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Výsledky sa najlepšie dosahujú, ak máte svoj smer, poznáte svoj cieľ a zároveň máte predstavu o spôsobe, 
akým ho naplniť. Jasné určenie Misie, Vízie a Hodnôt nás posúva vpred na ceste k úspechu.

Misia Tatra banky
Posúvame hranice bankovníctva

Prinášame výnimočný osobný a finančný 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 firmy.

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

Tatra banka je prestížny zamestnávateľ, najlepšie miesto pre 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.
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Vážení akcionári, obchodní  
klienti a partneri,
vstupujeme do záverečného roku prvej dekády nového milénia, pričom jej finálna fáza je 
z celkového hodnotenia tohto obdobia azda najzložitejšia. Potom, čo sme úspešne zvládli 
prechod zo slovenskej koruny na euro, čím sme zavŕšili etapu začlenenia sa do Európskej 
menovej únie, sme zažili historicky prvý rok fungovania s touto menou nielen európskeho, 
ale aj svetového formátu. Aby to však v praxi nebolo také jednoduché, museli sme čeliť 
fenoménu s názvom svetová hospodárska kríza, ktorá sa v dnešnom globalizovanom 
svete pochopiteľne dotkla aj Slovenska. Ukázalo sa, že aj keď sme malá krajina, závislá 
predovšetkým na exporte, banková sféra u nás je zdravá a stojí na pevných základoch. 
Na rozdiel od niektorých vyspelých krajín západného sveta, naša vláda nemusela 
sanovať banky na Slovensku a ani ich inak zachraňovať. Z makroekonomického hľadiska 
je to dobrá správa pre Slovensko, nakoľko jedine „zdravé“ banky môžu byť základom 
pozitívneho hospodárskeho rozvoja. 

Ako som uviedol, uplynulý rok bol v znamení premiéry fungovania v režime meny euro. Tento fakt mal a má 
nesporne pozitívny dopad na makroekonomické výsledky Slovenska a jeho hospodárstva. Bol to krok, ktorý prišiel 
v čase veľkej hospodárskej krízy „v hodine dvanástej“. Stabilita kurzu sa stala pevným základom a dôležitým stimulom 
pre budúci rozvoj investičného kapitálu v našej krajine. Je samozrejme potrebné naďalej zlepšovať podnikateľské 
prostredie. To môže upevniť aj stabilita bánk a bankového sektora, ktorá je stavebným pilierom fungujúcej ekonomiky 
a považujem za nesmierne dôležité uvedomiť si túto skutočnosť. Banky sa môžu naďalej zdravo rozvíjať za 
predpokladu, že nebudú obmedzované pokusmi o reguláciu rôzneho typu. Jedine slobodný trh a zdravá konkurencia 
môžu posilniť ich postavenie. A to aj vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorý bude mať možnosť slobodne sa rozhodnúť podľa 
svojich možností a potrieb. Aj v záujme toho Slovenská banková asociácia, ktorej je Tatra banka pevnou súčasťou, 
podpísala v roku 2009 s vládou SR Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov hospodárskej krízy na slovenskú 
spoločnosť a je v záujme občanov, aby obe strany dodržiavali literu tohto dokumentu.

I keď euro je pre našu ekonomiku a spoločnosť predovšetkým prínosom, je potrebné zdôrazniť, že pre banky 
znamenal tento prechod nielen zodpovednosť za úspešné zvládnutie celého procesu, ale aj to, že ho financovali 
z vlastných zdrojov a že prechod na novú menu logicky priniesol očakávané výpadky v príjmoch a tým aj nižšie zisky 
ako v predchádzajúcich obdobiach. Tohto sme si boli samozrejme vedomí. Každopádne členstvo v Európskej menovej 
únií je pre nás oveľa dôležitejšie, ako potenciálne vyššie zisky, ktoré sme v minulosti dosahovali. V tomto kontexte 
je preto logické, že banky mali nižšie zisky nielen v dôsledku hospodárskej krízy, ale taktiež pre výpadok príjmov zo 
zmenárenských operácií, či v dôsledku zmien pri platbách do zahraničia, ktoré sa dnes v rámci osobitne regulovaného 
cezhraničného prevodu účtujú ako platby domáce. 

Preto som rád, že aj napriek mimoriadne zložitému roku, ktorý bol poznačený predovšetkým hospodárskou 
krízou, sa nám podarilo dosiahnuť veľmi slušné výsledky. Ich základom je skutočnosť, že sme konzervatívna banka 
s inovatívnym potenciálom. Práve vďaka konzervativizmu a našej obozretnej úverovej politike vďačíme dnes za to, že 
pokiaľ ide o zlyhané úvery, sme pod priemerom, ktorý vykazujú banky na Slovensku. Som presvedčený, že napriek 
ďalšiemu očakávanému nárastu nezamestnanosti, sa nám podarí aj naďalej úspešne čeliť tomuto fenoménu. Signálom 
postupného zlepšenia je aj obnovená dôvera v podielové fondy, ktorá sa naštrbila po prepuknutí krízy, keď klienti 
neboli spokojní so svojimi výnosmi. Dnes sa však investícia do fondov stáva opäť populárnou súčasťou investovania 
hotovosti. Každopádne to, čím chceme osloviť klienta je servis, ktorý splní očakávania aj tých najnáročnejších.  
Sme si vedomí toho, že naše služby využívajú predovšetkým klienti z prémiového segmentu a úroveň našich služieb 
musí byť benefitom, ktorý ich presvedčí o správnosti ich voľby. Preto sa budeme aj naďalej sústrediť na posilňovanie 
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pozície a odstránenie rezerv v danej oblasti. aj v kontexte legislatívnych zmien sme pristúpili k zmene doterajších  
balíkov služieb, ktoré sme ponúkali ako retailovej, tak aj firemnej klientele. Naše nové balíky služieb Tatra PersonalTB 
a Tatra BusinessTB sme koncipovali na základe profesionálneho výskumu, v rámci ktorého sme sondovali požiadavky 
našich klientov. Vznikol tak produkt, ktorý im ponúka komfort, nadštandardné služby a hlavne neobmedzenosť 
zohľadnenú vo viacerých aspektoch. Do balíkov sme taktiež zakomponovali výhodný systém odmeňovania, ktorým 
chceme klientom nielen vychádzať v ústrety, ale zároveň ich jeho nastavením vedieme k zvýšeniu finančnej gramotnosti, 
čo považujeme za celospoločenskú zodpovednosť. 

Aké teda boli naše výsledky ovplyvnené eurom a krízou? Podľa očakávania a na základe objektívnych faktov sme 
zaznamenali celkovo pokles. Musím opätovne skonštatovať, že tento vývoj bol plne v súlade s našimi prognózami. Preto 
z celkového hľadiska môžem výsledky banky za rok 2009 označiť ako uspokojivé. V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať 
sa všetkým mojim spolupracovníkom za úsilie, ktoré vyvinuli pri ich dosiahnutí počas celého roka. Nebolo to jednoduché 
aj vzhľadom na ďalší objektívny faktor, ktorým bola redukcia stavu našich zamestnancov. K tomuto kroku sme primárne 
nepristúpili v dôsledku toľko spomínanej krízy. Bola to súčasť nášho celkového zámeru, ktorý sme koncipovali ešte pred 
pádom Lehman Brothers v septembri 2008 a ktorý roztočil globálnu krízovú špirálu. Skutočným dôvodom tohto rozhodnutia 
bola prezamestnanosť v našich radoch, čo sme si uvedomovali už dlhšiu dobu. V roku 2009 sme preto zredukovali počet 
našich zamestnancov o 10 % z celkového stavu, ktorý sme mali začiatkom uplynulého roku. Išlo o pokračovanie procesu 
zefektívnenia chodu banky, ktorý sme začali už v roku 2007, keď sme znížili počet riadiacich úrovní zo šesť na tri. Preto 
aj vzhľadom na tento vnútrobankový proces, ktorý bol z nášho pohľadu potrebný, si cením dosiahnuté výsledky, ktoré, 
pokiaľ ide o celkový pokles, kopírujú bankový sektor. Bilančná suma Tatra banky dosiahla za minulý rok 8,98 mld. EUR, 
čo bol pokles o 14,6 % oproti predchádzajúcemu roku. Pokiaľ ide o aktíva, miernejší pokles sme zaznamenali pri úveroch 
poskytnutých klientom a to o 1,9 % a pri vkladoch to bolo 7,6 %. Čistý zisk sme mali menší o 24,5 % a predstavoval 
90,8 mil. EUR, čo je pri celkovom prepade bankového sektoru o 45,2 % veľmi slušné číslo. Pokiaľ ide o náklady, tie sa 
nám podarilo znížiť o 11,7 %. Napriek zníženiu nákladov sme zaznamenali zhoršenie pomeru nákladov a výnosov z 54,06 % 
na 57,74 %, čo v čase výpadku výnosov z dôsledku zavedenia eura a finančnej krízy považujeme za veľmi dobrý výsledok. 
Celkový výsledok ovplyvnila aj tvorba opravných položiek, ktorá v minulom roku predstavovala 52,6 mil. EUR, čo je nárast 
o 21,1 %. Tak ako po minulé roky, aj teraz sme sa mohli oprieť o skupinu Raiffeisen International, v rámci ktorej sa nám 
podarilo dosiahnuť jeden z najlepších výsledkov. 

Zatiaľ čo rok 2008 bol pre skupinu Raiffeisen International Group ako celok „výnimočný“, na rok 2009 sa bude 
spomínať ako na „extrémny“ a „náročný“. Pre svetovú hospodársku krízu a jej vplyv na pomerne mladé trhové hospodárstva 
strednej a východnej Európy čelila naša banková skupina úplne novým výzvam. Zvládli sme ich vďaka nášmu podnikateľskému 
modelu, ktorý je prispôsobený skutočným potrebám spoločností a súkromných osôb v 17 krajinách tohto regiónu a ktorý 
sa aj v týchto ťažkých časoch ukázal ako udržateľný a pevný. Je jasné, že rekordný výsledok, ktorý skupina dosiahla v roku 
2008, nebol udržateľný v prostredí, ktoré bolo bezpochyby najhorším za mnoho desaťročí a ktoré v prípade veľkého množstva 
bánk viedlo k vykázaniu strát a ich odpredaju. Hoci konsolidovaný zisk (po zdanení a odčítaní podielu menšinových vlastníkov) 
významne klesol – na 212 miliónov eur –, tento výsledok aj napriek tomu podčiarkol silu podnikateľského modelu skupiny 
Raiffeisen a zjavne prekročil očakávania trhu.

