezentácie

Individuálna účtovná závierka banky („účtovná závierka“) za rok 2012 a porovnateľné údaje za rok 2011 boli vypracované 
v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) 
v znení prijatom orgánmi Európskej únie („EÚ“) v nariadení komisie (ES) č. 1126/2008 vrátane platných interpretácií 
Medzinárodného výboru pre interpretáciu fi nančných štandardov („IFRIC“).

Nariadenie komisie č. 1126/2008 z 3. novembra 2008 bolo vydané s cieľom zahrnúť všetky štandardy predložené Radou 
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a všetky interpretácie predložené Výborom pre interpretáciu medzinárodného 
fi nančného výkazníctva (IFRIC), ktoré boli v plnom rozsahu prijaté v rámci Spoločenstva k 15. októbru 2008, s výnimkou 
štandardu IAS 39 (súvisiaceho s vykazovaním a oceňovaním fi nančných nástrojov) do jedného celku. Nariadenie komisie 
(ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008 nahradzuje nariadenie komisie č. 1725/2003 z 29. septembra 2003.

IFRS prijaté na použitie v rámci EÚ sa neodlišujú od IFRS vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy okrem 
niektorých požiadaviek na účtovanie zabezpečenia portfólií podľa IAS 39, ktorú EÚ neschválila. Prípadné schválenie 
účtovania zabezpečenia portfólií podľa IAS 39 Európskou úniou k dátumu zostavenia účtovnej závierky by podľa banky 
nemalo mať na účtovnú závierku významný dopad.

Štandardy a interpretácie platné v bežnom období

Banka prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
(International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre fi nančné 
výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené na použitie 
v Európskej únii (ďalej len „EÚ“ ), a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia so začiatkom 
1. januára 2012. Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:

• Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Prezentácia položiek iných súhrnných ziskov a strát 
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 alebo neskôr),

• Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie” – Prevody fi nančných aktív (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr).

Prijatie uvedených nových štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných zásad banky, ktoré by ovplyvnili 
sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie.K dátumu schválenia týchto fi nančných výkazov EÚ schválila 
na vydanie nasledujúce štandardy, revidované verzie a interpretácie, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

• IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 
alebo neskôr),

• IFRS 11 „Spoločné podnikanie“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 12 „Zverejnenia podielov v iných účtovných jednotkách“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IFRS 13 „Oceňovanie v reálnej hodnote“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 

alebo neskôr),
• IAS 27 (revidovaný v roku 2011) „Individuálna účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• IAS 28 (revidovaný v roku 2011) „Investície do pridružených spoločností a spoločných podnikov“ (

s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Vysoká hyperinfl ácia a zrušenie pevného dátumu pre prvoužívateľov 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Štátne pôžičky (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
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• Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ - Vzájomné započítanie fi nančného majetku a fi nančných 
záväzkov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 12 “Dane z príjmov“ – Odložená daň: Vysporiadanie podkladných aktív (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ – Zlepšenie účtovania o požitkoch po skončení zamestnania 
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“ - Vzájomné započítanie fi nančného majetku a fi nančných 
záväzkov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr).

Banka sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred dátumom ich účinnosti. 
Banka očakáva, že prijatie týchto štandardov, revidovaných verzií a interpretácií nebude mať významný vplyv na jej fi nančné 
výkazy v období prvého uplatnenia. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) schválila aj nasledujúce štandardy, 
dodatky k existujúcim štandardom a interpretáciám, ktoré neboli schválené EÚ na použitie k 31. decembru 2012:

• IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2015 alebo neskôr),
• Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“ a IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Povinný deň účinnosti 

a prechodné zverejňovanie,
• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, IFRS 11 „Spoločné podnikanie“a IFRS 12 „Zverejnenia 

podielov v iných účtovných jednotkách“ – Prechodné ustanovenia (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

• Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“, IFRS 12 „Zverejnenia podielov v iných účtovných 
jednotkách“ a IAS 27 „Individuálna účtovná závierka“ – Investičné spoločnosti (s účinnosťou pre účtovné 
obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr),

• Dodatky k rôznym štandardom “Zlepšovania kvality IFRS (2012)” vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania 
kvality zverejneného dňa 17. mája 2012 (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), ktorých cieľom je predovšetkým 
odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie štandardov (dodatky sa budú vzťahovať na ročné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2013 alebo neskôr).

Vedenie banky očakáva, že prijatie IFRS 9 v jeho aktuálnom znení bude mať významný vplyv na účtovnú závierku 
prevažne v súvislosti s klasifi káciou fi nančných nástrojov. Vedenie banky ďalej očakáva, že prijatie ostatných štandardov, 
revidovaných verzií a interpretácií nebude mať významný dopad na účtovnú závierku v období prvého uplatnenia.

Zároveň účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom fi nančných aktív a záväzkov, ktorého zásady 
EÚ ešte neprijala, zostáva naďalej neupravené. Na základe odhadov banky uplatnenie účtovania o zabezpečovacích 
nástrojoch v súvislosti s portfóliom fi nančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 
a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv na fi nančné výkazy, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia účtovnej závierky.

Cieľ zostavenia

Zostavenie uvedenej riadnej individuálnej účtovnej závierky v Slovenskej republike je v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Banka pripravuje individuálnu a konsolidovanú účtovnú 
závierku a výročnú správu podľa osobitných predpisov – nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) 1606/2002 
o uplatňovaní Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka v súlade 
s IFRS vypracovaná k 31. decembru 2012 s dátumom 18. marca 2013 bude po zostavení uložená v zbierke listín. Účtovná 
závierka je zostavená pre všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť pre žiadne špecifi cké účely 
alebo posúdenie jednotlivých transakcií. Čitatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú 
závierku ako jediný zdroj informácií.
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Východiská zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená na princípe časového rozlíšenia, t. j. vplyv transakcií a ostatných udalostí banka vykazuje 
v čase ich vzniku. Transakcie a ostatné udalosti sa v účtovnej závierke vykazujú v období, s ktorým súvisia, za predpokladu, 
že banka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka bola zostavená na základe ocenenia v historických cenách, pričom niektoré fi nančné nástroje boli 
precenené na reálnu hodnotu.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro („€“) a zostatky sú uvedené v tisícoch eur, pokiaľ sa neuvádza inak.

Významné účtovné odhady

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje vypracovanie odhadov a predpokladov, ktoré majú vplyv 
na vykazované sumy aktív a záväzkov a na vypracovanie dohadných aktívnych a pasívnych položiek k dátumu účtovnej 
závierky, ako aj na vykazované sumy výnosov a nákladov počas účtovného obdobia. Skutočné výsledky sa môžu 
od odhadov líšiť o budúce zmeny ekonomických podmienok podnikateľských stratégií, regulačných opatrení, účtovných 
pravidiel, resp. iných faktorov, a môžu zapríčiniť zmenu odhadov, čo môže významne ovplyvniť fi nančné postavenie 
a výsledok hospodárenia.

Vplyv zmeny účtovných odhadov je prospektívne zahrnutý v hospodárskom výsledku toho obdobia, v ktorom dôjde 
k zmene odhadu za predpokladu, že zmeny ovplyvnia iba dané obdobie, alebo hospodárskeho výsledku aj nasledujúcich 
období, pokiaľ zmena ovplyvní aj obdobia nasledujúce.

Významné oblasti s potrebou subjektívneho úsudku:

• Tvorba opravných položiek na vzniknuté úverové straty a identifi kované budúce možné záväzky zahŕňa veľa neistôt 
týkajúcich sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia banky vyžaduje mnoho subjektívnych posudkov pri odhade 
výšky strát. Ako sa uvádza v nasledujúcej časti e) bode 1 a podrobne opisuje v bodoch 2 a 15 poznámok k účtovnej 
závierke, banka vytvára opravnú položku na zníženie hodnoty úverov a pohľadávok v prípadoch, keď existuje 
objektívny dôkaz, že minulé udalosti mali negatívny vplyv na odhadované budúce peňažné toky. Tieto opravné 
položky vychádzajú z doterajších skúseností banky a aktuálnych údajov o nesplácaní úverov, návratnosti úverov, 
resp. o čase potrebnom na to, aby sa stratová udalosť vykryštalizovala do defaultu, ako aj zo subjektívnych úsudkov 
vedenia banky o odhadovaných budúcich peňažných tokoch. Vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky sa 
môže výsledok týchto odhadov líšiť od opravných položiek na zníženie hodnoty vykázaných k 31. decembru 2012.

• Sumy vykázané ako rezervy vychádzajú z úsudku vedenia a predstavujú najlepší odhad výdavkov potrebných 
na vyrovnanie záväzku s neistým načasovaním alebo v neistej výške záväzku.

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

 b) Prepočet cudzej meny

Peňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene banka prepočítava na euro a vykazuje v účtovnej závierke 
kurzom publikovaným Európskou centrálnou bankou platným k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Výnosy a náklady 
v cudzej mene sa vykazujú prepočítané na euro v účtovnom systéme banky a v účtovnej závierke kurzom publikovaným 
Európskou centrálnou bankou platným k dátumu uskutočnenia transakcie.

Kurzové zisky (straty) z transakcií v cudzích menách sú vykázané vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk 
(strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

Podsúvahové transakcie v cudzej mene sa prepočítajú na euro v podsúvahe banky kurzom publikovaným Európskou 
centrálnou bankou platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
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Nerealizovaný zisk alebo stratu z pevných termínových operácií banka vyčíslila na základe predpokladaného forwardového 
kurzu vypočítaného štandardným matematickým vzorcom, ktorý zohľadňuje spotový kurz publikovaný Európskou 
centrálnou bankou a úrokové sadzby platné ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Uvedená položka je vykázaná vo výkaze 
o fi nančnej situácii v položke„Derivátové fi nančné pohľadávky“ alebo v položke „Derivátové fi nančné záväzky“ a vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

 c) Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Peniaze a vklady v centrálnych bankách pozostávajú z peňažnej hotovosti a zostatkov na bežných účtoch v Národnej 
banke Slovenska vrátane povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska.

Povinné minimálne rezervy v Národnej banke Slovenska sú požadované vklady s obmedzeným čerpaním, ktoré musia 
viesť všetky komerčné banky s licenciou v Slovenskej republike. Výšku úročenia stanovuje Európska centrálna banka 
pravidelne po skončení každej periódy určenej Európskou centrálnou bankou.

 d) Štátne a iné pokladničné poukážky

Štátne a iné pokladničné poukážky sú dlhové cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska alebo Ministerstvom 
fi nancií Slovenskej republiky s dobou splatnosti do 12 mesiacov. Na oceňovanie a vykazovanie štátnych a iných 
pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa vzťahujú účtovné zásady uvedené 
v bode e) 2a). Pokladničné poukážky z portfólia cenných papierov na obchodovanie sú vykázané v položke „Finančné 
aktíva na obchodovanie“. Na oceňovanie a vykazovanie štátnych a iných pokladničných poukážok z portfólia cenných 
papierov v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (FVO) sa vzťahujú účtovné zásady uvedené v bode e) 2c). 
Pokladničné poukážky z portfólia cenných papierov v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát sú vykázané 
v položke „Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát“. Na oceňovanie a vykazovanie štátnych 
a iných pokladničných poukážok z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa vzťahujú účtovné zásady uvedené 
v bode e) 3). Pokladničné poukážky z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sú vykázané v položke „Finančné 
investície držané do splatnosti“.

 e) Finančné nástroje

Finančný nástroj je zmluva, prostredníctvom ktorej vzniká fi nančné aktívum jednej účtovnej jednotky a zároveň fi nančný 
záväzok alebo kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky. Banka v súlade so svojím plánom akvizície fi nančných nástrojov 
a v súlade s investičnou stratégiou rozlišuje šesť kategórií fi nančných nástrojov:

1. úvery a iné pohľadávky,
2. fi nančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát,

a. fi nančné aktíva na obchodovanie,
b. derivátové fi nančné nástroje,
c. fi nančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát,

3. fi nančné investície držané do splatnosti,
4. fi nančné aktíva na predaj,
5. zabezpečovacie deriváty a
6. fi nančné záväzky.

1. Úvery a iné pohľadávky

Úvery a iné pohľadávky predstavujú nederivátový fi nančný majetok s fi xnými alebo stanoviteľnými platbami, ktoré nie 
sú kótované na aktívnom trhu. Úvery sú oceňované v umorovanej hodnote s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, 
znížené o opravné položky vyjadrujúce znehodnotenie.
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Pri podpísaní zmluvy o poskytnutí úveru banka účtuje poskytnutý úverový prísľub do podsúvahy. Úver banka zaúčtuje 
do výkazu o fi nančnej situácii pri poskytnutí peňažných prostriedkov dlžníkovi. Počas vykonávania činnosti vznikajú banke 
potenciálne záväzky, s ktorými je spojené úverové riziko. Banka účtuje o potenciálnych záväzkoch v podsúvahe a vytvára 
rezervy na tieto záväzky, ktoré vyjadrujú mieru rizika vydaných garancií, akreditívov a nečerpaných úverových limitov 
ku dňu účtovnej závierky. V prípade retailových nečerpaných úverových limitov sa rezervy nevytvárajú.

Opravné položky na straty z úverov

Opravné položky slúžia na krytie odhadovaných strát z pohľadávok, pri ktorých existuje objektívny dôkaz znehodnotenia. 
Opravná položka na potenciálne straty z úverov sa tvorí s cieľom znížiť hodnotu úverov poskytnutých klientom na ich 
realizovateľnú hodnotu, ktorá predstavuje predpokladané budúce peňažné toky diskontované na súčasnú hodnotu použitím 
pôvodnej efektívnej úrokovej miery platnej pri vzniku úveru alebo precenené na reálnu hodnotu príslušného zabezpečenia.

Opravná položka na straty z úverov poskytnutých klientom sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Opravné 
položky a rezervy na straty“. Ak pominul dôvod na vykazovanie opravnej položky alebo výška opravnej položky nie 
je primeraná, nadbytočné opravné položky sa rozpustia cez rovnaký riadok výkazu súhrnných ziskov a strát.

Banka tvorí dva typy opravných položiek: individuálne a portfóliové opravné položky. Individuálne opravné položky 
na identifi kované potenciálne straty z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlžníka splácať úver 
so zohľadnením fi nančných výsledkov dlžníka a prijatého zabezpečenia (pre retailové opravné položky sa používa 
portfóliový model). Portfóliové opravné položky slúžia na krytie strát, ktoré zatiaľ neboli individuálne identifi kované, avšak 
na základe skúseností z minulosti je zrejmé, že k dátumu zostavenia fi nančných výkazov sú v portfóliu obsiahnuté.