Skupina dobre využila krízový rok 2009, keď prispôsobila parametre svojej stratégie náročným podmienkam 
a organizačne sa stala ešte spôsobilejšou zvládnuť obdobia a úlohy, ktoré nás čakajú. Hoci v minulosti boli v popredí rast 
a výnosy, rok 2009 bol zameraný na posilnenie kapitálu, spravovanie likvidity a rizík, na zvyšovanie efektivity a znižovanie 
nákladov. Neprekvapuje, že spomínaný rok bol tiež ovplyvnený prudkým nárastom nesplácaných úverov (NPL) a súvisiacim 
rastom opravných položiek na straty zo zníženia hodnoty. Avšak rast nesplácaných úverov sa v druhej polovici roka spomalil 
a celkové hospodárske podmienky sa zlepšili. Mnoho trhových pozorovateľov zdieľa náš názor, že tento trend bude v roku 
2010 pokračovať. Dostali sme sa možno cez najhoršiu časť hospodárskej krízy, no aj tento rok bude plný veľkých výziev. 
Preto považujeme za mimoriadne dôležité aj naďalej sa plne zameriavať na ciele stanovené v roku 2009.
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Som presvedčený, že stredná a východná Európa sa po kríze opäť preukáže ako hnací motor kontinentu. Celý 
tento región zaznamenal minulý rok spomalenie. V niektorých krajinách strednej a východnej Európy bolo toto spomalenie 
vážnejšie než v západnej Európe, v iných až také vážne nebolo. No konvergenčný proces, ktorý sa začal pred viac než 
dvoma desaťročiami, nie je ešte ani zďaleka ukončený. Prakticky všetky predpovede sa zhodujú v tom, že pretrvávajúca 
potreba dobiehania približne piatich desaťročí komunizmu spôsobí, že tento región bude v ďalších rokoch rásť opäť 
rýchlejšie ako západná Európa. Okrem toho je tu aj pomerne nízka úroveň prenikania bankových produktov. To všetko 
by malo tvoriť pevný základ pre znovuoživenie úspešného rozvoja bánk pôsobiacich v tomto regióne. Keď je reč o úspechu, 
naším najdôležitejším indikátorom v tomto ohľade bola a stále je dôvera našich klientov. Nárast počtu klientov skupiny 
Raiffeisen v spomínanom roku zo 14,7 milióna na 15,1 milióna je dôkazom toho, že túto dôveru máme aj napriek – alebo 
dokonca práve vďaka – týmto výnimočne ťažkým časom.

Okrem klasickej bankovej činnosti sa naďalej aktívne zapájame do aktivít v rámci spoločenského života. Značka 
Tatra banky, ako aj jej nadácie, je už roky úzko spojená s podporu dvoch oblastí – vzdelávania a umenia. Sme hrdí na to, 
že sme sa opäť stali generálnym partnerom Slovenského národného divadla, ktoré považujeme za nosný pilier umenia 
a kultúry v rámci našej krajiny a ktoré nám robí dobré meno nielen doma, ale aj vo svete. Rovnako podporujeme aj menšie 
divadlá a galérie v regiónoch a ďalšie formy z odvetvia umenia. Veľmi významnú súčasť našich aktivít tvorí aj podpora 
vzdelávania. Máme záujem, aby sa v našich radoch mohli uplatniť najschopnejší študenti a vytvárame im preto podmienky 
symbolicky v duchu nášho sloganu „Najlepší idú za nami“. Na vzdelávanie sme vyčlenili viac ako tri štvrtiny všetkých 
finančných prostriedkov nadácie. Aplikovali sme v praxi viacero grantových projektov. Pozývame na Slovensko popredné 
osobnosti zo svetovej ekonomickej „scény“. Medzi významné udalosti patrí skutočnosť, že sme minulý rok uskutočnili 
druhý ročník programu Nobel Prize Lecture Series, v rámci ktorého predstavujeme nositeľov ceny Švédskej ríšskej banky 
za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela (tzv. Nobelova cena za ekonómiu). Potom, čo v roku 2008 bol našim 
hosťom profesor Robert J. Aumann, tento rok vystúpil pred študentmi a vedeckými kapacitami profesor Edward C. Prescott 
s témou „Ekonomická integrácia suverénnych štátov a ich rozvoj“. Aj v tomto roku mienime naďalej pokračovať v nastolenom 
kurze a pozývať na Slovensko kapacity svetového formátu. 

 Napriek „turbulentným vodám, cez ktoré sme sa museli plaviť v uplynulom roku“, som rád, že môžem skonštatovať, 
že sme „plavbu“ zvládli. Ukázali sme tak, že máme tím, ktorý je schopný efektívne pracovať a podávať výkony nielen 
za „priaznivého počasia“. Výsledky máme uspokojivé a pred sebou rok, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
nemenej náročný, ako ten predchádzajúci. Budem rád, ak banky budú mať priestor pre zdravé podnikateľské prostredie, 
bez nezmyselných regulácií a snáh o rôzne tlaky, nakoľko len trh môže pozitívne ovplyvniť vývoj v tomto sektore, vrátane 
konkurenčného faktora, ktorý je v záujme spotrebiteľa. Jedine sloboda trhu a zdravé podnikateľské prostredie môže 
našu ekonomiku posunúť vpred. Každopádne našou ambíciou je naďalej napredovať a byť jednou z najprofitabilnejších 
bánk s akcentom na výrazne odlišnú kvalitu služieb. Som presvedčený, že Tatra banka má v rámci tejto ambície potrebný 
potenciál. Dovoľte mi preto na záver už tradične vyjadriť moju vďaku a úctu všetkým našim akcionárom, klientom, partnerom 
ako aj mojim spolupracovníkom. Naša doterajšia spolupráca nás zaväzuje k ďalšej efektívnej práci a úspechom. Budeme 
tak konať v súlade s našou víziou, misou a hodnotami, ktoré sme si vytýčili a ktoré sme začali predovšetkým v minulom roku 
aplikovať v praxi.

Ing. Igor Vida
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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Kľúčové ukazovatele
podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

1) novo upísané kmeňové akcie v roku 2009
2) počet vrátane obchodných centier, centier bývania a centra investovania

Tatra banka Group (v tis. EUR) 2009 2008 Zmena

Výkaz ziskov a strát

Výnosové úroky, netto a výnosy z dividend 
po zohľadnení opravných položiek

242 348 261 816 (7,4) %

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 89 550 112 359 (20,3) %

Čistý zisk z finančných nástrojov na obchodovanie 40 808 74 306 (45,1) %

Všeobecné administratívne náklady (208 110) (237 064) (12,2) %

Zisk pred zdanením 121 822 165 967 (26,6) %

Konsolidovaný zisk po zdanení 94 884 131 308 (27,7) %

Zisk na 1 kmeňovú akciu  
(nominálna hodnota na 1 ks akcie: 800 EUR)

1 525,36 2 340,59 (34,8) %

Zisk na 1 kmeňovú akciu  
(nominálna hodnota na 1 ks akcie: 4 000 EUR) 1) 7 626,82 0,00 -

Súvaha

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 1 066 737 2 012 599 (47,0) %

Úvery poskytnuté klientom, brutto 5 484 549 5 763 925 (4,8) %

Vklady a bežné účty bánk 103 448 859 462 (88,0) %

Vklady klientov 6 716 322 7 455 054 (9,9) %

Vlastné imanie (vrátane zisku za bežný rok) 808 233 662 723 22,0 %

Bilančná suma celkom 9 013 941 10 551 053 (14,6) %

Výkonnosť

ROE pred zdanením 17,71 % 29,6 % (40,2) %

Cost/income ratio 55,4 % 53,1 % 4,3 %

ROA pred zdanením 1,2 % 1,8 % (33,3) %

Zdroje

Počet zamestnancov k dátumu účtovnej závierky 3 521 3 893 (9,6) %

Počet pobočiek k dátumu účtovnej závierky 2) 148 158 (6,3) %

Rating Dlhodobý Výhľad Krátkodobý Finančná 
sila banky

Moody‘s Investors Service A2 negatívny Prime - 1 C - 
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Firemní klienti
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Tatra banka je dcérska spoločnosť Raiffeisen International Bank-Holding AG, ktorá je plne konsolidovanou 
dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) so sídlom vo Viedni. Založená v roku 1927, 
RZB je treťou najväčšou spoločnosťou a centrálnou inštitúciou rakúskej Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej 
skupiny v krajine podľa celkových aktív a s najrozsiahlejšou distribučnou sieťou.

RZB a Raiffeisen International potvrdili svoju povesť priekopníkov regiónu strednej a východnej Európy 
založením prvej dcérskej banky v Maďarsku už v roku 1986. V priebehu viac než dvadsiatich rokov fungovania na trhu 
bolo založených desať bánk a ďalších desať bolo získaných akvizíciou. Výslednú sieť regiónu pokrývajú univerzálne 
banky na uvedených 15 trhoch s počtom viac než 15 miliónov klientov a viac než 3 000 obchodných miest:

•	 Albánsko    Raiffeisen Bank Sh.a.
•	 Bielorusko    Priorbank, OAO
•	 Bosna a Hercegovina   Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
•	 Bulharsko    Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
•	 Chorvátsko    Raiffeisenbank Austria d. d.
•	 Česko    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    ZAO Raiffeisenbank
•	 Srbsko    Raiffeisen banka a. d.
•	 Slovensko    Tatra banka, a. s.
•	 Slovinsko    Raiffeisen Banka d. d.
•	 Ukrajina    VAT Raiffeisen Bank Aval

Raiffeisen International je na uvedených trhoch riadiacou spoločnosťou týchto bánk a je majoritným vlastníkom 
ich akcií (vo väčšine prípadov je to 100 % alebo takmer 100 %). Súčasťou skupiny Raiffeisen International Group je 
aj veľa finančných lízingových spoločností (vrátane spoločností v Kazachstane a Moldavsku). RZB vlastní okolo 70 % 
kmeňových akcií Raiffeisen International. Zvyšné akcie sú voľne obchodovateľné na burze a vlastnia ich veľkí a drobní 
investori. S akciami spoločnosti sa obchoduje na viedenskej burze cenných papierov Vienna Stock Exchange.

Raiffeisen International Group vykázala v roku 2009 konsolidovaný zisk (po zdanení a odpočítaní podielu 
menšinových vlastníkov) vo výške 212 miliónov eur. Hoci to znamená 78 % pokles v porovnaní s rokom 2008, 
spomenutý výsledok napriek tomu podčiarkuje silu efektívneho podnikania tejto spoločnosti, ako aj silu jej 
podnikateľského modelu vo svetle prudko zhoršeného hospodárskeho prostredia a rekordného výsledku, ktorý 
skupina dosiahla v predchádzajúcom roku. Výsledok súvahy skupiny Raiffeisen International klesol ku koncu roka 
2009 o 11 % na 76,3 miliardy eur, čo odzrkadľuje jednak menové vplyvy, ako aj pokles v oblasti úverových obchodov 
z dôvodu hospodárskej krízy.

Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny

Výročná správa 2009  |  Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny
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Skupina RZB Group vykázala ku koncu roka 2009 celkovú bilančnú sumu na úrovni 147,9 miliardy, čo 
predstavuje 6 % medziročný pokles. Skupina dosiahla v roku 2009 zisk pred zdanením na úrovni 824 miliónov eur, 
čo bol nárast vo výške 38 % v porovnaní s predošlým rokom. Tento výsledok predstavuje značný úspech, keď 
ho vnímame na pozadí celosvetovej krízy a vzhľadom na skutočnosť, že väčšina krajín trhu skupiny RZB Group 
zaznamenala v roku 2009 recesiu. V deň vyhotovenia výkazu mala skupina celosvetovo 59 800 zamestnancov.

Okrem svojich bankových prevádzok, ktoré dopĺňa zastupiteľstvo v Rusku (Moskva), vedie RZB niekoľko 
špecializovaných spoločností v strednej a východnej Európe ponúkajúcich riešenia okrem iného aj v oblastiach fúzií 
a akvizícií, investovania v segmente realít, riadenia fondov a hypotekárneho bankovníctva.

V západnej Európe a USA spoločnosť RZB prevádzkuje pobočky v Londýne a zastupiteľstvá 
v Bruseli, vo Frankfurte, v Madride, Miláne, Paríži, Štokholme a New Yorku. Finančná spoločnosť v New Yorku 
(so zastupiteľstvom v Chicagu a Houstone) a dcérska banka na Malte dopĺňajú škálu jej pôsobenia. V Ázii RZB 
zastupujú pobočky v Pekingu (so zastupiteľstvom v Harbine a Zhuhai), v Xiamene a Singapure, ako aj zastupiteľstvá 
v Hočiminovom meste, Hongkongu, Bombaji a Soule. Táto medzinárodná sieť jasne podčiarkuje stratégiu banky 
na objavujúcich sa trhoch.