Úverové pohľadávky voči korporátnym klientom sú samostatne významné a posudzované na individuálnom základe. 
Banka pristupuje k úprave ocenenia korporátnej pohľadávky v prípade, že je dôvod domnievať sa, že pohľadávka má znaky 
smerujúce k znehodnoteniu pohľadávky. Takýmito znakmi sú najmä: omeškanie pohľadávky, informácia, že na dlžníka 
je vedené exekučné konanie väčšieho rozsahu, že dlžník je v konkurze, likvidácii alebo v zákonnej reštrukturalizácii, 
ak sa k pohľadávke viaže identifi kovaný podvod, ak pohľadávka bola reštrukturalizovaná z dôvodu, že dlžník nemal dosť 
prostriedkov na splácanie pohľadávky podľa pôvodného platobného kalendára alebo ak banka na základe pravidelného 
monitoringu fi nančnej situácie klienta dospeje k názoru, že klient nebude schopný splatiť pohľadávky v plnom rozsahu.

Výpočet individuálnej opravnej položky je založený na odhadovaných budúcich peňažných tokoch, pri zohľadnení 
delikvencie splátok ako aj príjmu zo zabezpečenia. Opravná položka je vypočítaná ako rozdiel vykazovanej hodnoty 
úverovej pohľadávky a súčasnej hodnoty odhadovaných peňažných tokov a príjmov zo zabezpečenia diskontovaných 
pôvodnou efektívnou úrokovou mierou úveru. Individuálna opravná položka je zaúčtovaná, ak existujú objektívne znaky 
potvrdzujúce zníženie hodnoty pohľadávky, pričom zníženie nastalo po prvotnom zaúčtovaní úveru.

Úvery voči korporátnym klientom, ktoré neboli posúdené ako znehodnotené na individuálnom základe, sú rozdelené 
do skupín s podobnými rizikovými charakteristikami. Pre tieto úvery je vypočítaná portfóliová opravná položka. Portfóliové 
opravné položky pokrývajú straty, ktoré ešte neboli identifi kované na individuálnom základe, ale na základe historickej 
skúsenosti sú obsiahnuté v jednotlivých portfóliách k dátumu súvahy. Opravná položka závisí od ratingu klienta, historickej 
default rate pre daný rating klienta, od hodnoty zabezpečenia a recovery rate.

Pre skupiny, kde banka nemá dostatočne dlhý časový rad dát na výpočet historickej default rate, sú používané 
pravdepodobnosti defaultov vypočítané na základe podobných skupín alebo skupiny RBI.

Retailové pohľadávky, ktoré na individuálnej úrovni nevykazujú znaky znehodnotenia, sú oprávkované portfóliovou 
opravnou položkou podľa tzv. fl ow rate modelu. Portfóliové opravné položky pokrývajú straty, ktoré ešte neboli 
identifi kované na individuálnom základe, ale na základe historickej skúsenosti sú obsiahnuté v jednotlivých portfóliách 
k dátumu súvahy. Flow rate model (tiež známy ako roll rate model) je model výpočtu opravných položiek, ktorý je založený 
na princípe percentuálneho toku omeškaných pohľadávok do saturačného stavu (180 dní omeškania). Na pohľadávky, 
ktoré nie sú v saturačnom stave, používa banka tzv. vintage based recovery rate s horizontom maximálne 36 mesiacov. 
Pre pohľadávky v saturačnom stave banka vytvára opravnú položku vo výške 100% s výnimkou zabezpečených úverov, 
kde sa pre takéto pohľadávky odpočítava hodnota zabezpečenia ponížená o koefi cient upravujúci hodnotu nehnuteľnosti 
na „adjusted market value“.
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Pre fl ow rate model a aj pre vintage based recovery sa používa segmentácia portfólia podľa produktov a ich typov 
na základe rizikových charakteristík a na výpočet fi nálneho fl ow rate sa používajú 12-mesačné priemery fl ow rate (v prípade, 
ak je zaznamenaná významná zmena správania sa populácie, je možné použiť aj 6-, prípadne 3-mesačné priemery).

Banka pristupuje k úprave ocenenia retailovej pohľadávky na mesačnej báze alebo, ak má pohľadávka znaky smerujúce 
k znehodnoteniu pohľadávky. Ak banka identifi kuje takéto znaky (podvod, úmrtie klienta, exekúcia v špecifi kovanej výške), 
vytvorí individuálnu opravnú položku.

Banka odpisuje úvery poskytnuté klientom na základe právoplatného rozhodnutia súdu, predstavenstva alebo iného orgánu 
banky (Problem loan committee a Executive committee) v zmysle internej smernice o upustení od ich vymáhania oproti 
vytvorenej opravnej položke. V prípade, že hodnota odpisovanej pohľadávky je vyššia ako vytvorená opravná položka, 
odpíše sa rozdiel do výkazu súhrnných ziskov a strát. Odpísané pohľadávky, pri ktorých nezaniklo právo na vymáhanie, 
sa evidujú v podsúvahe.

Pokiaľ banka po odpísaní úverov poskytnutých klientom zinkasuje od klienta ďalšie sumy alebo získa kontrolu nad 
zabezpečením v hodnote vyššej, ako sa pôvodne odhadlo, výnos sa vykáže vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Opravné položky a rezervy na straty”.

Zabezpečenie úverov

Z hľadiska zaobchádzania so zabezpečením sa v banke kladie veľký dôraz najmä na oceňovanie a preceňovanie 
jednotlivých zabezpečení, stanovovanie záložnej hodnoty zabezpečenia, stanovovanie prípustnosti zabezpečenia na účely 
zmierňovania kreditného rizika a na realizáciu zabezpečenia v prípade zlyhania klienta.

V banke sa akceptujú najmä tieto typy zabezpečení:

• fi nančné zabezpečenia,
• záruky,
• nehnuteľnosti,
• hnuteľné predmety,
• pohľadávky,
• životné poistenie.

Z právnych inštrumentov sa v banke používajú:

• záložné právo,
• zabezpečovacie postúpenie pohľadávky,
• zabezpečovací prevod práva,
• vinkulácia peňažných prostriedkov,
• zmluva o kúpe cenných papierov,
• dohoda o nahradení záväzku.

Metodika oceňovania zabezpečení aj frekvencia ich preceňovania závisí od typu zabezpečenia a minimálnych 
podmienok v zmysle platných legislatívnych noriem implementovaných v interných smerniciach banky. Stanovovanie 
hodnoty zabezpečovacích prostriedkov je špecifi cké pre každý typ zabezpečenia, pričom banka dodržiava primeranú 
mieru konzervativizmu.

Záložná hodnota zabezpečení sa stanovuje individuálne pre každý typ zabezpečenia v závislosti od typu zabezpečenia 
a transakcie a v závislosti od individuálnych rizikových charakteristík. Záložná hodnota zabezpečenia sa získa 
diskontovaním pôvodnej hodnoty zabezpečenia získanej v rámci oceňovania a preceňovania. Faktory, na základe ktorých 
sa stanovujú diskontné faktory, 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 fi nančných zabezpečení) a s inými faktormi (biznis stratégia a orientácia banky). Používané diskontné faktory 
sú predmetom pravidelného prehodnocovania.
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Nárokovateľná hodnota zabezpečenia sa stanovuje zo záložnej hodnoty zabezpečenia najviac do výšky aktuálnej hodnoty 
pohľadávky. Ak je výška záložnej hodnoty zabezpečenia nižšia ako zostatok pohľadávky, banka stanoví nárokovateľnú 
hodnotu zabezpečenia do výšky záložnej hodnoty zabezpečenia.

Nárokovateľná hodnota zabezpečenia obsahuje množstvo neistôt a rizík. Sumy, ktoré by sa v konečnom dôsledku 
mohli pri likvidácii zábezpeky na nesplácané úvery realizovať, by sa mohli od odhadovaných súm líšiť a tento rozdiel 
by mohol byť významný.

Rozhodovanie banky 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 banky.

Banka využíva najmä tieto formy realizácie zabezpečenia:

• dobrovoľná dražba,
• exekučné konanie,
• speňažovanie zabezpečenia pohľadávky banky v konkurznom konaní alebo
• odpredaj pohľadávok.

2. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

a. Finančné aktíva na obchodovanie

Finančné aktíva na obchodovanie získala banka s cieľom využiť krátkodobé cenové výkyvy na tvorbu zisku. 
V tejto kategórii banka vykazuje cenné papiere - podielové a dlhové cenné papiere, pokladničné poukážky a akcie. 
Podielové a dlhové cenné papiere, pokladničné poukážky a akcie banka vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii 
v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“. Všetky nákupy a predaje cenných papierov na obchodovanie sú účtované 
k dátumu vyrovnania obchodu.

Finančné aktíva na obchodovanie sa prvotne oceňujú v obstarávacej cene bez transakčných nákladov a následne preceňujú 
na reálnu hodnotu cez výkaz súhrnných ziskov a strát. Banka vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto 
aktív na reálnu hodnotu a čistú výšku výnosov z úrokov vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) 
z fi nančných nástrojov na obchodovanie”.

Refi nančné náklady k cenným papierom na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý 
zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“. Refi nančné náklady predstavujú náklady potrebné na refi nancovanie 
pozícií dlhových cenných papierov držaných v portfóliu na obchodovanie.

Dividendy z cenných papierov na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk 
(strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.

b. Derivátové fi nančné nástroje

V tejto kategórii banka vykazuje derivátové fi nančné nástroje - úrokové swapy, menové swapy, indexové swapy, menové 
forwardy, úrokové opcie, menové opcie, opcie na indexy, menové, úrokové a indexové futures a komoditné deriváty.

Akékoľvek nákupy a predaje, ktoré si vyžadujú dodanie v časovom rámci určenom regulačným opatrením alebo podľa 
trhových zvyklostí („obvyklý spôsob“), sa vykazujú ako spotové transakcie. Transakcie, ktoré nespĺňajú kritérium vyrovnania 
„obvyklým spôsobom“, sa vykazujú v účtovníctve ako fi nančné deriváty.

Deriváty sú vykazované ako „Derivátové fi nančné pohľadávky“ alebo „Derivátové fi nančné záväzky“. Niektoré transakcie 
s fi nančnými derivátmi poskytujúce účinný ekonomický hedging pri riadení rizika banky nespĺňajú kvalifi kačné požiadavky 
na vykazovanie hedgingu podľa špecifi ckých pravidiel IAS 39.

Deriváty vnorené do iných fi nančných nástrojov alebo iných základných zmlúv sa z účtovného hľadiska posudzujú 
ako samostatné deriváty, ak neexistuje úzka súvislosť medzi ich rizikami a charakteristikami, rizikami a charakteristikami 
základnej zmluvy, a ak sa základná zmluva neúčtuje v reálnej hodnote, pričom zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú 
do výkazu súhrnných ziskov a strát.
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Banka vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia derivátov na reálnu hodnotu a čistú výšku výnosov z úrokov 
vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie”. Reálna hodnota 
fi nančných derivátových nástrojov na obchodovanie sa uvádza v poznámke 46 „Finančné deriváty“.

c. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát

Banka na základe zdokumentovanej stratégie riadenia rizík a v súlade so svojou investičnou stratégiou vykazuje v danom 
portfóliu najmä dlhové cenné papiere, ktorých výkonnosť sleduje na základe reálnej hodnoty. Uvedené cenné papiere 
banka pri prvotnom zaúčtovaní označila ako fi nančné aktívum v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (FVO) 
a vykazuje ich vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát”.

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát sa prvotne oceňujú v obstarávacej cene bez 
transakčných nákladov a následne preceňujú na reálnu hodnotu cez výkaz súhrnných ziskov a strát.

Banka vykazuje nerealizované zisky a straty z precenenia týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze súhrnných ziskov 
a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát“.

Čistá výška výnosov z úrokov sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy 
z úrokov a podobné výnosy“.

3. Finančné investície držané do splatnosti

Uvedené portfólio je nederivátovým fi nančným majetkom s fi xnými alebo stanoviteľnými platbami a s fi xnou splatnosťou, 
ktoré banka zamýšľa a má schopnosť držať do splatnosti. Do portfólia držaného do splatnosti sú zaradené dlhové cenné 
papiere na základe schválenej stratégie vytvárania strategického portfólia cenných papierov. Ide predovšetkým o cenné 
papiere emitované štátom a iné bonitné cenné papiere.

Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú v umorovanej hodnote na základe efektívnej úrokovej miery po zohľadnení 
znehodnotenia. Výnosy z úrokov, diskonty a prémie z cenných papierov držaných do splatnosti sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“.

4. Finančné aktíva na predaj

Portfólio fi nančných aktív na predaj zahŕňa investície banky v iných subjektoch s podielom menším ako 20 % 
na základnom imaní a hlasovacích právach. Aktíva v portfóliu sa oceňujú v obstarávacej cene zníženej o opravné položky 
na zníženie ich hodnoty, ktoré sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk 
(strata)“ v položke „Ostatné výnosy/(náklady) z fi nančných nástrojov na predaj“, pretože ich trhovú cenu na aktívnom trhu 
nemožno spoľahlivo určiť.

V uvedenom portfóliu sa nachádzajú predovšetkým podiely v súkromne vlastnených spoločnostiach, pri ktorých neexistuje 
žiadny trh, alebo v spoločnostiach, v ktorých je účasť povinná (Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., S.W.I.F.T. 
s. c., VISA INC., USA). Z uvedeného dôvodu banka pre dané účasti používa úroveň 3 stanovenia reálnej hodnoty (viď 
poznámka f). V roku 2012 nenastali žiadne zmeny jedného alebo viacerých vstupov, ktoré by ovplyvnili zmenu reálnej 
hodnoty, z daného dôvodu a z dôvodu nevýznamnosti daného portfólia banka nezverejňuje detailné požiadavky 
na odsúhlasenie počiatočných a konečných zostatkov s oddelene popísanými zmenami počas obdobia. Banka nemá 
úmysel v blízkej budúcnosti uvedené účasti predať, ani iným spôsobom vyradiť. V prípade spoločností, voči ktorým 
je vedené konkurzné konanie, je vytvorená 100-percentná opravná položka a po ukončení konkurzného konania sa uvedené 
účasti následne odpíšu.

Dividendy z fi nančných aktív na predaj sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke„Výnosy z úrokov 
a podobné výnosy“. Zisk alebo strata z predaja fi nančných aktív na predaj sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ v položke„Ostatné výnosy/(náklady) z fi nančných nástrojov na predaj“.
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5. Zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacími derivátmi sú deriváty, ktoré sú v rámci stratégie banky určené na zabezpečenie určitých rizík 
a spĺňajú všetky podmienky klasifi kácie zabezpečovacích derivátov podľa medzinárodných účtovných štandardov. 
Vzťah medzi zabezpečovacím a zabezpečovaným nástrojom je zdokumentovaný pri vzniku zabezpečovacej transakcie. 
Pri vzniku a počas trvania zabezpečovacieho vzťahu sa testuje efektívnosť zabezpečenia tak, že zmena reálnych 
hodnôt alebo peňažných tokov zabezpečovacieho a zabezpečeného nástroja sa vzájomne vyrovnáva s výsledkom 
v rozpätí od 80 do 125 %.

Zabezpečenie reálnej hodnoty

Zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na zabezpečenie, ktoré sa považujú za zabezpečenie reálnej hodnoty, sa 
účtujú do výkazu súhrnných ziskov a strát spolu s akýmikoľvek zmenami reálnej hodnoty zabezpečovaných aktív alebo 
záväzkov, ku ktorým možno priradiť zabezpečovacie riziko. Účtovanie zabezpečovacieho nástroja sa skončí, keď banka 
zruší zabezpečovací vzťah, po expirácii zabezpečovacieho nástroja alebo jeho predaji, vypovedaní, resp. realizácii 
predmetnej zmluvy, alebo keď zabezpečovací vzťah prestane spĺňať podmienky účtovania zabezpečovacieho nástroja.

Kladná reálna hodnota zabezpečovacieho derivátu je vykázaná vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Derivátové fi nančné 
pohľadávky“. Záporná reálna hodnota zabezpečovacieho derivátu je vykázaná vo výkaze o fi nančnej situácii v položke 
„Derivátové fi nančné záväzky“. Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacieho derivátu a zabezpečovaného nástroja súvisiaca 
so zabezpečovaným rizikom sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z fi nančných 
nástrojov na obchodovanie“. Úrokové výnosy a náklady zo zabezpečovacieho derivátu sú vykázané spolu s úrokovými 
nákladmi zabezpečovaného nástroja vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky a podobné náklady“.

6. Finančné záväzky

Všetky záväzky banky, s výnimkou derivátových fi nančných záväzkov a vydaných dlhových cenných papierov 
zabezpečených úrokovými swapmi (hedging podľa IAS 39), sú vykazované v amortizovanej hodnote.

Ukončenie vykazovania fi nančných nástrojov

Banka ukončí vykazovanie fi nančného majetku len vtedy, keď vypršia zmluvné práva na peňažné toky z majetku alebo 
keď prevedie fi nančný majetok a všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva tohto majetku na iný subjekt. 
Ak banka neprevedie, ale ani si neponechá všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva a pokračuje v kontrole 
nad prevedeným majetkom, vykazuje svoj ponechaný podiel na majetku a súvisiaci záväzok zo súm, ktoré možno 
bude musieť zaplatiť.

Ak si banka ponechá v podstate všetky riziká a ekonomické úžitky spojené s vlastníctvom prevedeného fi nančného 
majetku, pokračuje vo vykazovaní tohto majetku a zaúčtuje aj zabezpečenú pôžičku vo výške prijatých výnosov.

Banka ukončuje vykazovanie fi nančných záväzkov len v prípade, keď sú jej záväzky splatené, zrušené alebo 
keď vyprší ich platnosť.

Tuzemské cenné papiere vo vyššie uvedených portfóliách banky sú kótované a obchodované prevažne na Burze cenných 
papierov v Bratislave („BCBP“), zahraničné cenné papiere sú kótované na zahraničných burzách, na ktorých sú dané 
cenné papiere obchodované. Zahraničné cenné papiere sú obchodované na medzibankovom trhu.

 f) Reálna hodnota fi nančných nástrojov

Reálne hodnoty fi nančného majetku a fi nančných záväzkov sa určujú takto:

• Reálna hodnota fi nančného majetku a fi nančných záväzkov so štandardnými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa 
obchodujú na aktívnom likvidnom trhu, sa určuje na základe cien kótovaných na trhu (zahŕňa kótované dlhopisy 
s možnosťou odkúpenia, zmenky, dlhopisy a nevypovedateľné dlhopisy).
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• Reálna hodnota derivátových nástrojov sa vypočíta pomocou kótovaných cien; ak tieto ceny nie sú dostupné, 
vypočítava sa na základe analýzy diskontovaných peňažných tokov pomocou vhodnej výnosovej krivky pre trvanie 
nástrojov pre nevypovedateľné deriváty a pomocou oceňovacieho modelu opcií na vypovedateľné deriváty. 
Forwardové menové kontrakty sa oceňujú na základe kótovaných forwardových výmenných kurzov a výnosových 
kriviek odvodených od kótovaných úrokových sadzieb podľa splatnosti daného kontraktu. Úrokové swapy sa 
oceňujú súčasnou hodnotou budúcich peňažných tokov odhadovaných a diskontovaných na základe príslušných 
výnosových kriviek odvodených od kótovaných úrokových sadzieb.

• Reálna hodnota iného fi nančného majetku a fi nančných záväzkov (okrem tých uvedených vyššie) sa určuje v súlade 
so všeobecne uznávanými oceňovacími modelmi na základe analýzy diskontovaných peňažných tokov.

• Úroveň 1 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou z kótovaných cien (neupravených) na aktívnych trhoch 
pri identickom aktíve alebo záväzku,

• Úroveň 2 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou od iných vstupov ako kótované ceny zahrnuté v rámci Úrovne 1, 
ktoré sú stanovené pre aktívum alebo záväzok priamo (t. j. ako ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodené od cien),

• Úroveň 3 - ocenenie reálnou hodnotou odvodenou od metód oceňovania, ktoré zahŕňajú vstupné informácie 
týkajúce sa aktíva alebo záväzku, ktoré nie sú založené na zistiteľných trhových údajoch (nezistiteľné vstupy).

Prehľad výšky fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelených podľa úrovní stanovenia ich reálnej hodnoty 
je uvedený v poznámke 47 „Reálna hodnota fi nančných nástrojov“.

V prípade stanovenia reálnej hodnoty fi nančných nástrojov, ktoré nie sú preceňované na reálnu hodnotu, využíva banka 
metódu čistej súčasnej hodnoty s využitím základných úrokových sadzieb jednotlivých mien zverejňovaných centrálnymi 
bankami, ktoré aproximujú trhové sadzby. Bližšie informácie o metódach výpočtu reálnej hodnoty fi nančných nástrojov, 
ktoré nie sú preceňované na reálnu hodnotu, sú uvedené v poznámke 47 „Reálna hodnota fi nančných nástrojov“.

 g) Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach

Dcérske spoločnosti predstavujú spoločnosti, v ktorých banka vlastní priamo alebo nepriamo viac ako
50-percentný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Investície v pridružených spoločnostiach zahŕňajú investície v subjektoch s vyšším ako 20-percentným ale menej 
ako 50-percentným podielom banky na základnom imaní a hlasovacích právach daného subjektu a v ktorom má banka 
významný vplyv. Významný vplyv znamená právo podieľať sa na rozhodovaní o fi nančných a prevádzkových zásadách 
spoločnosti, do ktorej sa investuje, ale nejde o kontrolu ani spoločnú kontrolu nad týmito zásadami.

Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach sa oceňujú v individuálnej účtovnej závierke v obstarávacej cene 
zníženej o opravné položky na straty zo zníženia realizovateľnej hodnoty podielu vyplývajúceho zo zníženia vlastného 
imania danej spoločnosti, ktoré sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z podielov 
v dcérskych a pridružených spoločnostiach“.

Zisk alebo strata z predaja dcérskej alebo pridruženej spoločnosti sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach“.

Dividendy z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“.

 h) Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení – repotransakcie

Cenné papiere predané na základe zmlúv o predaji a spätnom odkúpení („repotransakcie“) sa vo výkaze o fi nančnej 
situácii vykazujú ako aktíva v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“, v položke „Finančné aktíva v reálnej hodnote 
precenené cez výkaz ziskov a strát“ alebo v položke„Finančné investície držané do splatnosti”. Záväzky voči protistrane sa 
vykazujú v položke „Vklady a bežné účty bánk“ alebo „Vklady klientov“.
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Cenné papiere nakúpené na základe zmlúv o nákupe a spätnom predaji („reverzné repotransakcie“) sa vykazujú vo výkaze 
o fi nančnej situácii ako aktíva v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ alebo „Úvery poskytnuté klientom, brutto“.

Rozdiel medzi cenami pri predaji a spätnom odkúpení sa vykazuje ako úrok a časovo rozlišuje počas trvania zmluvy 
použitím efektívnej úrokovej miery.

 i) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky/amortizáciu spolu 
s kumulovanými stratami zo zníženia hodnoty. Výška odpisov sa počíta pomocou metódy rovnomerných odpisov podľa 
odhadovanej doby použiteľnosti. Nedokončené hmotné investície, pozemky a umelecké zbierky sa neodpisujú.

Odhadovaná ekonomická životnosť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v rokoch:

 j) Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku

K dátumu zostavenia účtovnej závierky banka posudzuje účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby určila, 
či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto náznakov sa vypracuje odhad 
návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty.

Návratná hodnota sa rovná vyššej z hodnôt – reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo súčasnej hodnote budúcich 
peňažných tokov, ktoré sa očakávajú, že budú získané z daného majetku. Ak jedna z uvedených hodnôt prevyšuje účtovnú 
hodnotu, druhú hodnotu netreba odhadovať. Ak je odhad návratnej hodnoty majetku nižší než jeho účtovná hodnota, zníži 
sa účtovná hodnota daného majetku na jeho návratnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu 
súhrnných ziskov a strát.

 k) Lízing

Lízing sa klasifi kuje ako fi nančný lízing, ak podmienky prenájmu umožňujú prevod v zásade všetkých rizík a úžitkov 
plynúcich z vlastníctva prenajatého majetku na nájomcu. Každý iný lízing sa klasifi kuje ako operatívny lízing.

1. Banka ako prenajímateľ

Záväzky nájomcov vyplývajúce z fi nančného lízingu sa evidujú ako pohľadávky vo výške čistej investície banky do lízingov. 
Príjmy z fi nančného lízingu sú rozdelené do účtovných období tak, aby vyjadrovali konštantnú periodickú mieru návratnosti 
čistej investície banky v súvislosti s prenájmom.

Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii v položke„Úvery poskytnuté 
klientom, brutto“ v riadku „Pohľadávky z fi nančného lízingu”.
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2. Banka ako nájomca

Majetok vlastnený na základe fi nančného prenájmu sa vykazuje ako majetok banky v reálnej hodnote ku dňu obstarania 
alebo v prípade, že reálna hodnota je nižšia, v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok. Príslušný záväzok voči 
prenajímateľovi sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii ako záväzok z fi nančného lízingu. Lízingové splátky sa rozdeľujú 
medzi fi nančné poplatky a znižovanie záväzku z lízingu tak, aby sa dosiahla konštantná úroková sadzba neuhradenej 
výšky záväzku. Finančné poplatky sa vykazujú priamo do výkazu súhrnných ziskov a strát, pokiaľ sa priamo nepriradia 
k príslušnému majetku. V tom prípade dochádza k ich kapitalizácii.

Nájomné z operatívneho prenájmu sa vykazuje rovnomerne do nákladov počas doby trvania prenájmu okrem prípadov, 
keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek, počas ktorého sa spotrebujú ekonomické úžitky z predmetu 
prenájmu. Budúci možný prenájom na základe zmlúv o operatívnom prenájme sa vykazuje priebežne do nákladov.

V prípade, že banka využila lízingové stimuly na uzatvorenie operatívneho prenájmu, vykazujú sa takéto stimuly 
do záväzkov. Suma ekonomického úžitku zo stimulov sa vykazuje rovnomerne ako zníženie nákladov na prenájom, okrem 
prípadov, keď existuje iná metóda, ktorá lepšie zohľadňuje časový úsek, počas ktorého sa spotrebujú ekonomické úžitky 
z predmetu prenájmu.

 l) Záväzky z dlhových cenných papierov

Dlhové cenné papiere emitované bankou sa vykazujú vo výške umorovaných nákladov na základe metódy 
efektívnej úrokovej miery. Banka emituje hypotekárne záložné listy a ostatné dlhové cenné papiere. Nákladové úroky 
vznikajúce z emisie cenných papierov sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky 
a podobné náklady“.

 m) Podriadené dlhy

Podriadený dlh predstavuje cudzí zdroj banky, pričom nároky na jeho vyplatenie sú v prípade konkurzu, vyrovnania alebo 
likvidácie banky podriadené pohľadávkam ostatných veriteľov. Podriadené dlhy banky sa vykazujú na samostatnom riadku 
výkazu o fi nančnej situácii „Podriadené dlhy“. Nákladové úroky platené za prijaté podriadené dlhy sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky a podobné náklady“.

Podriadený dlh predstavuje fi nančný záväzok pôvodne ocenený v reálnej hodnote po odpočítaní transakčných nákladov. 
Následne sa oceňuje v amortizovaných nákladoch na základe metódy efektívnej úrokovej miery, pričom nákladové úroky 
sa vykazujú na základe skutočných výnosov.

 n) Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze o peňažných tokoch

Peniaze a peňažné ekvivalenty pre potreby zostavenia „Výkazu o peňažných tokoch“ obsahujú peňažnú hotovosť 
a zostatky na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska s výnimkou povinných minimálnych rezerv. Pod peňažnými 
ekvivalentmi sa chápu pokladničné poukážky so zostatkovou splatnosťou do troch mesiacov, bežné účty v iných bankách 
a krátkodobé štátne cenné papiere.

 o) Rezervy na záväzky

Ak je banka vystavená potenciálnym záväzkom zo súdnych sporov alebo nepriamym záväzkom, ktoré sú dôsledkom 
minulej udalosti, pričom je pravdepodobné, že na vyrovnanie týchto záväzkov bude treba vynaložiť peňažné prostriedky, 
čo má za následok zníženie zdrojov predstavujúcich ekonomický úžitok a výšku vyplývajúcej straty možno primerane 
odhadnúť, hodnota rezerv na záväzky sa vykazuje ako náklad a záväzok. Akákoľvek strata súvisiaca so zaúčtovaním 
rezervy na záväzky sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát za príslušné obdobie.
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 p) Rezervy na zamestnanecké požitky

Banka má dlhodobé programy so stanovenými požitkami pozostávajúce z jednorazového príspevku pri odchode 
do dôchodku. K 31. decembru 2012 mala banka v evidenčnom stave 3 358 zamestnancov, ktorí boli súčasťou programu 
(31. december 2011: 3 362 zamestnancov).