RZB má nasledovný rating (k marcu 2010):

Standard & Poor’s  krátkodobý A-1
  dlhodobý A

Moody’s   krátkodobý P-1
  dlhodobý A1

www.ri.co.at 
www.rzb.at

Výročná správa 2009  |  Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny
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Raiffeisen Banking Group

Skupina Raiffeisen Banking Group (RBG) je najväčšia rakúska banková skupina podľa celkových aktív. 
Ku koncu roka 2009 tvorila konsolidovaná celková bilančná suma RBG viac ako 260 miliárd eur. RBG tvorí okolo 
štvrtiny všetkých domácich bankových obchodov a zahŕňa najväčšiu bankovú sieť krajiny prevádzkujúcu 2 250 
nezávislých bánk a pobočiek približne s 23 350 zamestnancami. RBG pozostáva z lokálnych bánk Raiffeisen Banks, 
bánk Regional Raiffeisen Banks na úrovni jednotlivých krajov a RZB (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) ako 
centrálnej inštitúcie. RZB tiež funguje ako „spojovací článok“ medzi svojimi medzinárodnými prevádzkami a RBG. 
Raiffeisen Banks sú privátne úverové inštitúcie na princípe družstiev, ktoré pôsobia ako všeobecné retailové banky 
poskytujúce služby. Každá krajská Raiffeisen Bank vlastní príslušnú Regional Raiffeisen Bank. Ako celok vlastnia 
približne 88 % 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 Raiffeisen 
založením prvej družstevnej bankovej asociácie v roku 1862. Len 10 rokov po založení prvého rakúskeho bankového 
družstva Raiffeisen v roku 1886 už pôsobilo v celej krajine 600 sporiteľní a úverových bánk na základe systému 
Raiffeisen. Podľa fundamentálneho princípu svojpomoci Raiffeisen kľúčovým cieľom obchodných stratégií je podpora 
záujmov členov jej družstva.

Raiffeisen International

Raiffeisen International Bank-Holding AG je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť RZB. Pôsobí ako 
riadiaca spoločnosť pobočiek RZB Group v strednej a východnej Európe, najmä bankových a lízingových jednotiek 
skupiny. RZB je majoritný akcionár Raiffeisen International vlastniaci približne 70 % akciového kapitálu spoločnosti. 
Zvyšné akcie sú voľne obchodovateľné na burze a vlastnia ich veľkí a drobní investori. s akciami spoločnosti 
Raiffeisen International sa obchoduje na viedenskej burze cenných papierov Vienna Stock Exchange.

RZB

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) je centrálna inštitúcia Austrian Raiffeisen Banking Group.

RZB, ktorá bola založená v roku 1927 a sídli vo Viedni, je tretia najväčšia rakúska banka špecializujúca 
sa na komerčné a investičné bankovníctvo. Ako materská spoločnosť RZB Group sa zaraďuje medzi vedúce bankové 
skupiny strednej a východnej Európy, ponúkajúc kompletný sortiment obchodných a investičných bankových služieb 
prakticky v celom regióne.

RZB Group

Skupina, ktorú vlastní a riadi RZB. Raiffeisen International tvorí najväčšiu jednotku skupiny a pôsobí 
ako holdingová a riadiaca spoločnosť siete bánk a lízingových spoločností v strednej a východnej Európe.  
Druhým geografickým stredobodom záujmu skupiny RZB Group je Ázia. Pobočky, špecializované spoločnosti 
a zastupiteľstvá v Európe a USA dopĺňajú jej pôsobenie na najdôležitejších svetových finančných trhoch.

Výročná správa 2009  |  Tatra banka – silná súčasť silnej skupiny
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Slovenská ekonomika v roku 2009
Septembrový pád investičnej banky Lehman Brothers v roku 2008 znamenal zásadný obrat v ekonomickom 

vývoji sveta a Slovenska. Dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy sme začali naplno cítiť až v roku 2009 
a ešte nás aj niekoľko ďalších rokov budú ovplyvňovať.

Úplný záver roka 2008 znamenal obrovský prepad v priemyselnej výrobe, ktorá sa z tohto poklesu nespamätala 
ani do konca roka 2009. Plynová kríza v januári 2009 situáciu ešte viac vyhrotila a Štatistický úrad SR vykázal za tento 
mesiac 28,2 % medziročný prepad priemyselnej produkcie, čo je najväčší prepad od roku 1993. Situácia sa postupne 
stabilizovala a už nedošlo k ďalším väčším medzimesačným poklesom v priebehu prvého polroka 2009. Výrobné 
podniky však začali okamžite prepúšťať a meniť investičné plány. Služby, ktoré boli úzko späté s priemyslom  
(napr. doprava alebo veľkoobchod), okamžite cítili pokles výroby na svojich tržbách. Sekundárne efekty prepadu 
produkcie sa prejavili na službách pre obyvateľstvo, ktoré s odstupom pár mesiacov tiež začali cítiť pokles dopytu.

Zverejnenie prvého odhadu rastu HDP za prvý kvartál roku 2009 prinieslo rukolapný dôkaz, že slovenská 
ekonomika je plne zasiahnutá krízou a medziročný pokles jej výkonu o 5,7 % patrí medzi najhoršie v strednej a západnej 
Európe (s výnimkou Pobaltia). Situácia sa priebežne zlepšovala a už v druhom štvrťroku sme zaznamenali prekvapivý 
medzikvartálny rast HDP o 1,2 %. Pokles ekonomiky v medziročnom porovnaní sa zmiernil len málo na –5,5 %. Aj tento 
výsledok bol pomerne dobrý, pretože sme čakali, že sektor služieb stiahne ekonomiku ešte o niečo hlbšie. 

Štruktúra rastu v prvom polroku v podstate zodpovedala očakávaniam. Najhlbší medziročný prepad má export 
a za ním investície. Podniky sa v prvom polroku výrazne zbavili zásob, ktoré, naopak, v závere roka postupne dopĺňali. 
Spotreba domácností v prvom polroku reagovala len miernym medziročným poklesom na nárast nezamestnanosti a nízky 
rast miezd. Jedinou položkou s kladným medziročným rastom bola spotreba vlády, čo je dané neochotou vlády meniť 
schválený plán výdavkov ešte z jesene 2008. 

Predstihové indikátory ekonomickej aktivity v eurozóne nám už v lete 2009 dávali veľkú nádej, že zlepšenie 
v priemysle je na dohľad. Podobne povzbudivo sa na jeseň začali vyvíjať aj nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby 
v krajinách západnej Európy. Tie vôbec ako prvé zaznamenali hrozivé pády ešte v septembri 2008, a preto by mali ako 
prvé indikovať zlepšenie vo výrobe. Už v lete 2009 sme videli, že priemysel začal viditeľne naberať dych. Zlepšenie 
výkonu priemyslu a aj služieb v druhej polovici roka 2009 so sebou prinieslo zmiernenie medziročných poklesov HDP. 
V treťom štvrťroku 2009 bol zaznamenaný medziročný pokles o 4,9 %, no v závere roka došlo k zmierneniu poklesu 
až na –2,6 %. Celoročný pokles slovenskej ekonomiky na úrovni –4,7 % nás tak radí k priemeru eurozóny. 
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Jedným z mála pozitívne sa vyvíjajúcich indikátorov je bilancia zahraničného obchodu, ktorá sa za celý rok 
2009 medziročne zlepšila o 1,9 mld. EUR. Prepad exportu sa prejavil aj na prepade importu, takže bilancia obchodu 
sa až tak výrazne nezhoršila. Pokles dovozu investičných tovarov sa, naopak, pozitívne prejavil na nižšom salde, 
keďže až štvrtina celkových dovozov sú investičné tovary. Toto zlepšenie však nemožno hodnotiť vyslovene pozitívne, 
lebo bez investícií nemožno očakávať hospodársky rast v budúcnosti.

Ďalším pozitívom súčasnej krízy je nízka inflácia. Sú za ňou veľmi nízke dopytové tlaky a silná konkurencia 
z okolitých štátov, ktorých meny v úvode roka výrazne oslabili. Ešte v januári 2009 bol medziročný rast cien na úrovni 
2,7 %, no s každým mesiacom sa inflácia znižovala, až dosiahla v októbri –0,1 %, t. j. prvú (aj keď symbolickú) defláciu 
v histórii Slovenska. Najväčšie poklesy cien bolo vidieť v potravinách a pohonných látkach. Aj ceny v službách mali mierne 
klesajúcu či stagnujúcu úroveň. Na prakticky nulovej hodnote sa inflácia udržala aj v novembri a decembri. Priemerná 
úroveň medziročnej inflácie (podľa metodiky EÚ) dosiahla v roku 2009 rekordne nízku hodnotu +0,9 %. Prvý rok členstva 
v eurozóne teda nebol „vďaka kríze“ spojený s nárastom inflácie, ale s miernou a krátkodobou defláciou.

Vývoj miery nezamestnanosti išiel v závese s poklesom výroby. Registrovaná nezamestnanosť začala 
raketovo rásť už v závere roka 2008 a ďalej rástla počas prakticky celého roka 2009. Ešte v decembri 2008 bola 
na úrovni 8,4 % a o rok neskôr už 12,7 %, pričom počet nezamestnaných sa medziročne zvýšil takmer o 120-tisíc. 
Údaje za posledné dva mesiace roka 2009 však naznačujú, že by mohlo dôjsť k zastaveniu nárastu nezamestnanosti 
na jar 2010. Rast nezamestnanosti na Slovensku patril k jednému z najväčších nárastov nezamestnanosti v EÚ.

Efekt prepadu produkcie a rastúcej miery nezamestnanosti sa, pochopiteľne, prejavil aj vo vývoji miezd. 
Vývoj priemerných miezd v súkromnej sfére od začiatku roka 2009 zodpovedal ťaživej situácii podnikov. Mzdy mali 
len veľmi nízky rast a podniky výrazne obmedzovali rôzne bonusy a odmeny. Rast nominálnych miezd v priemyselnej 
výrobe dosiahol len 2,5 %, čo je najnižšie číslo v histórii. Verejný sektor v tomto roku ešte necítil krízu a vývoj miezd 
išiel v podstate podľa pôvodných predkrízových plánov. Rast miezd vo verejnom sektore (verejná správa, školstvo 
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a zdravotníctvo) dosiahol podľa našich prepočtov 5,5 - 6,0 %. Za rok 2009 vzrástla priemerná nominálna mzda 
v hospodárstve SR o 3,0 %, čo je menej ako polovičný rast v porovnaní s minulými rokmi. 

Na druhej strane vzrástli vďaka historicky najnižšej miere inflácie reálne mzdy o 1,4 %, čo nie je vzhľadom 
na hĺbku krízy také zlé. Z tohto pohľadu nie je dosah krízy na priemerne zarábajúceho pracovníka až taký negatívny. 
V minulosti slovenské obyvateľstvo zažilo aj výrazne negatívnejší vývoj reálnych miezd, napr. v roku 2000, keď reálna 
mzda vďaka dvojcifernej inflácii poklesla až o 4,9 %. 

Slovensko sa z hľadiska výšky deficitu verejných financií v roku 2009 radí niekde k európskemu priemeru. 
Deficit mal podľa očakávaní vlády dosiahnuť 6,4 % HDP, čo je výrazne viac ako pred krízou plánovaných 1,7 %. 
V absolútnych číslach ide o zvýšenie deficitu o 3 mld. EUR. Celkový verejný dlh by sa mal zvýšiť z úrovne 28 % HDP 
na 35 % HDP. Ide o rýchly rast zadlženosti, no očakávame, že verejné financie sa nebudú uberať podobným smerom 
aj ďalšie roky. Na zamedzenie tohto negatívneho vývoja bude musieť vláda prijať viacero zásadnejších opatrení na 
výdavkovej a aj príjmovej oblasti. Z hľadiska celkovej výšky verejného dlhu patríme k tej lepšej polovici európskych 
štátov a rozdiel oproti niektorým vybraným krajinám dokonca môže zvádzať až k falošnému pocitu uspokojenia. Priaznivý 
východiskový stav verejných financií súčasnej vláde na rozdiel od iných umožnil v podstate sa vyhnúť nepopulárnym 
opatreniam v oblasti výdavkov verejných financií. 