Spôsob výpočtu záväzku vychádza z poistnomatematických výpočtov, ktoré sú založené na veku zamestnanca, 
odpracovaných rokoch, fl uktuácii, úmrtnostných tabuľkách a diskontných úrokových sadzbách.

Náklady na zamestnanecké požitky sa odhadujú metódou projektovanej jednotky kreditu s poistnomatematickým ocenením 
k dátumu zostavenia účtovnej závierky a oceňujú v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných výdavkov 
diskontovaných úrokovou sadzbou približujúcou sa sadzbe cenných papierov s pevným výnosom s investičným stupňom. 
Poistnomatematické zisky a straty zo záväzku z programu defi novaných požitkov po skončení zamestnania sa vykazujú 
v bežnom účtovnom období vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke„Všeobecné administratívne náklady“. Výška 
rezervy na zamestnanecké požitky sa vykazuje vo výkaze o fi nančnej situácii v položke „Rezervy na záväzky“.

Hlavné predpoklady použité pri poistnomatematických výpočtoch

Dlhodobé rezervy na zamestnanecké požitky sa vypočítali podľa platných úmrtnostných tabuliek vydaných Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky.

Banka má tiež program so stanovenými príspevkami pre zamestnancov. Všetky príspevky spoločnosti sú zahrnuté 
v osobných nákladoch v poznámke 7 „Všeobecné administratívne náklady“.

 q) Časové rozlíšenie úrokov

Časovo rozlíšené úrokové výnosy a náklady vzťahujúce sa na fi nančné aktíva a fi nančné záväzky sa vykazujú k dátumu 
zostavenia účtovnej závierky spoločne s aktívami alebo záväzkami uvedenými vo výkaze o fi nančnej situácii.

 r) Vykazovanie výnosov a nákladov

1) Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru

Úrokové výnosy, náklady a poplatky úrokového charakteru vznikajúce zo všetkých úročených nástrojov okrem 
položky „Finančné aktíva na obchodovanie“ sa časovo rozlišujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát pomocou metódy 
efektívnej úrokovej miery.

Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje predpokladanú výšku budúcich peňažných tokov počas 
predpokladanej ekonomickej životnosti fi nančného majetku, prípadne počas kratšieho obdobia.

Úrokový výnos z položky „Finančné aktíva na obchodovanie” sa vykazuje vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý 
zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie”.

Výnosové (nákladové) úroky z cenných papierov zahŕňajú výnosy z kupónov s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou 
a amortizovaným diskontom alebo prémiou.
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2) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií

Poplatky a provízie, ktoré netvoria súčasť efektívnej úrokovej miery, sa vykazujú v nákladoch a výnosoch vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z poplatkov a provízií, netto“z fi nančných aktív a záväzkov nepreceňovaných 
na reálnu hodnotu na základe časového princípu a v čase uskutočnenia transakcie.

3) Výnosy z dividend

Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v momente potvrdenia nároku na prijatie dividendy 
bankou v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy”.

 s) Základný a zriedený zisk na akciu

Banka vykazuje zisk na akciu pripadajúci na držiteľov každej triedy akcií. Banka vypočítala zisk na akciu vydelením 
ziskov pripadajúcich na každú triedu akcií váženým priemerným počtom každej triedy akcií, ktoré sú v obehu 
počas účtovného obdobia.

Zisk pripadajúci na každú triedu akcií sa určuje na základe nominálnej hodnoty každej triedy akcií vo vzťahu k percentuálnemu 
podielu celkovej nominálnej hodnoty všetkých akcií.

Banka nevykazuje zriedený zisk na akciu, keďže k 31. decembru 2012 ani 31. decembru 2011 neboli vydané žiadne 
zriedené potenciálne kmeňové akcie.

 t) Zdaňovanie a odložená daň

Daň z príjmov vypočítala banka v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike na základe zdaniteľného zisku 
za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze súhrnných ziskov a strát, pretože nezahŕňa 
položky výnosov, resp. nákladov, ktoré sú zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, 
ktoré nie sú zdaniteľné, resp. odpočítateľné od základu dane. Záväzok banky zo splatnej dane sa vypočíta pomocou 
daňových sadzieb platných, resp. uzákonených do dátumu zostavenia účtovnej závierky.

Odloženú daň z príjmov vykazuje banka formou súvahovej metódy pri vzniku dočasných rozdielov medzi daňovou 
hodnotou aktív alebo záväzkov a ich účtovnou hodnotou na účely fi nančného výkazníctva. Na určenie odloženej 
dane z príjmov bola použitá očakávaná daňová sadzba pre nasledujúce roky, t. j. 23 %. Odložené daňové záväzky sa 
vykazujú všeobecne za všetky zdaniteľné dočasné rozdiely, odložené daňové pohľadávky sa vykazujú v prípade, keď 
je pravdepodobné, že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, s ktorým možno odpočítateľné dočasné rozdiely 
zúčtovať. Vplyv zvýšenia dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % na odloženú daň je vykázaný v poznámke 
10 „Daň z príjmov“ v položke „Vplyv zvýšenia dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % na odloženú daň“.

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na zúčtovanie splatných daňových 
pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s daňou z príjmov vyrubenou tým istým daňovým úradom, 
pričom banka má v úmysle zúčtovať svoje splatné daňové pohľadávky a záväzky na netto báze.

Banka vykazuje splatnú daň z príjmov právnických osôb vo výkaze o fi nančnej situácii v položke„Splatná daňová 
pohľadávka“ alebo „Splatný daňový záväzok“ a odloženú daň v položke „Odložená daňová pohľadávka“ alebo „Odložený 
daňový záväzok“.

Banka je platcom rôznych miestnych daní a dane z pridanej hodnoty (DPH). Rôzne miestne dane sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“. DPH, na ktorú banka nemá nárok na odpočet, 
sa vykazuje v položke „Všeobecné administratívne náklady“a DPH z obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku vstupuje do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
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III. VYKAZOVANIE PODĽA SEGMENTOV
Pri vykazovaní podľa segmentov banka aplikuje Medzinárodný účtovný štandard fi nančného výkazníctva IFRS 8 – 
„Prevádzkové segmenty“. Účtovné zásady týkajúce sa vykazovaných segmentov sa zhodujú s účtovnými zásadami banky.

Základom rozdelenia na jednotlivé segmenty je interný princíp poskytovaný manažmentu banky, ktorý je orientovaný 
na klienta. Odráža taktiež princíp segmentácie hlavného akcionára Raiffeisen Bank International AG. Segmentácia 
v banke je takáto:

• fi remní klienti,
• fi nančné inštitúcie a verejný sektor,
• retailoví klienti,
• investičné bankovníctvo a treasury,
• majetkové účasti a iné.

Do segmentu Firemných klientov patria všetky tuzemské aj zahraničné spoločnosti vrátane podnikov, ktoré sú vo vlastníctve 
štátu. Z produktového hľadiska boli korporátnym klientom poskytované najmä investičné a prevádzkové úvery formou 
splátkových alebo kontokorentných úverov, faktoring a dokumentárne fi nancovanie, projektové fi nancovania komerčných 
nehnuteľností, administratívnych priestorov, výstavby obchodných centier a iné.

Do segmentu Finančných inštitúcií a verejného sektora patria:

Banky/nadnárodné subjekty zahŕňajú všetky tuzemské aj zahraničné banky vrátane ich väčšinových dcérskych spoločností 
pôsobiacich v danej krajine a vrátane všetkých inštitúcií, ako je napr. Svetová banka, EBOR, EIB, MMF, KfW. Z produktového 
hľadiska na strane aktív angažovanosť voči bankám predstavovali najmä nostro účty a poskytnuté terminované úložky. 
Na záväzkovej strane najmä loro účty, prijaté termínované úložky a prijaté úvery od bánk.

Maklérske fi rmy a správcovské spoločnosti zahŕňajú nadácie, všetky maklérske domy, podielové fondy, lízingové 
spoločnosti, investičné banky a iné banky ako tieto subjekty. K poisťovacím spoločnostiam patria napr. penzijné 
fondy. Nasledovným subjektom boli poskytované najmä investičné a prevádzkové úvery formou splátkových 
a kontokorentných úverov.

Verejný sektor zahŕňa všetky štátne inštitúcie, ministerstvá, mestské a obecné úrady a pod. Podniky, ktoré sú vo vlastníctve 
verejného sektora (štátne podniky), sa vykazujú v rámci segmentu korporátnych klientov. Cenné papiere emitované 
Slovenskou republikou sú vykázané v rámci segmentu Investičné bankovníctvo a treasury. Banky, ktoré vlastní štát, sú 
defi nované ako fi nančné inštitúcie. Veľvyslanectvá a obchodné zastupiteľstvá sa zaraďujú do tohto segmentu.

K retailovým klientom patria fyzické osoby (spotrebitelia), a to všetci klienti s príjmami od najnižších po najvyššie. 
Do segmentu retailových klientov sa zaraďuje takisto segment veľmi malé podniky. Pri privátnom bankovníctve sa jednotlivci 
defi nujú podľa lokálnych podmienok s osobitným prístupom k individuálnej správe ich majetku. Z produktového hľadiska 
retailovým klientom – veľmi malé podniky a živnostníci boli poskytované najmä prevádzkové úvery - BusinessÚverTB Expres, 
BusinessÚverTB Hypo a BusinessÚverTB Variant, fi remné kreditné karty (Visa štandard / Visa zlatá) a iné.

Retailovým klientom – domácnostiam boli poskytované najmä hypotekárne úvery, americké hypotéky, hypotékaTB, 
Bezúčelový úverTB Classic, Bezúčelový úverTB Garant, súkromné kreditné karty (Visa štandard / Visa zlatá / Visa Platinum 
a MercedesCard) a iné. Retailoví klienti ukladali svoje prostriedky najmä na bežné účty a termínované vklady.

Investičné bankovníctvo a treasury transakcie predstavujú obchodné transakcie uskutočňované na vlastný účet a na vlastné 
riziko banky, ktoré vychádzajú z riadenia pozícií trhového rizika, ako napr. zmenárenská činnosť, obchodovanie s cennými 
papiermi a derivátmi, obchodovanie na peňažnom trhu, riadenie a fi nancovanie likvidity, strategické umiestnenie (investičné 
portfólio), gapovanie úrokových sadzieb (transformácia splatnosti).

Vykazovanie podľa segmentov vychádza zo schém príspevkových marží, ktoré sú kalkulované ako podklad pre riadenie 
banky. V schémach sú príslušné výnosy a náklady alokované podľa kauzálnych princípov, t. j. výnosy a náklady sa prideľujú 
k jednotlivým segmentom podľa miesta ich vzniku.
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„Všeobecné administratívne náklady“ obsahujú priame a nepriame náklady. Priame náklady (osobné náklady 
a ostatné administratívne náklady) sú priradené podľa jednotlivých segmentov a nepriame náklady sú alokované 
podľa schválených koefi cientov.

„Osobitný odvod vybraných fi nančných inštitúcií“ bol priradený v prvom polroku 2012 k jednotlivým segmentom cez objem 
depozít u nechranených vkladov sadzbou 0,4% podľa koncomesačných stavov vybranných záväzkov a ich segmentov. 
V druhom polroku 2012 bol bankový odvod priradený k jednotlivým segmentom podľa denných stavoch všetkých záväzkov 
a na všetky segmenty.

Štruktúra položiek vykázaných v časti III. „Vykazovanie podľa segmentov“ je konzistentná s obdobnými položkami výkazu 
súhrnných ziskov a strát.

Z geografi ckého hľadiska sa prevádzkový zisk v prevažnej miere tvoril poskytovaním bankových služieb v Slovenskej 
republike. Časť aktív a záväzkov bola umiestnená mimo Slovenskej republiky. Prehľad najvýznamnejších angažovaností 
celkových aktív a záväzkov voči zahraničným subjektom je uvedený v poznámke 39 „Zahraničné aktíva a záväzky“. Banka 
sa rozhodla z dôvodu nevýznamnosti nevykazovať výšku celkových výnosov od zahraničných subjektov.

Manažment banky sleduje úrokový výnos jednotlivých segmentov na netto báze.

Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2012:
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Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2011:
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IV. OSTATNÉ POZNÁMKY

 1. Výnosové úroky, netto
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 2. Opravné položky a rezervy na straty

Pohyb opravných položiek na krytie strát z úverov vykázaných vo výkaze o fi nančnej situácii a rezerv tvorených 
k podsúvahovým položkám:

Bližšie informácie o opravných položkách na straty z úverov sú uvedené v poznámke 15 „Opravné položky na straty 
z úverov“; informácie o rezervách tvorených k podsúvahovým položkám sú uvedené v poznámke 30 „Rezervy na záväzky“.
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 3. Výnosy z poplatkov a provízií, netto
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 4. Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie
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 5. Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov v reálnej hodnote precenených 
cez výkaz ziskov a strát

 6. Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach
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7. Všeobecné administratívne náklady

Vo všeobecných administratívnych nákladoch banky sú vykázané osobné náklady, ostatné administratívne náklady, odpisy 
a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v takejto štruktúre:

Banka nemá iný systém dôchodkového zabezpečenia okrem štátneho povinného dôchodkového zabezpečenia. Podľa 
slovenských právnych predpisov je zamestnávateľ povinný odvádzať poistné na sociálne poistenie, nemocenské poistenie, 
zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu stanovený 
ako percento z vymeriavacieho základu. Uvedené náklady sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v období, 
za ktoré zamestnancovi vznikol nárok na mzdu.
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 8. Osobitný odvod vybraných fi nančných inštitúcií

Od 1. januára 2012 majú banky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku povinnosť platenia osobitného odvodu 
(tzv. banková daň) podľa zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných fi nančných inštitúcií a o doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode”). Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné uhrádzať 
osobitný odvod v štyroch štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročnej sadzby (ročná sadzba 0,4%) zo sumy 
záväzkov defi novaných zákonom o osobitnom odvode. Zákon zároveň ustanovil povinnosť bánk uhradiť aj mimoriadny 
odvod vo výške 0,1% zo sumy záväzkov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke banky k 31. decembru 2011.

 9. Ostatný prevádzkový zisk (strata)

V ostatných prevádzkových ziskoch (stratách) sú vykázané výnosy a náklady z nebankovej činnosti, odpredaja dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, tvorba a rozpustenie rezerv na súdne spory, ostatné dane a poplatky a ostatné výnosy 
a náklady z nebankovej činnosti:
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 10. Daň z príjmov

Právnické osoby v Slovenskej republike majú povinnosť priznávať zdaniteľný príjem a odvádzať z tohto zdaniteľného príjmu 
príslušnému daňovému úradu daň z príjmov právnických osôb. V roku 2012 je pre právnické osoby platná 19-percentná 
sadzba dane z príjmov (2011: 19-percentná).

S platnosťou od 1. januára 2013 bol dňa 4. decembra 2012 schválený zákon č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedeným zákonom sa mení sadzba 
dane z príjmov právnických osôb platná v roku 2013 na výšku 23-percent. Pre výpočet odložených daní sa aplikovala 
23-percentná sadzba dane.

Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej sadzby 
dane z príjmov, takto:
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Odložené daňové pohľadávky a záväzky k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 súvisia s týmito položkami:

K 31. decembru 2012 banka nevykázala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 27 905 tis. € (31. december 2011: 
22 066 tis. €), ktorá súvisí najmä s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi vyplývajúcimi z opravných položiek a rezerv 
pre jej neisté načasovanie a realizáciu v budúcich účtovných obdobiach.

 11. Zisk na akciu
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Spôsob a metodika výpočtu zisku na akciu je uvedená v časti II. Hlavné účtovné zásady s).

 12. Peniaze a vklady v centrálnych bankách

Povinné minimálne rezervy sa vykazujú ako úročené vklady v zmysle opatrení Národnej banky Slovenska. Výška rezervy 
závisí od objemu vkladov prijatých bankou. Schopnosť banky čerpať rezervu je v zmysle platnej legislatívy obmedzená. 
Z uvedeného dôvodu nie je vykázaná v položke„Vklady v centrálnej banke - krátkodobé vklady v NBS“ na účely zostavenia 
výkazu o peňažných tokoch (pozri poznámku 36 „Informácie o výkaze peňažných tokov“).

 13. Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
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Geografi cké členenie úverov a bežných účtov poskytnutých bankám:

Prehľad kvality úverov poskytnutých bankám je uvedený v poznámke 48 „Riziká“.

 14. Úvery poskytnuté klientom, brutto

Úvery poskytnuté klientom tvoria:

K 31. decembru 2012 bola hodnota celkovej výšky syndikovaných úverov, ktorých gestorom bola banka, 534 590 tis. € 
(31. december 2011: 423 206 tis. €). Podiel banky predstavoval 207 360 tis. € (31. december 2011: 183 148 tis. €). 
Syndikované úvery sú zahrnuté v položke „Investičné, prevádzkové a ostatné úvery“.

Členenie úverov podľa skupiny klientov:



Výročná správa 2012 206

Individuálna účtovná závierka  /  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Členenie úverov podľa zmluvnej splatnosti:

Geografi cké členenie úverov poskytnutých klientom:

Prehľad kvality úverov poskytnutých klientom je uvedený v poznámke 48 „Riziká“.

 15. Opravné položky na straty z úverov

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2012:
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Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2011:

 16. Derivátové fi nančné pohľadávky

Zabezpečovanie reálnych hodnôt súvisiacich s rizikom úrokových sadzieb

Banka používa úrokové swapy na zabezpečenie rizika úrokových sadzieb pri vydaných dlhových cenných papieroch – 
hypotekárnych záložných listoch a dlhopisoch z portfólia dlhových cenných papierov. Zmeny v reálnych hodnotách týchto 
úrokových swapov v dôsledku zmeny úrokových sadzieb podstatným spôsobom kompenzujú zmeny reálnych hodnôt 
vydaných hypotekárnych záložných listov a dlhopisov zapríčinené zmenou bezrizikových úrokových sadzieb. Počas 
uvedeného obdobia bolo zabezpečenie účinné.

K 31. decembru 2012 banka vykázala v súvislosti s hore uvedenými zabezpečovacími nástrojmi čistý zisk vo výške 
2 191 tis. €. K 31. decembru 2011 banka vykázala v súvislosti so zabezpečovacími nástrojmi čistý zisk 1 250 tis. €. Čistá 
strata zo zabezpečovaných položiek, ktorá sa týkala zabezpečovaného rizika predstavovala 2 127 tis. €. K 31. decembru 
2011 banka vykázala čistú stratu 1 404 tis. €. Obidve položky sú vykázané v poznámke 4 „Čistý zisk (strata) z fi nančných 
nástrojov na obchodovanie“.
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 17. Finančné aktíva na obchodovanie

 18. Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
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 19. Finančné investície držané do splatnosti

Banka v novembri 2011 uskutočnila reklasifi káciu vybraných slovenských štátnych dlhopisov z portfólia fi nančných aktív 
na obchodovanie do portfólia fi nančných investícií držaných do splatnosti. Reálna hodnota reklasifi kovaných dlhových 
cenných papierov k dátumu reklasifi kácie predstavovala 80 503 tis. € (vrátane alikvótnej časti úrokového výnosu). 
K 31. decembru 2012 bola účtovná hodnota uvedených cenných papierov držaných do splatnosti vo výške 81 802 tis. € 
(31. december 2011: 80 752 tis. €). Reálna hodnota predstavovala 84 695 tis. € (vrátane alikvótnej časti úrokového výnosu) 
(31. december 2011: 80 192 tis. €).

V prípade ak by reklasifi kácia nebola uskutočnená, banka by vykázala za rok 2012 dodatočný čistý zisk z precenenia 
vo výške 4 609 tis. €. Banka vo výkaze súhrnných ziskov a strát počas roku 2011 až do momentu reklasifi kácie vykázala 
čistú stratu z precenenia vo výške 1 250 tis. €. V prípade ak by reklasifi kácia nebola uskutočnená, banka by vykázala 
k 31. decembru 2011 dodotačnú čistú stratu z precenenia vo výške 449 tis. €.

V prípade reklasifi kovaných cenných papierov nenastali žiadne zmeny v budúcich peňažných tokoch, ktoré by ovplyvnili 
výšku efektívnej úrokovej miery a mali vplyv na ich znehodnotenie ku koncu roka 2012.

 20. Finančné aktíva na predaj

V priebehu roku 2012 nedošlo k žiadnym zmenám v opravných položkách k fi nančným aktívam na predaj.
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 21. Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach

Banka vlastní nepriame podiely v dcérskych spoločnostiach prostredníctvom spoločnosti ELIOT, a. s., ako sú uvedené 
v časti I. Všeobecné informácie týchto poznámok. Banka vo všetkých nepriamo vlastnených dcérskych spoločnostiach 
drží 100-percentný podiel.

Pohyby opravných položiek k podielom v dcérskych a pridružených spoločnostiach:
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Základné fi nančné informácie za významné dcérske spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Doplnková 
dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. a ELIOT, a.s.:

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

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.:

ELIOT, a.s.:
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Základné fi nančné informácie za pridruženú spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o.:

22. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2012:
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Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2011:
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Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku k 31. decembru 2012:
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Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku k 31. decembru 2011:

Poistné krytie

Dlhodobý hmotný majetok je krytý poistením proti živelnej udalosti do výšky maximálneho rizika 146 448 tis. €, proti 
požiaru do výšky 156 790 tis. €, proti škodám spôsobených vodou z vodovodného zariadenia do výšky 155 141 tis. €, 
proti krádeži a vandalizmu do výšky 19 457 tis. €. Elektronické zariadenia sú poistené do výšky maximálneho 
rizika 60 030 tis. €. Dopravné prostriedky na základe uzatvoreného havarijného poistenia sú poistené do výšky 
maximálneho rizika 5 174 tis. €.

 23. Splatná daňová pohľadávka
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 24. Odložená daňová pohľadávka

Čistá odložená daňová pohľadávka z dane z príjmov vyplývala najmä z dočasných odpočítateľných rozdielov popísaných 
v poznámke 10 „Daň z príjmov“.

 25. Ostatné aktíva

V položke „Hodnoty na ceste“ banka vykazuje pohľadávku voči spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby spojené s prevádzkou 
bankomatov a s prevozom hotovosti.

 26. Vklady a bežné účty bánk

Vklady a bežné účty bánk podľa geografi ckého členenia:
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Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých druhov bánk:

K 31. decembru 2012 je časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky zahrnutými 
v portfóliách cenných papierov v sume 138 654 tis. € v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. €):

K 31. decembru 2011 je časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky zahrnutými 
v portfóliách cenných papierov v sume 83 424 tis. € v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. €):

 27. Vklady klientov

Vklady klientov podľa skupín produktov:
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Členenie vkladov podľa skupiny klientov:

Vklady klientov podľa geografi ckého členenia:

Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých klientov:

 28. Derivátové fi nančné záväzky
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 29. Záväzky z dlhových cenných papierov

Banka v priebehu roka 2010 vydala emisiu hypotekárnych záložných listov č. 58 a v priebehu roka 2011 emisiu dlhopisov 
č. 04, ktorých časť je zabezpečená úrokovým swapom. Suma zabezpečeného hypotekárneho záložného listu predstavuje 
v nominálnej hodnote 38 000 tis. € a suma zabezpečeného dlhopisu predstavuje v nominálnej hodnote 39 000 tis. €.

V priebehu roka 2012 banka predala emisiu hypotekárnych záložných listov č. 66, ktorej časť je zabezpečená úrokovým 
swapom. Suma zabezpečeného hypotekárneho záložného listu predstavuje v nominálnej hodnote 22 000 tis. €.

Reálna hodnota úrokového swapu, ktorý je určený na zabezpečenie, je uvedená v poznámke 16„Derivátové fi nančné 
pohľadávky“. Vplyv precenenia hypotekárnych záložných listov, dlhopisov a úrokových swapov na výsledok hospodárenia 
je uvedený v poznámke 4 „Čistý zisk (strata) z fi nančných nástrojov na obchodovanie“.
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Banka vydala hypotekárne záložné listy s nasledujúcimi podmienkami:
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Banka vydala aj iné dlhové cenné papiere s nasledujúcimi podmienkami:

Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. je banka viazaná fi nancovať hypotekárne úvery najmenej vo výške 90 % prostredníctvom 
vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. NBS na základe rozhodnutia ustanovila banke osobitné podmienky 
fi nancovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť fi nancované najmenej vo výške 70 %. K 31. decembru 2012 banka 
uvedenú podmienku splnila.

Forma hypotekárnych záložných listov a dlhopisov je na doručiteľa a všetky hypotekárne záložné listy a iné dlhové cenné 
papiere sú zaknihované.

Dlhopisy sú voľne prevoditeľné, nie je s nimi spojené žiadne predkupné právo. Právo na výplatu menovitej hodnoty 
a výnosov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a emisnými podmienkami dlhopisov, ktorých plné znenie sa 
zverejňuje v súlade so zákonom o dlhopisoch č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Časť vydaných hypotekárnych záložných listov banky je kótovaná na Burze cenných papierov v Bratislave.

K 31. decembru 2012, ako aj k 31. decembru 2011 bankou emitované hypotekárne záložné listy a ostatné dlhopisy neboli 
zabezpečené žiadnou formou zabezpečenia.
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 30. Rezervy na záväzky

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2012:

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2011:
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31. Splatný daňový záväzok

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2012:

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2011:

 32. Ostatné záväzky

Prehľad výšky záväzku sociálneho fondu, jeho tvorby a čerpania:
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 33. Podriadené dlhy

Podriadené dlhy v členení podľa jednotlivých bánk:

 34. Vlastné imanie

Vlastné imanie, okrem zisku za bežný rok, tvorí:
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Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota kmeňových a prioritných akcií emitovaných bankou:

Opis práv:

Každý majiteľ kmeňovej akcie je akcionárom banky. Ako akcionár banky má základné akcionárske práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka a zo stanov banky, ktorými sú najmä:

• právo podieľať sa na zisku banky (dividenda), a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote 
akcií všetkých akcionárov,

• právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré 
sa týkajú záležitostí banky alebo záležitosti osôb ovládaných bankou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného 
zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, a

• právo podieľať sa na likvidačnom zostatku.

Obdobné práva má aj každý majiteľ prioritnej akcie s tým rozdielom, že s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovať 
na valnom zhromaždení okrem prípadov, v ktorých zákon priznáva hlasovacie právo aj takýmto akciám. S prioritnými 
akciami je spojené prednostné právo týkajúce sa dividendy, ktoré spočíva v tom, že ak banka dosiahne čistý zisk v eurách 
minimálne vo výške, ktorá zodpovedá počtu vydaných prioritných akcií, majiteľom prioritných akcií bude vyplatená 
dividenda minimálne vo výške 0,03 € (slovom tri euro centy) za prioritnú akciu.

Hlasovacie právo na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou akcie, pričom jednej akcii v menovitej hodnote 
800 € zodpovedá jeden hlas a kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 € zodpovedá 5 hlasov. V prípade, ak zákon 
vyžaduje aj hlasovanie akcionárov majúcich prioritné akcie, ich hlasovanie sa vedie osobitne, pričom jednej prioritnej akcii 
v menovitej hodnote 4 € zodpovedá jeden hlas.

Kmeňové akcie sú verejne obchodovateľné na trhu cenných papierov, prioritné akcie sú neverejne obchodovateľné.
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35. Riadenie kapitálu

Na účely riadenia kapitálu banka defi nuje regulatórny kapitál, kapitálovú primeranosť, vnútorný kapitál 
a ekonomický kapitál.

Regulatórny kapitál predstavuje kapitál, ktorý je stanovený pravidlami kapitálovej primeranosti v zmysle piliera 1. Pri 
kvantifi kácii regulatórneho kapitálu banka postupuje v súlade s platnou legislatívou (opatrenie Národnej banky Slovenska 
č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), ktorá stanovuje jeho štruktúru aj minimálnu výšku.

Regulatórny kapitál označovaný ako vlastné zdroje fi nancovania banky je tvorený základnými vlastnými zdrojmi 
a dodatkovými vlastnými zdrojmi, ktorých súčet sa znižuje o hodnotu odpočítateľných položiek. K 31. decembru 2012 
banka netvorí žiadne dodatkové ani doplnkové vlastné zdroje. Regulatórny kapitál slúži na krytie kreditného rizika, rizík 
vyplývajúcich z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe (trhové riziká), devízového rizika a operačného rizika.