ECB sa snažila podporovať európsku ekonomiku, ako sa len dalo. Kľúčová sadzba klesla z januárovej úrovne 
2,50 % na májovú úroveň 1,00 % a očakávame, že na tejto úrovni sa udrží do konca roka 2010. Súčasne centrálna 
banka uviedla neštandardné operácie s cieľom zlepšiť likviditu na medzibankovom trhu. Popri štandardnej týždňovej 
operácii začala banka poskytovať likviditu aj na dlhšej báze 1, 3, 6 a 12 mesiacov. Z pohľadu finančných trhov bol 
najzaujímavejší práve 12-mesačný tender, kde banka dopredu oznámila, že uspokojí celý dopyt pri sadzbe 1,00 %. 
Komerčné banky si v júni 2009 požičali takmer 440 mld. EUR. Tento tender, aj keď to nebol tender v pravom zmysle 
slova, stlačil sadzby na peňažnom trhu ešte nižšie. Keďže ECB pokračovala v štedrom poskytovaní likvidity aj po zvyšok 
roku, sadzby na peňažnom trhu sa udržali na nízkej úrovni. Prvý rast kľúčovej sadzby ECB očakávame až v úvode roka 
2011 na úroveň 1,50 %. 

Výnosy 10-ročných nemeckých vládnych dlhopisov sa počas prvého polroku 2009 pohybovali okolo 3 %, čo 
sú rekordne nízke úrovne. Bolo to dané hlavne záujmom bánk investovať do bezpečných aktív v mimoriadne neistých 
časoch. Postupne výnosy mierne vzrástli až na úroveň 3,7 % na konci roku 2009. Zo začiatku roka vývoj slovenských 
dlhopisov kopíroval vývoj nemeckých s pomerne veľkým spreadom 150 – 180 bodov, no postupne sa znižoval až na  
90 bodov v závere roka. Celkový výnos slovenského 10-ročného dlhopisu bol v decembri 4 %, čo je pomerne atraktívna 
hodnota vzhľadom na rekordne nízku infláciu. Veľký deficit slovenských verejných financií pravdepodobne udrží tieto 
sadzby na týchto alebo vyšších úrovniach v ďalšom období. 
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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 nej 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 č. 4/2007 v zmysle jeho novely č. 17/2008. Počas procesu negociácií 
a schvaľovania príslušných lokálnych legislatívnych noriem banka aktívne participuje na činnosti Asociácie bánk 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 RZB a Raiffeisen International Bank–Holding AG 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 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, zber a analýzu dát, výpočty a poskytovanie výstupov. Uvedené procesy sa aj s ohľadom 
na zmeny v ekonomickom prostredí stávajú významným prvkom zabezpečenia dlhodobej stability rizikového profilu 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.

Úverové riziko

Banka na kvantifikáciu rizikovo vážených aktív a regulatórnej kapitálovej požiadavky pre kreditné riziko, ktoré 
tvorí najpodstatnejšiu časť rizika banky, používala od 1. 1. 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, kvantifikáciu a vykazovanie 
jednotlivých typov rizík kreditného charakteru v zmysle svojho implementačného plánu.

Od 1. 1. 2009 banka pre podstatnú časť neretailového portfólia (t. j. pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne 
subjekty, projektové financovanie, poisťovne, investície vo fondoch a odkúpené pohľadávky) počíta kapitálovú požiadavku 
v zmysle schváleného IRB prístupu. Na základe schváleného IRB prístupu je banka oprávnená kvantifikovať kapitálovú 
požiadavku pre vyššie uvedené subjekty prostredníctvom vlastných odhadov očakávaných pravdepodobností zlyhania 
protistrán, čím sa kvantifikácia kreditného rizika stáva významne rizikovo senzitívnejšou a aj potreba kapitálu v čase 
reálnejšie zodpovedá podstupovanému riziku. Najmä počas pretrvávajúcej ekonomickej krízy umožnil tento prístup 
banke zohľadniť vo svojej potrebe kapitálu vplyv obdobia hospodárskeho poklesu na jej portfólio.
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Na základe implementačného plánu sa banka počas roka 2009 aktívne pripravovala na prechod na IRB 
prístup aj pre zostávajúce portfóliá, pričom výsledkom jej snáh je súhlasné stanovisko regulátorov k používaniu IRB 
prístupu pre retailovú časť portfólií. V súčasnosti prebieha finalizácia tohto schvaľovacieho procesu. Uvedený prístup 
umožní banke ohodnocovať rizikovosť svojho retailového 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.

Nezanedbateľnou súčasťou aktivít roku 2009 bola implementácia komplexného manažmentu zmien v oblasti 
kľúčových nonretailových risk procesov, ktoré sú nutnou podmienkou dlhodobej stability a dôveryhodnosti IRB 
prístupu. Uvedená aktivita sa bude v roku 2010 realizovať aj v oblasti retailových risk procesov.

Základné princípy riadenia úverového rizika korporátov vrátane malých a stredných podnikov sú stanovené 
v Kredit manuáli, ktorý je záväzný pre celú RI skupinu a vychádza z RZB Group kredit manuálu. Smerovanie banky 
v oblasti riadenia neretailového úverového rizika je detailnejšie rozpracované v Úverovej politike Tatra banky, ktorá je 
každoročne predschvaľovaná Dozornou radou. Úverová politika definuje pre nasledovné obdobie cieľové, obmedzené 
a vylúčené odvetvia financovania, 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 2009 sústreďovala najmä na stabilizáciu kvality úverového 
portfólia a budovanie infraštruktúry. Spoľahlivému a konzistentnému riadeniu portfólia výrazne pomáha zavedený 
proces pravidelného vývoja a aktualizácie skórovacích kariet. Cieľom budovania infraštruktúry je vytvorenie 
spoľahlivého riešenia umožňujúceho pružne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Podstatnou zložkou jej 
budovania je definovanie 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

V oblasti trhových rizík banka v roku 2009 naďalej čelila zvýšeným rizikám z dôvodu pretrvávajúcej finančnej 
krízy. Metódy a modely na sledovanie všetkých typov trhových rizík preto podliehajú prísnemu dohľadu a parametre 
ovplyvňujúce výstupy slúžiace na riadenie trhových rizík sú pravidelne prehodnocované. Limity chrániace banku proti 
turbulenciám na trhoch sú nastavené obozretne a konzervatívne s cieľom limitovať potenciálne straty. 

Likviditný stav banky je naďalej považovaný za vysokú prioritu z hľadiska zdravého fungovania banky. 
aj z tohto dôvodu modely slúžiace na monitorovanie tohto stavu sú nastavené veľmi konzervatívne s cieľom neohroziť 
fungovanie banky ani pri stresových scenároch.
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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 
progresívne kvalitatívne a kvantitatívne metódy na riadenie operačného rizika. Aplikáciou tohto prístupu sa banke 
podarilo v roku 2009 identifikovať rôzne rizikové oblasti z pohľadu operačného rizika a urobiť kroky vedúce k mitigácii 
až úplnej eliminácii identifikovaných rizík. 

V súvislosti s globálnou ekonomickou krízou a jej následkami v roku 2009 banka nezaznamenala žiadne 
významné operačné straty (s výnimkou externých kreditných retailových podvodov, ktoré sa ukázali v súvislosti so 
zvýšeným zlyhávaním úverov). 

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. pilieru 2). V rámci tohto procesu sa v banke pravidelne realizuje 
vyhodnocovanie všetkých relevantných rizík v súlade s jej rizikovým profilom, ich kvantifikácia a posúdenie v kontexte 
rizikového apetítu, ktorý je banka ochotná podstupovať, a očakávanej tvorby kapitálu a následný reporting pre 
manažment banky. 

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.

Forecasting a stresové testovanie 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 eliminácie dosahu nepredvídaných udalostí, ako aj efektívneho plánovania 
kapitálu. 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 kvantifikácia regulatórnej kapitálovej požiadavky 
a ekonomického kapitálu tvorí základ pre objektívny rozhodovací proces.

V roku 2009 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. Integrované výsledky stresového testovania boli predkladané 
vedeniu banky aj Národnej banke Slovenska. 
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Zhrnutie výkonnosti podľa 
konsolidovaných ukazovateľov
Konsolidovaný zisk Tatra banka Group po zdanení sa medziročne znížil o 27, 74 %, t. j. 36,42 mil. EUR 

na úroveň 94,88 mil. EUR. Tento pokles bol spôsobený výpadkom výnosov z menových konverzií a nástrojov na 
zabezpečenie menového rizika v dôsledku vstupu do eurozóny, nižších úrokových výnosov a vyššej tvorby opravných 
položiek. Napriek výraznému zníženiu nákladov o 12,21 % sme zaznamenali zhoršenie pomeru nákladov a výnosov 
z 53,14 % na 55,4 %, čo v čase výpadku výnosov z dôsledku zavedenia eura a finančnej krízy považujeme za veľmi 
dobrý výsledok. Vzhľadom na pokles konsolidovaného zisku a zvýšenie kapitálu v priebehu roka 2009 sa ukazovateľ 
návratnosti kapitálu medziročne znížil na úroveň 17,71 %.

Vývoj výnosov a nákladov

Vývoj čistého úrokového príjmu bol ovplyvnený rastúcim tlakom na znižovanie marží na strane pasív v dôsledku 
rastúcej konkurencie spôsobenej prudkými zmenami na finančných trhoch, ktorých dôsledkom bola nižšia dostupnosť 
likvidity, a tým väčšia orientácia bánk na klientske depozity. Ďalším vplyvom bolo zníženie rastu úverového biznisu a rast 
likviditnej prirážky. Čistý úrokový príjem poklesol z týchto dôvodov o 7,44 %, t. j. o 19,47 mil. EUR. Retailový segment 
(vrátane malých firemných klientov) naďalej zostáva najväčším prispievateľom k čistému úrokovému príjmu, t. j. viac 
ako 70 % dosiahnutých čistých úrokových výnosov pochádza z tohto segmentu. Podiel čistého úrokového výnosu 
na štruktúre konsolidovaného prevádzkového výsledku vzrástol medziročne o 5,80 na úroveň 64,5 %. 

Čistý výnos z poplatkov a provízií, ktorého podiel na celkovom prevádzkovom výsledku je necelých 24 %, 
medziročne poklesol o 20,3 % na 89,55 mil. EUR. Pokles bol spôsobený nižšími poplatkami z uskutočnených 
transakcií (preklasifikovanie zahraničných platieb v rámci eurozóny na domáce), celkovo nižším počtom 
zrealizovaných transakcií a hotovostných operácií oproti roku 2008 a poklesom poplatkov z TAM (dočasné zníženie 
vstupných a transferových poplatkov). Dá sa teda zovšeobecniť, že na zmene výnosov z poplatkov sa na jednej strane 
podieľal vstup SR do eurozóny a na druhej strane vplyvom hospodárskej krízy došlo k zníženiu počtu domácich 
a zahraničných platieb kvôli zníženiu exportných aktivít slovenských podnikov.
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Podiel čistého zisku z obchodnej činnosti na štruktúre konsolidovaného prevádzkového výsledku poklesol 
na 10,86 % a jeho 45 % medziročný pokles významne ovplyvnil celkový hospodársky výsledok. Štruktúra zisku 
z obchodnej činnosti je tvorená najmä ziskom z kurzových rozdielov, precenení úrokových a menových derivátov, 
precenení cenných papierov na obchodovanie a zisku z predaja cenných papierov. Práve táto položka bola 
najviac ovplyvnená zavedením eura. Po zavedení eura dramaticky poklesol objem menových konverzií a nástrojov 
na zabezpečenie menového rizika, čo sa prejavilo v prepade výnosov spojených s týmito transakciami.