Kapitálová primeranosť je ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov banky k jej rizikovo váženým aktívam. Metodika jej 
kvantifi kácie je regulatórne upravená. Ďalšie informácie k výpočtu kapitálovej požiadavky banky sú uvedené v poznámke 
48 „Riziká“ časť „BASEL II“.

Minimálna ako aj odporúčaná úroveň stanovená pre banku Národnou bankou Slovenska bola v priebehu 
roka 2012 dodržaná.

Banka plní aj limit na primeranosť základných vlastných zdrojov v zmysle odporúčania Útvaru dohľadu nad fi nančným 
trhom Národnej banky Slovenska na podporu stability bankového sektora z januára 2012, ktorý je stanovený 
na úrovni 9-tich %.

Vnútorný kapitál predstavuje také vlastné zdroje fi nancovania banky, ktoré banka interne udržuje a umiestňuje na krytie 
svojich rizík. Zložky vnútorného kapitálu sú tvorené položkami kapitálu podľa opatrenia NBS 4/2007 doplnené o ďalšie 
dodatočné zdroje, ktoré má banka k dispozícii. Cieľom banky je udržiavať požadovanú výšku vnútorného kapitálu. Uvedený 
cieľ banka pre rok 2012 splnila.

Ekonomický kapitál predstavuje nevyhnutný kapitál, resp. zodpovedá minimálnej kapitálovej požiadavke na krytie 
neočakávaných strát z interných rizík, ktoré banka defi novala ako materiálne. Ekonomický kapitál tak zabezpečuje 
fi nančnú stabilitu banky na hranici spoľahlivosti zodpovedajúcej kredibilite banky. Využitie znalosti ekonomického kapitálu 
je pre banku významné, napr. pre aktívne riadenie portfólia, oceňovanie, kontroling a pod.
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Nasledujúca tabuľka predstavuje zloženie regulatórneho kapitálu banky a ukazovatele primeranosti vlastných zdrojov 
za roky končiace sa 31. decembra:
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 36. Informácie o výkaze peňažných tokov

Zisk z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu a prijatými a platenými úrokmi:

Peniaze a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2012, k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 tvoria:
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37. Spriaznené osoby

Spriaznené osoby podľa defi nície v IAS 24 sú najmä:

a. osoba alebo blízky rodinný príslušník tejto osoby sú spriaznené vo vzťahu k banke, ak táto osoba:

• ovláda alebo spoluovláda banku,
• má podstatný vplyv na banku alebo
• je členom kľúčového riadiaceho personálu banky alebo jej materskej spoločnosti.

b. účtovná jednotka je spriaznená s bankou, ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

• účtovná jednotka a banka sú členmi tej istej skupiny (to znamená, že každá materská spoločnosť, dcérska 
spoločnosť a sesterská spoločnosť sú navzájom spriaznené),

• účtovná jednotka je pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom banky (alebo pridruženou spoločnosťou 
alebo spoločným podnikom člena skupiny, ktorej členom je banka),

• účtovná jednotka a banka sú spoločnými podnikmi tej istej tretej strany,
• účtovná jednotka je spoločným podnikom tretej strany a banka je pridruženou spoločnosťou tej istej tretej strany,
• účtovná jednotka je programom požitkov po skončení zamestnania pre zamestnancov buď banky alebo účtovnej 

jednotky, ktorá je spriaznená s bankou,
• účtovnú jednotku ovláda alebo spoluovláda osoba uvedená v písm. a) a
• osoba, ktorá ovláda alebo spoluovláda banku, má podstatný vplyv na účtovnú jednotku alebo je členom kľúčového 

riadiaceho personálu účtovnej jednotky (alebo materskej spoločnosti tejto účtovnej jednotky).

Pri posudzovaní vzťahov s každou spriaznenou osobou sa kladie dôraz na podstatu vzťahu, nielen na právnu formu.

V rámci bežnej činnosti vstupuje banka do viacerých bankových transakcií so spriaznenými stranami. Bankové transakcie 
sa uskutočnili za bežných podmienok a vzťahov a za trhové ceny.
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Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2012:
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Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2011:
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Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2012:

Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2011:
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 38. Položky v cudzích menách

Účtovná závierka obsahuje aktíva a záväzky denominované v cudzích menách v takejto výške:

 



Výročná správa 2012 234

Individuálna účtovná závierka  /  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

39. Zahraničné aktíva a záväzky

Štruktúra aktív a záväzkov súvisiacich so subjektmi mimo územia Slovenskej republiky:

Banka nevlastnila k 31. decembru 2012, resp. 31. decembru 2011, vo svojom portfóliu žiadne cenné papiere emitované 
centrálnymi vládami, centrálnymi bankami, ostatnými bankami alebo fi remnými klientmi so sídlom v Portugalsku, Taliansku, 
Írsku, Grécku a Španielsku. K 31. decembru 2012, resp. 31. decembru 2011, banka nemala ani žiadnu inú angažovanosť 
voči uvedeným subjektom.

K 31. decembru 2012 banka evidovala úverové pohľadávky najmä voči retailovým klientom z Portugalska, Talianska, Írska, 
Grécka a Španielska vo výške 1 856 tis. € (31. december 2011: 2 546 tis. €).
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40. Budúce záväzky a iné podsúvahové položky

Banka vykazuje tieto budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Podsúvahové záväzky zo záruk predstavujú záväzky banky vykonať platby v prípade neschopnosti klienta plniť záväzky 
voči tretím stranám.

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný záväzok banky, ktorá ho vystavila na požiadanie klienta (kupujúceho) zaplatiť 
oprávnenej osobe (predávajúcemu) alebo preplatiť, resp. akceptovať, zmenky vystavené oprávnenou osobou po predložení 
stanovených dokumentov za predpokladu, že sú splnené všetky vzťahy a podmienky akreditívu. Dokumentárne akreditívy 
sú kryté zábezpekami v závislosti od schopnosti klienta splácať úver a podľa rovnakých zásad ako záruky alebo úvery.

Hlavným cieľom nečerpaných úverových limitov (úverových prísľubov) je zabezpečiť, aby mal klient k dispozícii požadované 
fi nančné prostriedky. Prísľuby poskytnúť úver, ktoré vystavila banka, zahŕňajú vydané úverové prísľuby a nevyužitú časť 
schválených kontokorentných úverov.

Riziko spojené s podsúvahovými fi nančnými prísľubmi a potenciálnymi záväzkami sa posudzuje rovnako ako pri klientskych 
úveroch, pričom sa zohľadňuje fi nančná situácia a aktivity subjektu, ktorému banka poskytla záruku, ako aj prijatá 
zábezpeka. K 31. decembru 2012 vytvorila banka na uvedené riziká rezervy vo výške 10 458 tis. € (31. december 2011: 
10 474 tis. €), poznámka 30„Rezervy na záväzky“.

Prehľad kvality budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek je uvedený v poznámke 48„Riziká“.

Súdne spory

V rámci svojej riadnej činnosti je banka účastníkom rôznych súdnych sporov a žalôb. Každé sporové konanie podlieha 
osobitnému režimu sledovania a pravidelnému prehodnocovaniu v rámci štandardných postupov banky. Je zásadou 
banky nezverejňovať podrobnosti o prebiehajúcich súdnych sporoch a dôsledne sa brániť voči neoprávnene vzneseným 
nárokom. Ak je pravdepodobné, že banka bude musieť nárok vyrovnať a odhad výšky nároku možno spoľahlivo určiť, 
banka vytvorí rezervu. Celková výška rezervy na súdne spory je vo výške 25 413 tis. € (31. december 2011: 23 700 tis. €), 
poznámka 30 „Rezervy na záväzky“.
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Budúce záväzky z operatívneho prenájmu

Banka vykazuje ako podsúvahovú položku budúce potenciálne záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu (ako 
nájomca) nasledovne:

 41. Finančný lízing

Vývoj pohľadávok z fi nančného lízingu je:

Pohľadávky z fi nančných lízingov zahŕňajú lízingové pohľadávky vykázané v poznámke 14 „Úvery poskytnuté 
klientom, brutto“.
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 42. Hodnoty prevzaté do úschovy a správy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy a správy vykazuje banka v reálnych hodnotách. Hodnoty prevzaté do úschovy 
a správy nie sú majetkom banky a z uvedeného dôvodu nie sú súčasťou jej aktív.

Okrem údajov uvedených v tabuľke vyššie banka v súlade s funkciou depozitára pre spoločnosť Tatra Asset Management, 
správ. spol., a. s., („TAM“) vykázala k 31. decembru 2012 cenné papiere uložené v správe podielových fondov spoločnosti 
TAM v hodnote 878 356 tis. € (31. december 2011: 772 111 tis. €).

 43. Aktíva poskytnuté ako zábezpeka

Záväzky zabezpečené aktívami banky:

Zábezpeku pri vyššie uvedených záväzkoch tvorili tieto aktíva vykázané vo výkaze o fi nančnej situácii:

Informácie o cenných papieroch, ktoré sú poskytnuté ako zábezpeka za záväzky banky, sa nachádzajú v poznámke 
26 „Vklady a bežné účty bánk“ a v poznámke 29 „Záväzky z dlhových cenných papierov“.
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Banka si ako zábezpeku otvorila maržové účty ako kolaterál pre derivátové obchody, ktoré uskutočňuje. Banka udržiava 
na uvedených účtoch peňažné prostriedky vo výške závislej od objemu a rizika obchodov. Výška peňažných prostriedkov 
uložených na uvedených účtoch sa rovná výške aktív poskytnutých ako zábezpeka a vykázaných v položke „Úvery a bežné 
účty poskytnuté bankám“.

Banka založila v prospech NBS štátne dlhopisy a dlhopisy emitované bankovým sektorom držané v portfóliu cenných 
papierov držaných do splatnosti v hodnote 976 232 tis. € (31. december 2011: 1 184 577 tis. €). Banka za založené cenné 
papiere má možnosť čerpať vnútrodenný úver v sume 400 000 tis. € (31. december 2011: 200 000 tis. €) a ďalšiu možnosť 
refi nancovania v objeme 559 854 tis. € (31. december 2011: 900 000 tis. €). Uvedené čiastky k 31. decembru 2012 ani 
k 31. decembru 2011 neboli čerpané.

 44. Zlyhané úverové portfólio

Zlyhané úvery predstavujú portfólio úverových pohľadávok podľa defi nície „International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards“ vydané Bazilejským výborom a známej ako Basel II. Defi nícia zlyhania v podmienkach 
Slovenskej republiky je upravená v § 73 opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch fi nancovania bánk a o požiadavkách 
na vlastné zdroje fi nancovania bánk.

Banka pre stanovenie zlyhania klienta používa najmä nasledovné indikátory a to aj v závislosti od segmentu klienta: trvalé 
omeškanie so splácaním materiálnej časti pohľadávky je väčšie ako 90 dní, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti, bankrot 
alebo nesolventnosť, časť úverových pohľadávok klienta bola odpísaná, zákonná reštrukturalizácia, zastavenie úročenia 
pohľadávok, predaj pohľadávok klienta so stratou alebo očakávanie ekonomickej straty z obchodu. V prípade retailového 
portfólia banka uplatňuje limit stanovený na úrovni 10 €, ktorý musí výška pohľadávky prekročiť.

Zlyhané úvery nie sú defi nované v metodológii Medzinárodných účtovných štandardov fi nančného výkazníctva.

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (súvahové stavy) k 31. decembru 2012:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (podsúvahové stavy) k 31. decembru 2012:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (súvahové stavy) k 31. decembru 2011:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia (podsúvahové stavy) k 31. decembru 2011:

 45. Priemerný počet zamestnancov

Banka mala takýto priemerný počet zamestnancov:
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 46. Finančné deriváty

Celkový objem nevyrovnaných fi nančných derivátov k 31. decembru 2012:
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Celkový objem nevyrovnaných fi nančných derivátov k 31. decembru 2011:
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 47. Reálna hodnota fi nančných nástrojov

Finančné aktíva vykazované v reálnej hodnote

Reálna hodnota fi nančných nástrojov predstavuje sumu, za ktorú možno vymeniť majetok alebo uhradiť záväzok medzi 
informovanými ochotnými stranami pri transakcii za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. Ak sú k dispozícii trhové 
ceny (v tomto prípade najmä pri cenných papieroch a derivátoch, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov 
a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej hodnoty sa vypracuje na základe trhových cien. Všetky ostatné fi nančné nástroje 
sa oceňovali na základe vnútorných oceňovacích modelov vrátane modelov súčasnej hodnoty alebo modelov prijatej ceny 
opcie, alebo sa využil posudok externého znalca.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelené do úrovní 1 až 3 
podľa stanovenia ich reálnej hodnoty k 31. decembru 2012:
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad fi nančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelené do úrovní 1 až 3 
podľa stanovenia ich reálnej hodnoty k 31. decembru 2011:

Banka k 31. decembru 2011 z dôvodu nedostupnosti aktuálnej trhovej kotácie presunula časť dlhových cenných papierov 
s pevným výnosom z úrovne ocenenia 1 do úrovne ocenenia 2 vo výške 53 907 tis. €.
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Finančné aktíva vykazované v umorovanej hodnote

Pohľadávky a záväzky voči bankám alebo klientom s pevným úrokom sa precenili na reálnu hodnotu, ktorá bola rozdielna 
ako ich zostatková hodnota uvedená vo výkaze o fi nančnej situácii, pokiaľ ich zostatková doba splatnosti bola dlhšia než 
1 rok. Pohľadávky a záväzky s pohyblivým úrokom sa zohľadnili iba v prípade, ak bolo obdobie prolongácie úroku dlhšie 
ako 1 rok. Len vtedy bude mať diskontovanie na základe predpokladanej úrokovej sadzby v súlade s trhovými sadzbami 
významný vplyv.
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48. Riziká

Úverové riziko

Banka znáša úverové riziko, t. j. riziko, že protistrana nebude schopná splatiť v čase splatnosti dlžné sumy v plnej výške. 
Banka delí mieru úverového rizika, ktoré na seba preberá prostredníctvom stanovenia limitov rizika prijatého vo vzťahu 
k jednému dlžníkovi alebo ku skupine dlžníkov a vo vzťahu k jednotlivým krajinám. Uvedené riziká sa pravidelne sledujú 
a minimálne raz za rok vyhodnocujú. Angažovanosť voči jednému dlžníkovi vrátane bánk a obchodníkom s cennými 
papiermi ďalej obmedzujú čiastkové limity stanovené pri súvahových a podsúvahových angažovanostiach a denné limity 
angažovanosti vo vzťahu k obchodovaným položkám, ako sú forwardové devízové kontrakty. Skutočná angažovanosť sa 
so stanovenými limitmi denne porovnáva.