Všeobecné administratívne náklady sa medziročne znížili o 12,2 % na 208,1 mil. EUR. Na ich poklese 
sa podpísali hlavne optimalizácia IT nákladov, ktoré zaznamenali výrazný pokles oproti roku 2008. Ten bol nákladovo 
náročný z titulu zavedenia eura. Vďaka zavedeným úsporným opatreniam sme dosiahli pokles aj v ostatných 
nákladoch, čo sa prejavilo v celkovom výraznom medziročnom poklese. V súlade s plánom zefektívnenia činností 
a zdrojov sme medziročne znížili počet zamestnancov o 9,6 %, čo prinieslo aj významné úspory v personálnych 
nákladoch. 

Vývoj bilancie

Konsolidované aktíva banky medziročne poklesli o 14,57 % na úroveň 9,014 mld. EUR ku koncu roka 
2009. Vstup do eurozóny významne ovplyvnil medzibankový trh, celkovo poklesli záväzky voči zahraničným bankám 
a zároveň aj vklady v NBS, čo vysvetľuje aj značnú časť poklesu konsolidovaných aktív banky. Objem úverového 
portfólia Tatra banky dosiahol 5,48 mld. EUR, čo je medziročne o 4,9 % menej, pričom podiel zlyhaných úverov 
v portfóliu sa medziročne zvýšil na úroveň 4,63 % k 31. 12. 2009, čo odzrkadľuje zhoršenie úverového portfólia 
z titulu globálnej finančnej a hospodárskej krízy. 
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Mierny rast zaznamenali úvery na bývanie a americké hypotéky, ktoré ku koncu roka 2009 spolu tvorili viac 
než 30 % celého úverového portfólia. 

Vklady klientov klesli medziročne skoro o 10 %, absolútne o 738 mil. EUR na úroveň 6,72 mld. EUR. 
Na poklese sa podieľali retailové ako aj korporátne vklady. Pomer úverov k vkladom na konsolidovanej báze bol 
k 31. 12. 2009 81,66 %, čím depozitá dostatočne pokrývajú úverovú aktivitu banky. Ku koncu minulého roka úvery 
predstavovali 77,3 % klientskych depozitov, t. j. úvery v roku 2009 klesali pomalšie než depozity.

Tatra banka na posilnenie vlastných zdrojov a na podporu rastového potenciálu banky úspešne emitovala 
v roku 2009 kmeňové akcie v hodnote 110 mil. EUR. Napriek prechodu na Basel II štandardy od roku 2008 banka 
kontinuálne a bez problémov spĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska o primeranosti vlastných zdrojov. Ukazovateľ 
kapitálovej primeranosti vlastných zdrojov dosahuje úroveň 11,80 % k 31. 12. 2009. 

Štruktúra pasív (v mil. EUR)
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Reporty podľa segmentov
Princíp rozdelenia jednotlivých segmentov odráža princíp segmentácie akcionára Raiffeisen International. 
Segmentácia v Tatra banke je nasledovná:

 º Firemní klienti

 º Retailoví klienti

 º Odbor treasury

 º Platobný styk

 º Majetkové účasti

 º Ľudské zdroje

 º Podpora vzdelávania a umenia v Tatra banke

 º Nadácia Tatra banky

 º Zámery na rok 2010

 º Vyhlásenie o správe a riadení
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Firemní klienti

Tatra banka poskytuje individuálnu starostlivosť pre firemných klientov prostredníctvom relationship managerov 
v centrále a v deviatich firemných centrách. Firemné centrá sú rozložené v najdôležitejších regiónoch Slovenska a spolu 
s obchodnými zastúpeniami tvoria sieť 17 predajných miest pre klientov v segmente malých a stredných podnikov.  
Pre veľké korporátne firmy je starostlivosť sústredená do bratislavskej centrály banky. Spolu sa o profesionálny servis 
pre spoločnosti podnikajúce v najrôznejších odvetviach stará 173 relationship managerov – odborníkov na korporátny 
biznis, ktorí sú v priamom kontakte s klientom, a 103 produktových špecialistov, ktorí sú zodpovední za spracovanie 
požiadaviek klienta v banke.

Veľkí firemní klienti

V segmente veľkých firemných klientov boli výsledky ovplyvnené predovšetkým dosahom finančnej krízy 
a zavedením eura. Výpadok výnosov z  devízových operácií predstavoval takmer 30 %, avšak i napriek nepriaznivému 
vývoju sa ho podarilo čiastočne nahradiť predajom iných produktov, najmä v oblasti hedgingu úrokových sadzieb. 

V oblasti aktív (+0,19 %) sa Tatra banka sústredila hlavne na udržanie kvality úverového portfólia. V uplynulom 
roku bol dynamický rast aktív pozastavený, s koncentráciou na stabilizáciu úverov a podporu existujúcich klientov 
v období finančnej krízy.

Poskytnuté nové úvery smerovali do oblasti energetiky, infraštruktúry a čiastočne do zvýšenia existujúcich liniek. 

V segmente veľkých korporátnych klientov došlo aj k poklesu depozitov (–17 %), čo bolo spôsobené 
predovšetkým štruktúrou klientov. Po zavedení eura prišlo prirodzene k odlivu depozitov a výraznejšej koncentrácii cash 
management operácií do treasury centrál matiek v zahraničí. 

I napriek výraznej zmene ekonomického prostredia sa však v segmente veľkých firemných klientov podarilo 
dosiahnuť plánované výsledky. V štruktúre výnosov má najväčší podiel čistý úrokový výnos, výraznejší pokles 
zaznamenali  poplatky a výnosy z treasury obchodov.

Počas roka bola mimoriadna pozornosť venovaná monitoringu úverového portfólia, ako aj implementácii nového 
systému na identifikáciu potenciálnych problémových klientov. Na kvalitu portfólia v segmente mala vplyv kríza avšak 
celková výška problémových úverov bola v súlade s očakávaným vývojom. 

V oblasti akvizícií bola Tatra banka úspešná najmä v získaní nových zahraničných klientov, ktorých celkový  
počet prekročil 1 000.

Poznámka: veľkí a strední firemní klineti

12/2009
v tis. EUR

12/2008
v tis. EUR

 12/2007
v tis. EUR

12/2006
v tis. EUR

12/2005
v tis. EUR

Čistý úrokový výnos 68 141 60 180 48 111 38 991 32 345

Čistá tvorba opravných položiek -23 186 -19 990 -7 428 -10 046 5 272

Čistý úrokový výnos po odpočítaní opravných položiek 44 955 40 190 40 683 28 945 37 617

Čistý výnos z poplatkov a z obchodnej činnosti 17 636 35 601 33 565 28 375 26 740

Prevádzkové náklady -33 774 -37 073 -32 883 -29 606 -25 364

Zisk pred zdanením 28 817 38 719 41 365 27 714 38 994

Cost/Income ratio 39,37 % 38,71 % 40,26 % 43,95 % 42,93 %
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Malé a stredné podniky

Rok 2009 bol pre segment malých a stredných podnikov (SME) veľmi náročný. Niesol sa v znamení 
vrcholenia finančnej a hospodárskej krízy, ktorá sa dotkla veľkej časti portfólia spoločností patriacich do segmentu 
SME. Spoločnosti zaznamenali prepad v odbyte, pokles, resp. stratu kontraktov a znížila sa dôveryhodnosť 
v podnikateľskom sektore. Aj napriek tejto skutočnosti bola situácia v segmente malých a stredných podnikov 
(regionálni klienti) relatívne priaznivá. Koncoročné výsledky banky v tomto roku, podobne ako v iných segmentoch, 
boli ovplyvnené najmä zavedením eura na Slovensku, s čím sa spájal výpadok príjmov z devízových operácií 
a poplatkov za zahraničné platby. Pre tento výpadok zaznamenal segment regionálnych klientov v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom pokles výnosov o 19 %, čo kopírovalo očakávania banky. Pri priemernom poklese 
profitu slovenského bankového sektora za rok 2009 o 50 % môžeme tento stav hodnotiť pozitívne. 

V roku 2009 sa podarilo naplniť plánovaný objem výnosov aj vďaka zmenám v stratégii segmentu, optimalizácii 
a automatizácii procesov pri spracovaní úverov a zavedením procesného riadenia, zmenou vzdelávania predajnej siete 
a doplnením predaja úverových produktov intenzívnym predajom pasívnych produktov. Týmito a ďalšími opatreniami sa 
podarilo udržať objem depozitov na úrovni predchádzajúceho roka, a tak úspešne zvládnuť všeobecný tlak na likviditu banky.

V segmente SME sa už tradične venuje mimoriadna pozornosť akvizičnej činnosti, pričom počet klientov 
aj napriek krízovému roku vzrástol o 3 %, t. j. o 250 klientov. Napriek zložitej ekonomickej situácii mnohých malých 
a stredných podnikov dokázala banka realizovať pomerne vysoký medziročný rast úverového portfólia v segmente 
regionálnych klientov, a to až o 11 %, aj keď v prvých troch kvartáloch dochádzalo k prehodnocovaniu rizikových 
faktorov pre úverové obchody a k zvýšeniu opatrnosti pri poskytovaní nových úverov. Tento percentuálny nárast 
predstavuje objem 130 mil. EUR, pričom priemerný ročný objem úverového portfólia dosiahol vyše 1,3 mld. EUR.

Tatra banka sa v segmente middle market zamerala na stabilizáciu a prísnejší monitoring existujúceho úverového 
portfólia z dôvodu pretrvávajúcej hospodárskej krízy. Veľkú pozornosť takisto venovala skvalitneniu a zefektívneniu 
úverového procesu. Výsledkom tejto aktivity bolo zrýchlenie spracovania úverových žiadostí a promptnejšie reagovanie  
na zmeny ekonomickej situácie jednotlivých klientov.

V roku 2009 sústredila banka svoju pozornosť v oblasti financovania na zvýšenú obozretnosť pri poskytovaní 
úverov. V segmente SME bolo snahou udržať zdravé existujúce portfólio klientov. Naďalej pokračovala spolupráca 
so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. (SZRB). Rýchle úvery so zárukou SZRB prostredníctvom zníženého 
nároku na zabezpečenie pomohli najmä menším klientom získať úverové zdroje. Tatra banka poskytla 718 takýchto 
úverov v celkovom objeme 50,153 mil. EUR (pokles o 46 % oproti predchádzajúcemu roku). Banka taktiež pokračovala 
v špeciálnom úverovom programe EBRD, zameranom na financovanie energeticky úsporných projektov. Podarilo sa 
vyčerpať celú linku v objeme 15 mil. EUR, ktorá bola použitá v značnej miere na obnovu bytového fondu s cieľom znížiť  
jeho energetickú náročnosť.
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Projektové financovanie

V roku 2009 Tatra banka napriek hospodárskej kríze a výrazne zníženému dopytu po nových úveroch 
v oblasti financovania nehnuteľností zaznamenala nárast čerpania úverov zo 673,12 mil. EUR k 31. 12. 2008 
na 762,20 mil. EUR k 31. 12. 2009. Dôvodom zvýšenia úverovej angažovanosti bolo hlavne dočerpávanie úverov 
na dokončenie rozostavaných projektov. V predchádzajúcich rokoch bolo hlavnou náplňou projektového financovania 
financovanie nehnuteľností. 

V roku 2009 sa Tatra banka viac sústredila na iné typy projektov – hlavne energetické. V tejto oblasti boli 
zaznamenané značné úspechy, napr. financovanie prvej bioplynovej stanice.

Tatra banka vstúpila do financovania projektov obnoviteľných zdrojov energie v čase, keď ešte nebola 
táto výroba podporená zákonnou normou o povinnom výkupe elektrickej energie za pevné výkupné ceny na 
obdobie 15 rokov. Toto pravidlo, ktoré v súčasnosti významným spôsobom zjednodušuje financovanie obdobných 
energetických projektov, bolo uzákonené v zákone o obnoviteľných zdrojoch až v júni 2009. 

Investície do obnoviteľných zdrojov energie financované Tatra bankou pred účinnosťou uvedeného zákona 
predstavovali výšku 41 mil. EUR a výška financovania predstavovala 31 mil. EUR. Do konca roka 2009 Tatra banka 
schválila ďalšie financovania tak, že celková výška investícií predstavuje 77 mil. EUR a výška financovania 59 mil. EUR.

Obchodné a exportné financovanie

Tatra banka potvrdila svoju pozíciu jednej z najsilnejších exportných bánk na Slovensku, a to najmä 
prvenstvom v objeme poskytnutých úverov – Financovanie investícií v zahraničí s poistením EXIMBANKY SR, 
ako aj v objeme poskytnutých refinančných úverov v objeme 58 mil. EUR. 

Medzi najdôležitejšie financované teritóriá patria: Európa, Veľká Británia, ale aj rizikovejšie teritóriá ako 
Egypt, Bielorusko, Kuba, Venezuela, Ukrajina, Turecko, Alžírsko, Srbsko a Rusko, kde Tatra banka podporila 
export v celkovom objeme 138 mil. EUR. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť aj vďaka tímu odborníkov v oblasti záruk 
a akreditívov, v ktorých Tatra banka zastáva vedúcu pozíciu medzi bankami. Výzvou Tatra banky v nadchádzajúcom 
roku 2010 bude stať sa prvou bankou pre slovenských exportérov a pomôcť im pri obnovení prerušených 
obchodných vzťahov, ako aj vstupe na nové teritóriá so súčasnou minimalizáciou ich rizík prostredníctvom poistných 
a záručných produktov EXIMBANKY SR. 
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Faktoring Tatra banky potvrdil vedúce postavenie na slovenskom trhu

Po veľmi úspešnom roku 2008 faktoring Tatra banky pre hospodársku krízu v roku 2009 zaznamenal 
medziročný pokles obratu prefinancovaných pohľadávok o 11 %. Bol to však najnižší pokles na faktoringovom trhu, 
ktorý celkovo klesol o viac ako 26 %. 

Tým si faktoring Tatra banky v roku 2009 zvýšil svoj podiel na trhu na rekordných 24 %, čím potvrdil 
postavenie najväčšej faktoringovej spoločnosti na Slovensku.

Celkový objem prefinancovaných pohľadávok v roku 2009 predstavoval 269 mil. EUR. Rozdelenie na domáci 
a zahraničný faktoring sa výnimočne vyrovnalo v pomere 50 : 50. Podiel bezregresného faktoringu na celkovom 
obrate opätovne rástol z 9 % v roku 2008 na 16 % v roku 2009. Ziskovosť produktu medziročne narástla o 9 % 
napriek poklesu faktoringového obratu. 

Výrazne sa zvýšil podiel veľkých klientov na celkovom obrate. Tento segment dominoval s 50 % podielom, 
stredné firmy zaznamenali 33 % podiel a malé spoločnosti tvorili zvyšných 17 %. 
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Trhový podiel členov AFS 4Q 2009

Zdroj: Asociácia faktoringových spoločností
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Agrofinancovanie a projekty EÚ

Tatra banka ako banka so silnou podporou a zastúpením v agrosektore naďalej venovala poľnohospodárom 
veľkú pozornosť a napriek poklesu úverovania v bankovom sektore sa objem úverových zdrojov poskytnutých 
do poľnohospodárstva a potravinárstva zvýšil, čo viedlo k rastu trhového podielu nad hranicu 20 %.

Posilnenie postavenia silného partnera v agrobiznise potvrdilo správnosť vytvorenia špecializovaného tímu, 
zaoberajúceho sa výlučne financovaním poľnohospodárov a riešením ich špecifických potrieb, v roku 2009 posilnené 
o zavedenie procesného riadenia s úmyslom racionalizovať a skvalitniť úverový proces.

Tak ako v minulom období, financovanie bolo smerované najmä do oblasti komoditného financovania, 
financovania priamych platieb, environmentálnych podpôr či iných dotácií, poskytovania investičných úverov a úverov 
na nákup poľnohospodárskej techniky.

Snaha o poznanie a záujem segmentu nesúvisela iba s financovaním, ale aj s viacerými, už stabilnými aktivitami, 
zapojením sa do diskusií v médiách, resp. na odborných konferenciách. Tatra banka bola opätovne generálnym 
partnerom odovzdávania cien NAJ pre najlepších chovateľov a pestovateľov za rok 2009 a už tradične bola partnerom 
slávnostného večera pri príležitosti veľtrhu Agrokomplex, kde si najúspešnejší chovatelia a pestovatelia prevzali ceny 
z rúk ministra pôdohospodárstva.

Treasury 

Rok 2009 bol na odd. klientov v treasury silno poznamenaný prechodom slovenskej koruny na euro.  
Napriek tomuto faktu si Tatra banka udržala prvenstvo na slovenskom trhu v počte obchodov s klientmi.

Oproti roku 2008 sa znížíl počet priamych obchodov, ktoré boli čiastočne nahradené derivátnymi produktmi 
a produktmi s vyššou pridanou hodnotou.

V predchádzajúcom roku pokračoval naštartovaný trend zvýšenej starostlivosti o inštitucionálnych klientov, 
pričom boli úspešne realizované viaceré primárne emisie cenných papierov.

Aj v tomto roku Tatra banka opätovne dokázala, že sa snaží svojim klientom prinášať inovatívnosť 
a zdokonaľovanie produktovej palety.
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Retailoví klienti

Celý rok 2009 bol poznačený vplyvom finančnej krízy. Aj v tejto situácii pokračovala Tatra banka 
v nastúpenom trende zvyšovania kvality služieb ako na strane predajnej, tak na strane servisnej časti.  
Retail si naďalej udržiava pozíciu kľúčového segmentu v banke.

Rok 2009 priniesol retailu Tatra banky mnoho zmien. V úvode roka dokázala Tatra banka zabezpečiť 
najväčšiu časť sťahovania slovenských korún z obehu, a to prostredníctvom nepomerne menšieho počtu pobočiek 
v porovnaní s ostatnými bankami z veľkej trojky.

Reakciou na pokračujúcu finančnú krízu bolo vytvorenie konceptu Finančnej diagnostikyTB ako integrálnej 
súčasti procesu analýzy klienta vo všetkých pobočkách Tatra banky. Prostredníctvom tohto nástroja získavajú klienti 
Snímku finančného zdravia, ktorá slúži ako základný predpoklad pri správnosti ich rozhodovaní o kúpe jednotlivých 
finančných produktov.

 V roku 2009 bola venovaná mimoriadna pozornosť školeniam a profesionálnemu rozvoju pracovníkov. 
Úspora nákladov z dôvodu dosahov globálnej krízy nebola realizovaná na úkor vzdelávania zamestnancov. Práve 
naopak, plánovanie a podpora vzdelávacích aktivít sa neustále vo vysokej miere orientovali a naďalej orientujú na 
permanentný rozvoj pracovníkov, na formovanie ich osobnosti a pracovných schopností. Významným prínosom bolo 
rozšírenie vzdelávania formou elektronických kurzov, ktoré pracovníci absolvujú pred nástupom na školenie. Časový 
rozsah a obsah školení boli rozšírené o komunikačné a praktické tréningy.

Zmenený bol aj systém certifikácie pobočkových pracovníkov, ktorí sa certifikujú dvakrát ročne, čím 
sa neustále zvyšuje úroveň vedomostí personálu. Banka takto systematicky zvyšuje kvalitu služieb a spokojnosť 
svojich klientov.

12/2009
v tis. EUR

12/2008
v tis. EUR

 12/2007
v tis. EUR

12/2006
v tis. EUR

12/2005
v tis. EUR

Čistý úrokový výnos 176 312 166 295 140 503 117 218 106 690

Čistá tvorba opravných položiek -28 626 -23 356 -10 981 -6 371 -14 327

Čistý úrokový výnos po odpočítaní opravných položiek 147 686 142 940 129 521 110 847 92 362

Čistý výnos z poplatkov a z obchodnej činnosti 73 961 112 464 100 020 84 062 82 775

Prevádzkové náklady -153 977 -171 446 -153 331 -127 801 -126 241

Zisk pred zdanením 67 670 83 958 76 211 67 108 48 896

Cost/Income ratio 61,52 % 61,50 % 63,75 % 63,49 % 66,63 %

Poznámka: fyzické osoby, malí firemní klienti, mikrospoločnosti, klienti privátneho bankovníctva a zamestnanci
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Pobočková sieť zostala stabilizovaná

Počas náročného obdobia Tatra banka stabilizovala svoju pobočkovú sieť bez výraznejších zmien. Aj v tomto 
roku mali klienti možnosť využívať služby Tatra banky v novootváraných pobočkách, zároveň sa však realizovali 
dlhodobo pripravované realokácie, prípadne zlúčenie činností viacerých pobočiek do lokalít, ktoré sú klientmi viac 
preferované a využívané. Tatra banka teda optimalizovala svoju pobočkovú sieť na celkový počet 127 pobočiek.  
Tatra banka naďalej počas roka 2009 plne poskytovala špecializované služby spojené s bývaním prostredníctvom 
pobočiek Centier bývaniaTB a komplexné služby spojené s investovaním prostredníctvom Centra investovaniaTB. 

Tatra banka sa na sťahovaní slovenskej koruny z obehu podieľala 
najviac

Precízna príprava banky na výnimočnú úlohu podieľať sa na sťahovaní slovenskej meny z obehu priniesla svoje 
ovocie. Tatra banka odviedla s podielom 28 %, počas duálneho obehu do Národnej banky Slovenska 25 miliónov kusov 
mincí a 17 miliónov kusov bankoviek slovenskej meny, čo je najviac zo všetkých slovenských bánk.

Finančné poradenstvo

V súlade so strategickými cieľmi banky (jej Víziou) a tiež s cieľom vytvorenia dlhoročného vzťahu s klientom 
(Misia banky) bola navrhnutá nová konzultačná pomôcka. Úroveň poskytovaných služieb zdôrazňuje vzťah medzi 
klientom a bankou tak, aby klient navštevoval svoju banku aj v časoch neistoty.

Podľa svojej Misie a Hodnôt priniesla Tatra banka v roku 2009 zdokonalenie profesionality a kvality finančného 
poradenstva. Misiou Tatra banky je prinášať výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, 
kto a ako sa stará o ich peniaze. Ako reakciu na vplyvy hospodárskej krízy Tatra banka v júni 2009 začala poskytovať 
novú službu zameranú na analýzu finančných oblastí klienta vo forme Finančnej diagnostikyTB. Jej zmyslom je klientom 
zrozumiteľnou formou podať komplexný obraz o ich finančnej situácii. Výstupom je poukázanie na nedostatočne 
zabezpečené oblasti finančného života klienta. Až 40 % klientov si počas konzultácie v banke dalo vystaviť 
Finančnú diagnostikuTB. V roku 2009 tak bolo vypracovaných viac ako 150 000 ks Snímok finančného zdravia. 
Analýza sa zameriava na posúdenie disponibilného prebytku klienta, posúdenie finančnej rezervy, úroveň zadlženia 
klienta, zabezpečenie rizík a dôchodku. Pracovník banky na základe výsledkov Finančnej diagnostikyTB dáva klientovi 
odporúčanie presne podľa jeho individuálnych potrieb. 