Úverová angažovanosť sa riadi pomocou pravidelnej analýzy schopnosti dlžníkov a potenciálnych dlžníkov splácať istinu 
a úroky a prostredníctvom prípadných úprav úverových limitov. Úverové riziká sa takisto čiastočne riadia získavaním 
zábezpek a záruk od fyzických aj právnických osôb.

Banka posudzuje retailových dlžníkov prostredníctvom scoringových modelov vytvorených pre jednotlivé produkty, resp. 
pre daného klienta. Na riadenie úverového rizika v oblasti retailových úverov banka používa tieto hlavné nástroje: Credit 
scoring je nástroj používaný bankou na rozhodovanie o úveroch pre fyzické aj retailové právnické osoby. Ako druhý 
významný nástroj na riadenie kvality úverov v retailovom portfóliu sa používa systém schvaľovania obchodov špecialistami 
na posudzovanie rizika, ktorých úlohou je optimalizovať výnosnosť portfólia vo vzťahu k riziku prijímanému bankou. 
Pravidelný monitoring kvality portfólia existujúcich úverov a sledovanie trendov v portfóliu spolu s vhodne zvolenou 
stratégiou na udržanie kvality existujúceho portfólia je takisto veľmi významnou zložkou, ktorá prispieva k udržaniu kvality 
celého portfólia a želanej miery rizikových nákladov banky.

Pri vymáhaní pohľadávok využíva banka v závislosti od typu a výšky pohľadávky veľmi širokú škálu nástrojov a stratégií 
vymáhania. Na vymáhanie sa používajú interné, ale aj externé zdroje. V prípade neúspešného vymáhania pohľadávok voči 
klientom sú pohľadávky následne postúpené externým spoločnostiam špecializujúcim sa na vymáhanie nevymožiteľných 
pohľadávok právnou cestou. Pohľadávky väčšieho rozsahu alebo špecifi cké pohľadávky rieši špecializovaný tím interných 
pracovníkov banky v spolupráci s právnym oddelením a ostatnými odbornými útvarmi banky.

Banka v rámci sledovania a riadenia rizík úverového charakteru kladie dôraz aj na riziko koncentrácie 
a na reziduálne riziko.

Rizikom koncentrácie sa myslí riziko vyplývajúce z koncentrácie obchodov banky voči osobe, skupine hospodársky 
spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti, hospodárskemu odvetviu, poskytovateľovi zabezpečenia atď. Toto riziko 
je úzko spojené tak s angažovanosťami v bankovej knihe, ako aj pozíciami v obchodnej knihe. Vzhľadom na jeho efektívne 
riadenie cieľom banky je orientácia na kvalitatívny aspekt riadenia portfólia a jeho primeraná diverzifi kácia za dodržania 
stanovených limitov koncentrácie (veľkej majetkovej angažovanosti a iných). Banka zároveň vyvíja metódy kvantifi kácie 
rizika koncentrácie.

Reziduálne riziko predstavuje riziko vyplývajúce z nedostatočnej vymožiteľnosti práv vyplývajúcich banke z prijatého 
zabezpečenia voči úverovému riziku. Banka eliminuje dané riziko najmä prostredníctvom dôsledného dodržiavania 
právnych a operatívnych požiadaviek, konzervatívnych metód oceňovania a preceňovania, a používania primeraných 
diskontov v závislosti od typu a kvality prijatého zabezpečenia.
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Nasledujúca tabuľka predstavuje maximálnu výšku úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpek:
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2012 (súvahové stavy):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2011 (súvahové stavy):
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2012 (podsúvahové položky):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2011 (podsúvahové položky):
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Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k fi nančným aktívam (súvahové stavy) v nárokovateľnej hodnote:

Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k budúcim záväzkom a iným podsúvahovým položkám 
v nárokovateľnej hodnote:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania k 31. decembru 2012:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania k 31. decembru 2011:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2012:
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2011:
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Nasledujúci prehľad predstavuje kvalitu úverového portfólia, ktoré nie je znehodnotené a ktoré nie je ani po splatnosti 
podľa interného ratingu:
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Ratingový systém pre fi remných klientov banky (aplikovaný pre celú RBI skupinu) je založený na ekonomickom hodnotení 
klienta a je v súlade s pravidlami Internal Rating Based Approach (IRB) podľa požiadaviek Basel II. Ratingová škála 
obsahuje 10 stupňov od 0,5 do 5,0 v prípade veľkých korporátnych klientov, 28 stupňov v prípade malých korporátnych 
klientov a ratingová škála pre projektové fi nancovanie obsahuje 5 stupňov od 6,1 do 6,5.

Banka poskytuje úvery na fi nancovanie nehnuteľností fi remným klientom, ktorí nemajú priradený rating projektového 
fi nancovania. Výška úverových pohľadávok uvedeným klientom, ktoré nie sú znehodnotené a ani v omeškaní, predstavuje 
k 31. decembru 2012 sumu 120 022 tis. € (31. december 2011: 136 572 tis. €).

Úverové riziko v prípade portfólií cenných papierov je na nízkej úrovni, pretože väčšina nakúpených dlhových cenných 
papierov sú štátne dlhopisy emitované Slovenskou republikou. V prípade angažovanosti voči slovenským bankovým 
dlhovým cenným papierom, ktoré sú v sume 39 471 tis. € (31. december 2011: 37 666 tis. €), riziková kategória emitentov 
týchto cenných papierov je Veľmi dobré alebo Dobré úverové hodnotenie.

Banka nemá žiadnu angažovanosť voči korporátnym dlhovým cenným papierom k 31. decembru 2012 (31. december 
2011: 15 809 tis. €). Riziková kategória emitentov týchto cenných papierov k 31. decembru 2011 bola 1,5 – Veľmi dobré 
úverové hodnotenie. Úverové riziko vyplývajúce z derivátových obchodov je taktiež minimálne z dôvodu, že obchody sú 
zabezpečené určitou formou zabezpečenia (napr. viazanie fi nančných prostriedkov klienta a pod).

Členenie úverového rizika banky voči Slovenskej republike (spoločnosti kontrolované Slovenskou republikou, garancie 
vydané Slovenskou republikou a podobné angažovanosti):

Celkový vplyv transakcií so Slovenskou republikou na výsledok hospodárenia banky predstavoval výnos 74 942 tis. € 
(2011: 66 863 tis. €), ktorý je prevažne úrokového charakteru.

Reštrukturalizácia

Banka môže upraviť zmluvné podmienky splácania svojich úverových pohľadávok v prípade, že fi nančná situácia klienta 
nie je dobrá a klient by nebol schopný splatiť svoje záväzky voči banke v reálnom čase.

V prípade kontokorentných úverov sa uzatvára dohoda o splátkach splatného dlhu – zmluva nie je prolongovaná, 
len je transformovaná na splátkový úver po vyhlásení mimoriadnej splatnosti. Za mimoriadnych okolností môže byť 
kontokorentný úver prolongovaný, ale s postupnou redukciou.

V prípade splátkových úverov sa menia splátkové kalendáre pre neschopnosť klienta platiť v dohodnutých termínoch. 
Pre retailové úvery existuje možnosť požiadať o reštrukturalizáciu úveru v zmysle dočasného zníženia splátok prevažne 
po dobu 12 mesiacov s následnými zmenami na pôvodnom úvere (predĺženie maturity, zmena výšky splátky) tak, 
aby nedošlo k zníženiu peňažných tokov po ukončení úverového vzťahu (t.j. nedochádza k znehodnoteniu pohľadávky).

Účtovná hodnota retailových pohľadávok, pri ktorých boli upravené zmluvné podmienky počas roku 2012 z dôvodu 
nesplácania alebo zhoršenej fi nančnej situácie klienta predstavovala 25 808 tis. € (2011: 24 037 tis. €). V prípade 
korporátneho portfólia uvedená suma bola vo výške 9 593 tis. € (2011: 43 138 tis. €).
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Banka v priebehu roka 2012 speňažila záložné práva na hnuteľný a nehnuteľný majetok prijatý ako zabezpečenie na krytie 
svojich nevymožiteľných pohľadávok vo výške 14 676 tis. € (2011: 10 534 tis. €).

Trhové riziko

Banka je vystavená vplyvom trhových rizík. Trhové riziká vyplývajú z otvorených pozícií transakcií s úrokovými, menovými 
a akciovými produktmi, ktoré podliehajú vplyvom všeobecných a špecifi ckých zmien na trhu. Aby banka stanovila približnú 
výšku trhového rizika svojich pozícií a predpokladanú maximálnu výšku možných strát, používa interné výkazy a modely 
pre jednotlivé typy rizík, ktorým je vystavená. Banka používa systém limitov, ktoré majú zabezpečiť, aby výška rizík, ktorým 
je banka vystavená, v žiadnom okamihu nepresiahla výšku rizík, ktoré je ochotná a schopná niesť. Uvedené limity sa 
denne monitorujú.

Na účely riadenia rizík sa za trhové riziko považuje riziko potenciálnych strát, ktoré môžu banke vzniknúť v dôsledku 
nepriaznivého vývoja trhových sadzieb a cien. Na riadenie trhových rizík sa používa systém limitov aplikovaných 
na jednotlivé pozície a portfóliá.

Vzhľadom na štruktúru obchodov je banka vystavená najmä týmto trhovým rizikám:

• menové riziko a
• riziko úrokovej sadzby.
• Trhové riziká, v ktorých banka nečelí významným expozíciám, sú:
• akciové riziko a
• komoditné riziko.

Menové riziko

Menové riziko predstavuje možnosť straty vyplývajúcej z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov cudzích mien. Banka 
riadi toto riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

Otvorené devízové pozície sa prostredníctvom bankového informačného systému sledujú v reálnom čase. Devízová 
pozícia banky sa sleduje zvlášť pre každú menu ako aj skupinový limit na špecifi cké meny v prípade potreby sledovania 
(napr. v prípade turbulencií na trhu). Pre uvedené pozície sú stanovené limity podľa štandardov skupiny RBI. Údaje 
o devízových pozíciách banky a dodržiavaní limitov stanovených RBI sa vykazujú týždenne.

Banka má okrem limitu na otvorenú devízovú pozíciu stanovený aj negatívny gamma limit na opčnú pozíciu v každom 
menovom páre, ktorý je predmetom obchodovania. Banka má takisto stanovený vega limit na celkovú opčnú pozíciu.

Pozície z klientskych opčných obchodov na menové páry, na ktorých obchodovanie banka nemá stanovený gamma limit, 
sa zatvárajú na trhu tak, aby banka nemala v tomto menovom páre otvorenú pozíciu.

Okrem toho má banka stanovené tri rôzne stop-loss limity na celkovú devízovú pozíciu.
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Čistá devízová pozícia banky súvisiaca s aktívami a pasívami k 31. decembru 2012 a 2011:

Riziko úrokovej sadzby

Riziko úrokovej sadzby spočíva v tom, že hodnota fi nančného nástroja bude v dôsledku zmien úrokových sadzieb na trhu 
kolísať. Časové vymedzenie pevnej väzby úrokovej sadzby na fi nančný nástroj indikuje, do akej miery je uvedený fi nančný 
nástroj vystavený riziku úrokovej sadzby.

Banka kontroluje a riadi úrokové riziko za všetky obchody aj samostatne za bankovú a obchodnú knihu. Úrokové riziko sa 
sleduje a vyhodnocuje denne.

Na sledovanie úrokového rizika sa používa metóda diferenčnej analýzy (úrokový GAP), metóda citlivosti trhovej hodnoty 
na posun výnosovej krivky o defi novaný počet bázických bodov (Basis point value, BPV) a tri typy stop-loss limitov 
na úrokovo citlivé nástroje.

Interné limity úrokového rizika pre bankovú knihu sú stanovené formou limitov otvorenej pozície pre každé časové pásmo 
úrokového gapu pre každú menu, ktorá je súčasťou bankovej knihy (najmä EUR a USD).

Limit banky na úrokové riziko bankovej knihy je stanovený vo forme limitov na citlivosť celkovej pozície na posun výnosovej 
krivky (BPV) bankovej knihy s limitom na koncentráciu pozície v jednom časovom koši a v jednej mene.

Limity úrokového rizika obchodnej knihy sú stanovené vo forme limitov na citlivosť celkovej pozície na posun výnosovej 
krivky (BPV). Limity sú stanovené pre jednotlivé meny, ktoré sú súčasťou obchodnej knihy. Strata v dôsledku pohybu 
úrokovej sadzby je limitovaná tromi typmi stop-losslimitov.

Oddelenie integrovaného riadenia rizík pravidelne predkladá informácie o aktuálnej výške úrokového rizika v jednotlivých 
menách a o čerpaní limitov úrokových rizík bankovej knihy výboru pre riadenie aktív a pasív (ALCO).

Úrokové pozície sa v prípade prekročenia stanovených limitov uzatvárajú prostredníctvom štandardných aj derivátových 
fi nančných nástrojov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie v súvahovej hodnote, do akej miery je banka vystavená riziku úrokovej sadzby 
buď podľa dátumu zmluvnej splatnosti fi nančných nástrojov, alebo v prípade nástrojov, ktoré sú precenené na trhové 
úrokové sadzby pred splatnosťou, podľa dátumu ďalšieho precenenia. Aktíva a záväzky, ktoré nemajú zmluvne dohodnutý 
dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úročené, sú zoskupené v kategórii „Nešpecifi kované“.
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Úrokový gap fi nančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2012:
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Úrokový gap fi nančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2011:
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Akciové riziko

Akciové riziko vystavuje banku zmenám v akciových cenách. Akciové riziko sa určuje na úrovni banky. Akciové riziko sa 
meria menovite cez jednotlivé expozície a cez kalkuláciu a monitorovanie celkovej akciovej pozície. Akciové pozície sa 
reportujú pre celkové akciové portfólio na týždennej báze.

Komoditné riziko

Komoditné riziko vyplýva z vystavenia banky zmenám v cenách komodít. Komoditné riziko sa určuje na úrovni banky 
a meria sa cez pozície v jednotlivých komoditách. Na meranie a riadenie komoditného rizika sa využíva analýza citlivosti.