Na zabezpečenie dostatočnej rezervy banka ponúka rôzne možnosti sporenia: konzervatívne formou 
vkladových účtov alebo pravidelné investovanie prostredníctvom Programu sporenia do podielových fondov 
TAM. V roku 2009 banka rozšírila produktovú škálu o nové možnosti určené na zhodnocovanie úspor klientov: 
Riadený vkladTB, 3-ročný termínovaný vkladový účet a Hypotekárne záložné listy.

Každému klientovi, ktorý v druhom polroku 2009 prejavil záujem o poskytnutie úverového produktu, 
bola vypracovaná Finančná diagnostikaTB na posúdenie jeho schopnosti splácať úver aj v prípade kritických situácií. 
Hospodárska kríza sa odrazila v schopnosti obyvateľstva splácať úvery. Tatra banka na túto situáciu zareagovala 
poskytovaním poradenstva v oblasti reštrukturalizácie úverov. 
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Na vyriešenie krytia rizík ponúka Tatra banka svojim klientom bankopoistné produkty, ktoré spájajú pravidelné 
investovanie so životným poistením. Banka ponúkala svojim klientom aj možnosť poistiť si splátky úverov.

Dôchodkové zabezpečenie Tatra banka podporuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Doplnková 
dôchodková spoločnosť Tatra banky.

V affluentnom segmente osobní bankári používali ako nástroj poradenstva Finančnú diagnostikuTB a Finančný 
audit. Na základe výstupov klientovi navrhujú najefektívnejšiu správu jeho financií a využívanie bankových služieb.

V investičnej oblasti mali klienti k dispozícii širokú ponuku podielových fondov správcovskej spoločnosti  
Tatra Asset Management.

Tatra banka ponúkala rovnako ako v predchádzajúcich rokoch odborné poradenstvo vo svojich špecializovaných 
pobočkách, ktorými sú Centrum bývaniaTB a Centrum investovaniaTB.

Trhu hypotekárnych úverov dominovali v roku 2009 kupujúci

V roku 2009 zaznamenala Tatra banka pokles záujmu klientov o hypotekárne úvery, čo bolo spôsobené 
hospodárskou krízou a očakávaným znížením cien nehnuteľností zo strany záujemcov o kúpu nehnuteľností.  
Koncom roka zaznamenáva opätovný nárast záujmu klientov o úvery.

V roku 2009 schválila banka 2 952 hypoték v objeme 176,81 mil. EUR, 664 hypoték so štátnym príspevkom 
pre mladých v objeme 27,23 mil. EUR a 2 618 amerických hypoték v objeme 72,53 mil. EUR.

Rok 2009 bol rokom plným noviniek

V apríli 2009 Tatra banka klientom, ktorí stratili svoje zamestnanie, ponúkla v oblasti retailových úverov 
pomoc. Klienti mohli požiadať o odklady svojich splátok, predĺženie splatnosti, čím znížili svoje mesačné splátky 
na úvere. Tatra banka však aj naďalej pracuje na zefektívnení procesu reštrukturalizácií úverov pre svojich klientov.

V máji 2009 banka pre svojích významných klientov priniesli rôzne zľavy v podobe 100 % zľavy z poplatkov 
za spracovanie úveru a výrazných zliav z úrokových sadzieb. 

Zároveň banka pristúpila k zavedeniu opatrnejších kritérií pre posudzovanie žiadateľov o úverové produkty, 
čo bolo spôsobené zvyšujúcim sa počtom nezamestnaných ľudí a výrazným poklesom ceny nehnuteľností.

Od augusta 2009 majú klienti možnosť namodelovať si svoju hypotéku prostredníctvom nových dizajnovo 
príťažlivých kalkulačiek priamo z pohodlia svojho domova na webovej stránke Tatra banky. Kalkulačka je rýchla 
a podrobná a slúži na výpočet výšky mesačnej splátky na hypotéke a výšky úveru, ktorý je možné poskytnúť. 

V roku 2009 Tatra banka pre svojich klientov niekoľkokrát výrazne znižovala úrokové sadzby. V októbri 2009 
znížila Tatra banka pre svojich klientov úrokové sadzby na úroveň úrokových sadzieb z roku 2005. Úrokové sadzby sa 
pohybovali od 4,29 %.
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Bezúčelové úvery aj naďalej obľúbené 

Poskytovanie bezúčelových úverov sa najmä v druhej polovici roku 2009 nieslo v Tatra banke pod záštitou 
unikátnej služby Finančná diagnostikaTB. Aj keď oproti predchádzajúcemu roku sa počet a objem poskytnutých 
bezúčelových úverov znížil, snahou Tatra banky bolo žiadateľovi o úver v prvom rade podať komplexný obraz o jeho 
finančnej situácii vrátane informácie o úrovni zadlženosti klienta. Finančná diagnostikaTB vytvárala priestor na celkové 
zhodnotenie finančného zdravia, zdôrazňovala dôležitosť vytvorenia finančnej rezervy, poistenia a zabezpečenia 
ďalších rizík aj v prípade kritických situácií. V procese spracovania bezúčelových úverov sa klienti mohli tešiť nielen 
jednoduchosti a rýchlosti poskytnutia úveru, ale aj atraktívnym úrokovým sadzbám, ktoré Tatra banka znížila v máji 2009.

V prípade Bezúčelového úveruTB Classic sa celkový objem poskytnutých úverov vyšplhal do výšky 
58,74 mil. EUR, v celkovom počte 13 849 kusov schválených žiadostí.

Aj v prípade úverov zabezpečených finančnými prostriedkami bola v máji znížená úroková sadzba. V podobe 
kontokorentného alebo splátkového úveru sa Bezúčelový úverTB Garant poskytol v celkovom počte 3 481 kusov, 
v objeme 29,39 mil. EUR.

Podnikateľský segment v rámci retailu stále v centre záujmu

Aj v roku 2009 sa potvrdila obľúbenosť úveru BusinessÚverTB Expres medzi klientmi. V kontokorentnej alebo 
splátkovej forme úveru bol poskytnutý BusinessÚverTB Expres v celkovom počte 1 481 kusov, pričom zaznamenal 
celkovú výšku 34,28 mil. EUR.

Celkový predaj BusinessÚverTB Expres v roku 2009 naplnil stanovený rozpočet, ktorý reprezentoval 
očakávania banky v danom roku.

Bezúčelový úverTB Garant 2009

Počet poskytnutých úverov 3 481

Objem poskytnutých úverov 29,39 mil. EUR

Bezúčelový úverTB Classic 2009

Počet poskytnutých úverov 13 849

Objem poskytnutých úverov 58,74 mil. EUR
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Bežné a termínované vkladové účty, aktíva klientov

V roku 2009 bol opäť potvrdený kľúčový význam primárnych depozitov pre banky, podobne ako to bolo 
v roku 2008. Tomu zodpovedala aj štruktúra ponúkaných produktov, ktoré banky pre svojich klientov pripravili.  
Kládli veľký dôraz na „klasické“ vkladové produkty, no zaujímavé pre klientov boli aj rôzne štruktúrované vklady.

Tatra banka má za sebou náročný rok stabilizácie primárnych depozitov, ktorý môžeme označiť za úspešný, 
keďže aj napriek poklesom je dnešná úroveň primárnych depozitov viac ako uspokojivá.

Pokles primárnych depozitov na začiatku roka 2009 bol v značnej miere poznačený zavedením eura, 
keďže klienti mali tendenciu vyberať skonvertované peniaze. Objem retailových primárnych depozitov dosiahol 
k 31. 12. 2009 objem 3,02 mld. EUR. 

Celkový objem pasív, o ktoré sa postarali bežné účty, dosiahol úroveň 1,628 mld. EUR. Do tohto objemu 
prispeli aj prostriedky vložené na novú službu Sporiaci systém, ktorú Tatra banka začala poskytovať k novým 
balíkom služieb Tatra PersonalTB.

Významnú úlohu hneď po bežných účtoch zohrali aj termínované účty, kde Tatra banka ponúkla nové 
obdobia viazanosti na 24 a 36 mesiacov a taktiež zavážila aj možnosť zriadenia i:depositu s viazanosťou 24 mesiacov. 

O stabilizáciu primárnych depozitov sa významným spôsobom pričinila „Najkrajšia vkladná knižka“ 
so zvýhodneným úročením.

Spolu na termínovaných účtoch a vkladných knižkách dosiahla Tatra banka sumu 1,325 mld. EUR.

V oblasti štruktúrovaných vkladov priniesla Tatra banka Garantovanú investíciu II a v druhej polovici 2009 
novinku – Prvý Riadený vkladTB. Spolu klienti vložili do spomínaných produktov vyše 50 mil. EUR.

Novinkou na poli finančného poradenstva sa stala nová služba, ktorú banka priniesla svojim klientom pod 
názvom Finančná diagnostikaTB v júni 2009. Táto bezplatná služba klientovi ponúka možnosť získať informácie, 
v ktorých oblastiach je alebo nie je finančne zdravý. Finančná diagnostikaTB taktiež umožňuje oboznámiť sa 
s potenciálnymi následkami, ktoré klientovi hrozia v prípade neriešenia prípadných finančných ťažkostí. Stala 
sa východiskom pre celkové posúdenie finančného zdravia klienta a je priamo spojená aj s ponukou možného 
východiska tak, aby došlo k zlepšeniu finančnej situácie klienta.

Nariadením EBIC (European Banking Industry Committee) začala Tatra banka od 1. 11. 2009 ponúkať 
svojim klientom možnosť presunu bežného účtu medzi bankami. Pod presunom bežného účtu sa rozumie presun 
platobného styku, najmä trvalých príkazov a súhlasov na inkaso z bežného účtu klienta v pôvodnej banke na iný bežný 
účet v novej banke zároveň s možnosťou následného zrušenia pôvodného bežného účtu. Hlavnou výhodou uvedenej 
služby je väčšie pohodlie a komfort pre klienta pri presune bežného účtu.
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Platobné karty 

Rok 2009 bol rokom mnohých zmien, ale aj úspechov, ktoré Tatra banka dosiahla. Jedným z týchto 
úspechov bol postup do rebríčka TOP 5 v dvoch kategóriách prvého ročníka celoeurópskej súťaže VISA Europe 
Awards 2009, pričom v kategórii „Most memorable moment with VISA“ Tatra banka ako banka získala prvenstvo 
za nezabudnuteľný moment prvej eurovej transakcie uskutočnenej kreditnou kartou VISA Platinum dve minúty 
po polnoci 1. januára 2009 pri celonárodnom prechode na menu euro. 

Od apríla 2009 boli nahradené pôvodné dizajny študentských kariet štyrmi novými dizajnami DOODLES 
kariet VISA Electron s názvami Redart, Blackofil, Sníwhite a Migreena. 

Od júna 2009 bola vo všetkých bankomatoch Tatra banky sprístupnená nová služba „Zmena PIN kódu“.  
Službu môžu využiť všetci klienti, ktorí sú držiteľmi akéhokoľvek typu platobnej karty Tatra banky. 

S príchodom nových balíkov služieb od novembra 2009 boli upravené dizajn a limity debetných platobných 
kariet. Navyše pre Premium Banking klientov sú karty vydávané v štýlovom bielom vyhotovení a pre Private Banking 
klientov vydávame tieto karty v čiernom vyhotovení, pri oboch so štandardnými limitmi až do 3 000 EUR. Novinkou 
je aj prvý vernostný program súvisiaci s používaním debetnej karty. Desiatimi platbami kartou sa klient kvalifikuje 
na odpustenie 50 % z ceny mesačného poplatku za balík služieb. Zľava je pritom kombinovateľná, takže ak klient 
splní ešte ďalšie kritériá, môže mať balík služieb úplne zadarmo.