Analýza citlivosti trhových rizík

Analýza citlivosti zachytáva dopad na zisk/stratu banky pri pohybe trhových veličín (úrokové sadzby, výmenné kurzy, ceny 
akcií a pod.) o vopred stanovenú delta hodnotu. Na monitorovanie a limitovanie rizika v banke sa používa 100 bázických 
bodov pre úrokové miery, 5-percentný pohyb výmenných kurzov a 50-percentný pohyb na cenách akcií a 30-percentný 
pohyb na cenách komodít.

GAP metóda alokuje pozície banky do košov a skúma, akú má banka výslednú pozíciu v jednotlivých košoch. Uvedená 
metóda sa používa na riadenie rizika úrokových sadzieb. Stresový scenár je podobný analýze citlivosti, uvažuje však 
o hraničnej situácii na trhu. Kombinuje pohyby trhových veličín tak, aby boli pre pozíciu banky najnevýhodnejšie.

Citlivosť banky na pohyb výmenných kurzov je vyčíslená v nasledujúcej tabuľke za predpokladu negatívneho pohybu 
výmenného kurzu o 5 % v neprospech banky.

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov banky na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech banky 
k 31. decembru 2012:
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Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov banky na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech banky 
k 31. decembru 2011:

Citlivosť banky na pohyb úrokovej sadzby je vyčíslená v nasledujúcej tabuľke za predpokladu negatívneho pohybu 
výnosovej krivky v neprospech banky o 100 bázických bodov.

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov banky na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách k 31. decembru 2012:

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov banky na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách k 31. decembru 2011:

Pozícia banky v obchodnej knihe voči akciovému riziku k 31. decembru 2012 resp. 31. decembru 2011 je nevýznamná. 
Z uvedeného dôvodu banka danú citlivosť na expozície voči akciovému riziku nevykazuje.

Pozícia banky v obchodnej knihe na komodity je nulová. Z uvedeného dôvodu zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov 
obchodnej knihy banky na zmenu cien komodít je k 31. decembru 2012 taktiež nulová, ako aj bola k 31. decembru 2011.

Banka v analýze citlivosti trhových rizík počíta s negatívnym pohybom výmenných kurzov, výnosových kriviek, resp. 
s poklesom ceny akcií. V prípade, že by boli tieto pohyby opačné, banka by namiesto straty zaznamenala zisk v približne 
rovnakej predpokladanej výške.
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Riziko likvidity

Riziko likvidity sa chápe ako riziko možnej straty schopnosti banky plniť si záväzky v čase ich splatnosti.

Záujmom banky je trvale udržiavať svoju platobnú schopnosť, t. j. schopnosť riadne a včas si plniť peňažné záväzky, riadiť 
aktíva a pasíva tak, aby si zabezpečila nepretržitú likviditu. Za riadenie likvidity banky je zodpovedný výbor pre riadenie 
aktív a pasív („ALCO“), oddelenie riadenia aktív a pasív a odbor Capital Markets. ALCO na svojich pravidelných stretnutiach 
vyhodnocuje likviditu banky a podľa aktuálneho stavu následne prijíma rozhodnutia.

Banka je vystavená požiadavkám na dostupné peňažné zdroje na základe jednodňových vkladov, bežných účtov, 
končiacich vkladov, čerpania úverov, záruk a požiadaviek na dodatkové platby a na základe iných požiadaviek súvisiacich 
s derivátmi uhrádzanými v hotovosti. Banka nedrží fi nančnú hotovosť na splnenie všetkých uvedených požiadaviek, 
nakoľko jej skúsenosti naznačujú, že minimálnu úroveň vyplácania splatných fi nančných prostriedkov možno predpovedať 
s vysokou mierou pravdepodobnosti. Banka určuje limity na minimálne časti splatných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii 
na splnenie týchto požiadaviek, ako aj na minimálnu výšku medzibankových a iných pôžičiek a úverových limitov, ktoré by 
mali byť k dispozícii na krytie čerpania, ktoré je v nepredpokladanej výške.

Oddelenie integrovaného riadenia rizík denne monitoruje likviditu banky a informuje o jej vývoji. Raz za dva týždne predkladá 
informáciu o stave likvidity výboru ALCO. Oddelenie riadenia aktív a pasív predkladá na pravidelných zasadnutiach ALCO 
správu o stave štruktúry aktív a pasív banky, navrhuje objem a štruktúru portfólia strategicky držaných cenných papierov 
na nasledujúce sledované obdobie. Oddelenie riadenia aktív a pasív pravidelne informuje ALCO o nových investíciách 
do cenných papierov.

Banka sleduje krátkodobé, stredno aj dlhodobé riziko likvidity zostavovaním likviditného a krízového likviditného gapu (3 
scenáre) zostavovaného na báze interne stanovených pravidiel a predpokladov. Limity schvaľuje oddelenie integrovaného 
riadenia rizík, výbor ALCO a vedenie banky. Banka taktiež sleduje koefi cienty stanovené NBS a koefi cienty a limity 
stanovené materskou spoločnosťou RBI.

Vklady klientov sú primárnym zdrojom fi nancovania banky. Aj keď podmienky väčšiny vkladov umožňujú klientom ich výber 
bez predchádzajúceho oznámenia, existujúce zdroje predstavujú stabilný zdroj fi nancovania.
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Likvidná pozícia banky zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2012:
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Likvidná pozícia banky zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2011:
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Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti fi nančných záväzkov t.j. v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2012 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2012 (v nediskontovanej hodnote):
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Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti fi nančných záväzkov t.j. v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2011 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2011 (v nediskontovanej hodnote):

Operačné riziko

Operačné riziko je riziko vyplývajúce z nevhodných alebo chybných 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 banku. Ako pri ostatných druhoch rizík aj operačné riziko sa riadi štandardným princípom oddelenia funkcií riadenia 
rizík a kontrolingu.
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Na účely výpočtu hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operačného rizika banka používa 
štandardizovaný prístup v súlade s požiadavkami Basel II a zákona o bankách. Pri štandardizovanom prístupe sú 
aktivity banky a im prislúchajúci Gross Income rozdelené do 8 obchodných línií (Business Lines). Pre každú obchodnú 
líniu predstavuje jej Gross Income všeobecný indikátor, ktorý slúži ako zástupca pre škálu obchodných aktivít, a teda 
predstavuje 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. Celková kapitálová požiadavka vznikne súčtom ôsmich čiastkových požiadaviek za každú obchodnú líniu 
a spriemerovaním za posledné tri roky.

Banka používa na identifi káciu operačných rizík trojrozmerný model, ktorý tvoria kategórie rizík, časti procesu a biznis 
línie (metodika Risk Management Association). Zber údajov o operačných udalostiach zahŕňa zhromažďovanie všetkých 
operačných strát do jednotlivých bodov v tomto trojrozmernom modeli.

Banka kladie dôraz predovšetkým na zlepšovanie kvality procesov a opatrenia na znižovanie operačných rizík. Základné 
očakávané ciele vychádzajú z poznania operačných rizík a z celkovej kultúry banky v oblasti operačných rizík.

Ako ďalšie nástroje pri riadení operačného rizika banka využíva Key Risk Indicators a Self-Assessment operačného rizika, 
ktoré slúžia na identifi káciu, analýzu a monitorovanie oblastí so zvýšeným operačným rizikom.

Banka aktívne tvorí aj tzv. Business Continuity Plans. Cieľom týchto plánov je minimalizovať dopady neočakávaných 
udalostí na činnosť banky.

Budúcim cieľom banky je implementácia pokročilého modelu riadenia operačných rizík.

Ostatné riziká

Banka zároveň v zmysle implementácie interného procesu stanovovania kapitálovej primeranosti monitoruje a vytvára 
metódy kvantifi kácie a riadenia aj iných rizík.

Basel II

Banka dôsledne plní požiadavky európskych direktív implementujúcich pravidlá známe ako Basel II, pričom pri ich realizácii 
vychádza z lokálnych legislatívnych noriem najmä novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a opatrenia NBS č. 4/2007 
v zmysle jeho novely č. 17/2008.

Koncepcia, metodika a dokumentácia pre aktivity v oblasti Basel II sa pripravujú v úzkej spolupráci s Raiffeisen Bank 
International AG pri zachovaní lokálnych špecifík banky a celého bankového prostredia.

Cieľom implementácie Basel II je v prvom rade zabezpečiť čo najpresnejšie hodnotenie a kvalitné riadenie úverového, 
trhového a operačného rizika. Dosiahnutie tohto cieľa je okrem iného založené hlavne na zabezpečení kvalitného zberu 
a uchovávania všetkých relevantných i potenciálne relevantných dát, na vypracovaní spoľahlivej metodológie merania 
jednotlivých typov rizík, na zabezpečení efektívnych a kvalitných procesov pre obozretné riadenie jednotlivých typov 
rizík, na zabezpečení kvalitných a bezpečných systémov IT pre automatizáciu procesov, na zber a analýzu dát, výpočty 
a poskytovanie výstupov.

Zámerom banky je prejsť v čo najkratšom čase na používanie pokročilých prístupov pre riadenie, kvantifi káciu a vykazovanie 
jednotlivých rizík. V prípade kreditného rizika banka k dátumu účtovnej závierky používala na výpočet požiadavky 
na regulátorný kapitál na krytie kreditného rizika štandardizovaný prístup a prístup interných ratingov. Základný prístup 
interných ratingov banka používa pre prevažnú časť neretailového portfólia - pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne 
subjekty, projektové fi nancovanie, poisťovne. V súčasnosti prebieha schvaľovací proces pre portfólio malých korporátnych 
klientov. Pre prevažnú časť retailového portfólia sa používa pokročilý prístup interných ratingov.

IRB prístup sa používa pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne subjekty, projektové fi nancovanie, poisťovne, investície 
vo fondoch a odkúpené pohľadávky od 1. januára 2009 a od 1. apríla 2010 pre retailovú časť portfólia. Pre portfólio 
malých korporátnych klientov bude schvaľovací proces prebiehať v blízkej dobe. V súvislosti so schváleným IRB prístupom 
banka kontinuálne prehodnocuje výkonnosť svojich ratingových modelov s následným zabezpečovaním požadovanej 
výkonnosti modelov.
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Banka zároveň kontinuálne upravuje a dopĺňa metodiku a procesné postupy aj v oblasti Pilieru 2 (interného procesu 
stanovovania kapitálovej primeranosti) v kontexte jej rizikového apetítu a realizovaných obchodných aktivít. V rámci tohto 
procesu sa v zmysle schválenej metodiky na pravidelnej báze realizuje vyhodnocovanie relevantnosti a materiálnosti rizík, 
ich kvantifi kácia a posúdenie voči kapitálu banky a následné výkazníctvo. Neoddeliteľnú súčasť tvorí proces alokácie 
kapitálu, ktorý je úzko spätý s rozpočtovacím procesom.

Z dôvodu prechodu na pokročilý spôsob merania rizika a kapitálovej primeranosti (v zmysle pilieru 1 a pilieru 2) ako aj zmien 
v ekonomickom prostredí je dôležitým aspektom dôsledná predikcia vývoja kapitálovej primeranosti ako aj jej stresové 
testovanie s cieľom eliminovať dopad nepredvídaných udalostí ako aj efektívne plánovať kapitál. Informácie o jednotlivých 
rizikách skupiny a kapitáli sa zohľadňujú pri samotnom riadení skupiny a jej obchodných stratégiách, aby sa dosiahol 
optimálny kompromis medzi znížením výšky jednotlivých druhov rizík a zvýšením podielu na trhu, zisku a návratnosti 
kapitálu. Hlavné zmeny, ktoré banka zaviedla v súvislosti s meniacim sa ekonomickým vývojom napríklad predstavovali 
zavedenie komplexného systému stresového testovania pre riziká pilieru 1 ako aj pre ostatné typy rizík, ktoré banka 
identifi kovala ako materiálne, alebo čiastočnú optimalizáciu odhadov parametrov pre výpočet požiadavky na vlastné zdroje 
pre retailovú časť portfólia. Banka zároveň aktívne využíva výsledky stresového testovania v plánovaní a riadení kapitálu.

V súvislosti s pripravovanými novými legislatívnymi normami známymi ako Basel III sa banka aktívne pripravuje na začiatok 
uplatňovania týchto striktnejších pravidiel v oblasti kapitálovej primeranosti a likvidity s cieľom bezproblémového splnenia 
týchto noriem ako aj zachovania požadovanej miery rizikového apetítu, výkonnosti portfólia a návratnosti kapitálu.

 49. Udalosti po súvahovom dni

Medzi dátumom súvahy a dátumom schválenia týchto účtovných výkazov na vydanie sa nevyskytli žiadne významné 
udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo dodatočné vykázanie.

 50. Schválenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2011) bola podpísaná 
a schválená na vydanie dňa 6. marca 2012.

Účtovnú závierku podpísali a schválili na vydanie dňa 18. marca 2013 tieto orgány/osoby:

a) Štatutárny orgán

Igor Vida
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Miroslav Uličný
Podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa

b) Osoby zodpovedné za vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky

Ľubica Jurkovičová
Riaditeľka odboru účtovníctva,
reporti ngu a daní
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Rozdelenie zisku za rok 2012 a nerozdeleného zisku za rok 2011

Rozdelenie zisku za rok 2012

Výplata dividend z nerozdeleného zisku za rok 2011

Zisk podľa individuálnej účtovnej závierky Tatra banky, a. s., bod 33 v prílohe ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadla dividenda v celkovej výške 1 912 €, ktorá pozostáva z podielu 
na zisku za rok 2012 vo výške 1 354 € a z podielu na nerozdelenom zisku za rok 2011 vo výške 558 €.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadla dividenda v celkovej výške 9 560 €, ktorá pozostáva z 
podielu na zisku za rok 2012 vo výške 6 770 € a z podielu na nerozdelenom zisku za rok 2011 vo výške 2 790 €.

Na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadla dividenda v celkovej výške 9,56 €, ktorá pozostáva z podielu na 
zisku za rok 2012 vo výške 6,77 € a z podielu na nerozdelenom zisku za rok 2011 vo výške 2,79 €.

Dividendy, na ktoré nevznikne nárok k rozhodujúcemu dňu na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, budú 
k 31.12.2013 zúčtované do nerozdelených ziskov minulých rokov.

Tantiemy za rok 2012

Tantiemy za rok 2012 sú vo výške 555 250 €.

Účtovná závierka za rok 2012, návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie tantiem členom dozornej rady vo výške 555 250 EUR 
boli schálené Valným zhromaždením dňa 10. mája 2013.

Rozdelenie zisku
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