V roku 2009 Tatra banka opäť priniesla dve limitované edície kreditnej karty VISA štandardná venované 
držiteľom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Prvá z nich, venovaná Petrovi Lipovi, poprednému slovenskému 
džezmenovi, bola vydávaná od júna do augusta. V závere roka 2009 Tatra banka svojím klientom priniesla v poradí 
už šiestu limitovanú edíciu kreditnej karty, tentoraz venovanú poprednému slovenskému výtvarníkovi Matejovi Krénovi. 

Počas roka 2009 Tatra banka pracovala na implementácii požiadaviek SEPA, ktorá je podporovaná 
smernicou o platobných službách – Payment Services Directive. V prvej fáze projektu išlo o zosúladenie kartových 
procesov a obchodných podmienok s legislatívnymi požiadavkami a úpravu všetkých súvisiacich dokumentov. 

Platobné nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú v jednotlivých krajinách, sa postupne nahradia platobnými 
nástrojmi SEPA. Všetky retailové platby v eurách sa tak stanú domácimi platbami v rámci eurozóny. Medzi domácimi 
a cezhraničnými platbami nebude žiadny rozdiel. 

V súvislosti s týmito zmenami Tatra banka v novembri 2009 začala vydávanie všetkých nových, obnovených 
a náhradných kreditných kariet s čipovou technológiou. V predstihu pred mandátmi kartových spoločností VISA 
a MasterCard boli osadené karty technologicky a bezpečnostne mimoriadne vyspelými čipmi využívajúcimi DDA, 
tzv. dynamic data authentication. Zároveň sú v období od novembra 2009 do októbra 2010 predčasne obnovované 
uvedené typy kariet už po jednom roku platnosti, čím je zabezpečené, že do konca roku 2010 budú všetky platobné 
karty Tatra banky osadené čipom, ktorý uchováva údaje o platobnej karte maximálne bezpečne. Pri platení kartou 
sa na identifikáciu držiteľa karty prednostne používa PIN kód. 
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Zmena nastala aj vo frekvencii spoplatňovania súkromných debetných platobných kariet. Od novembra 
2009 je filozofia účtovania poplatkov zhodná so súkromnými kreditnými kartami, klientom je učtovaný mesačný 
poplatok za kartu. Karty vydané v rámci balíkov služieb, samozrejme, nie sú spoplatňované osobitne, karta je v nich 
aj naďalej obsiahnutá. Zároveň sú výpisy pre klientov obohatené a doplnené o nové informácie a položky súvisiace 
s transakciami uskutočnenými platobnými kartami.

Od 1. decembra platí pre všetky platobné karty Tatra banky rozšírená ochrana pred škodou zo zneužitia 
platobnej karty. Táto ochrana je nad rámec požiadaviek legislatívy, pričom klienti Tatra banka v prípadoch určených 
obchodnými podmienkami nenesú žiadnu zodpovednosť za zneužitie karty.

V roku 2009 si Tatra banka udržala vedúcu pozíciu na trhu s platobnými kartami s 30 % podielom, celkový 
počet vydaných kariet ku koncu roka predstavoval viac ako 1,5 mil. kusov. Vedúcu pozíciu na trhu si banka udržala 
aj v oblasti kreditných kariet. Pokles portfólia bol spôsobený rozhodnutím spoločnosti Home Credit o postupnej 
centralizácii svojich vydavateľských aktivít mimo Slovenskej republiky.

Celkový objem transakcií uskutočnených platobnými kartami stagnoval na úrovni viac ako 2,6 mld. EUR, 
počet transakcií však vzrástol o 12 %. Zaujímavý nárast až 30 % bol zaznamenaný v oblasti bezhotovostných platieb. 
Držitelia kariet uskutočnili takmer 22 mil. bezhotovostných transakcií, pričom celková suma týchto platieb presiahla 
882 mil. Nárast podielu platieb kartami je zreteľný v portfóliu ako debetných, tak aj kreditných kariet. Podiel nákupov 
kreditnými kartami predstavoval 87 %, pri debetných kartách to bolo viac ako 26 %, v decembri to bolo dokonca 
takmer 90 % pri kreditných kartách a 30 % pri debetných kartách. 

Udržanie trhových pozícií v oblasti akceptácie platobných kariet 
aj v čase krízy 

Rok 2009 bol ovplyvnený prebiehajúcou globálnou finančnou krízou. Mnohé maloobchodné spoločnosti, 
ktoré zvažovali vstup na slovenský trh, odložili svoje rozhodnutie. Taktiež projektované a rozostavané nákupné centrá 
posunuli dátum otvorenia na neskorší termín. Napriek tomu objem transakcií na platobných termináloch Tatra banky 
rástol. Po prijatí meny euro používali držitelia svoje karty častejšie ako predtým. Celková ročná suma transakcií 
vzrástla o 6,2 % na 1,18 mld. EUR. Počet transakcií vzrástol na 31,66 mil., čo predstavuje nárast o 29,36 %. 
V decembri Tatra banka dosiahla obrat vyše 133 mil. EUR, čím v prepočte na slovenské koruny pokorila ako prvá 
ďalšiu hranicu štyroch miliárd. 

V priebehu roka 2009 Tatra banka úspešne predstavila novú službu Zmena PIN, ktorá je určená pre držiteľov 
debetných a kreditných platobných kariet Tatra banky. Klienti Tatra banky tak dostali jedinečnú možnosť ľubovoľne 
si zmeniť kvôli jednoduchšiemu zapamätaniu PIN k svojej platobnej karte. 

Pre internetových obchodníkov prijímajúcich platby cez platobné karty prostredníctvom služby CardPay bola 
v roku 2009 implementovaná tzv. 3-D Secure autentifikáciu držiteľa karty (Verified by Visa, MasterCard SecureCode). 
Táto technológia garantuje ochranu obchodníka aj v prípade, ak je pre platbu použitá karta, ktorá nie je zaradená 
do programu 3-D Secure. Úroveň bezpečnosti internetových transakcií tým bola zvýšená na najvyšší stupeň, ktorý 
je možné v súčasnosti dosiahnuť. 

Tatra banka v rámci zefektívnenia siete znížila počet bankomatov o 50 kusov na 323 kusov.  
So 14 % podielom počtu bankomatov si udržuje tretie miesto na trhu v Slovenskej republike.
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Internet banking 

Rok 2009 Tatra banka naštartovala úspešnou konverziou na menu euro. Po ťažkom roku implementácie 
eura pripravila pre svojích klientov päť nových verzií Internet bankingu obsahujúcich deväť hlavných inovácií. Internet 
banking tiež potvrdil svoju pozíciu najpoužívanejšieho kanála na realizáciu domácich platieb a udržal si rastúci počet 
transakcií a klientov. V roku 2009 klienti zrealizovali cez Internet banking 13,9 mil. domácich transakcií v porovnaní 
s 2,8 mil. domácich transakcií realizovaných v pobočkách. 

Začiatkom roka 2009 Tatra banka ako prvá na Slovensku priniesla verziu Internet bankingu pre mobilné 
zariadenia – smartphones. Táto verzia je určená na prácu s Internet bankingom na mobilných zariadeniach, ktoré 
majú povolené prezeranie HTML stránok. Internet banking pre smartphones má dizajn a ovládanie prispôsobené 
na pohodlnú prácu na malých obrazovkách mobilných telefónov, poskytuje však plnú funkcionalitu klasického 
Internet bankingu. 

Ďalší vývoj priniesol klientom verziu obsahujúcu rozšírenú funkcionalitu pre kreditné karty v Internet 
bankingu – bola sprístupnená možnosť jednoduchšieho filtrovania a exportovania transakcií do štandardných 
formátov (*xml a *txt). V rovnakom čase bola tiež sprístupnená nová záložka „Osobný účet DDS“, v ktorej môžu klienti 
DDS Tatra banky sledovať aktuálny stav svojho osobného účtu pre doplnkové dôchodkové sporenie a mať prehľad 
o transakciách na osobnom účte. 

Tatra banka klientom priniesla zmeny, ktoré im poskytli väčší rozsah informácií dostupných v Internet 
bankingu počas technickej prestávky centrálneho bankového systému. 

Od 1. novembra 2009 Tatra banka ponúka svojim klientom nový balík služieb Tatra PersonalTB, v súvislosti 
s ktorým boli v Internet bankingu sprístupnené nové funkcie – zobrazenie nového Sporiaceho systému k bežnému 
účtu, možnosť aktivácie sporenia platobnou kartu a tiež nastavenie preferencie Voliteľného prečerpania. 

Vzhľadom na implementáciu SEPA na Slovensku začala banka poskytovať v Internet bankingu rozšírené 
informácie o domácich a zahraničných platbách a platbách vykonaných debetnou platobnou kartou. 

Rok 2009 bol ukončený ďalšou jedinečnou implementáciou na Slovensku – v súčasnosti je zverejnená beta 
verzia Internet bankingu s úplne novými funkcionalitami – Spending reportTB a Avíza o faktúrach. Spending reportTB 
je dostupný pre retailových klientov a v jednoduchom prehľade zobrazuje kategorizované výdavky klienta. Klienti majú 
možnosť nastavené kategórie upraviť podľa svojich potrieb a následne pomocou grafu a tabuliek spravovať svoje výdavky. 

Avíza o faktúrach predstavujú jednoduchý systém na správu faktúr poskytovaný len cez Internet banking 
– táto funkcionalita umožňuje užívateľom Internet bankingu získať elektronické faktúry od vybraných fakturantov 
a uhradiť ich „jedným klikom“. 

Tatra banka tiež uskutočnila zmenu v portáli Shopping zóna, ktorý je katalógom všetkých internetových 
obchodov, ktoré využívajú služby TatraPay a CardPay. Nový dizajn prináša klientom viac informácií a jednoduchšie 
vyhľadávanie internetových obchodov. 
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Kontaktné centrum DIALOG 

Kontaktné centrum DIALOG potvrdilo aj v roku 2009 pozíciu významného distribučného kanálu banky, 
a to nielen v oblasti servisnej obsluhy klientov, ale aj v oblasti aktívneho telemarketingu – predaj kreditných kariet 
a dohadovanie stretnutí s klientom s cieľom konzultácie bankových produktov. V roku 2009 kontaktné centrum 
DIALOG úspešne zastrešovalo aktivitu na zisťovanie spokojnosti zákazníkov v oblasti služieb poskytovaných 
na pobočkách, ako aj v oblasti poskytovania retailových a korporátnych úverov. 

Kontaktné centrum DIALOG je sprístupnené svojim klientom už aj cez internet – prostredníctvom služby 
Zavolajte nám cez internet. Klienti tak môžu využiť jednoduchú a bezplatnú možnosť spojiť sa s bankou aj takýmto 
spôsobom. Volanie na DIALOG cez internet môžu klienti uskutočniť jednoduchým kliknutím na zelené slúchadlo 
služby Zavolajte nám cez internet priamo na webovej stránke Tatra banky, kde nájdu aj všetky potrebné informácie 
o využívaní služby. Keďže je komunikácia medzi klientom a kontaktným centrom DIALOG šifrovaná, používanie 
služby Zavolajte nám cez internet je bezpečné a hovory sú chránené proti prípadnému odpočúvaniu. 

Zároveň v roku 2009 rozšírilo kontaktné centrum DIALOG svoje služby o aktiváciu kreditných úverových 
kariet (VISA), nastavenie sporiacej schémy, preferencie limitu povoleného prečerpania a dohodnutie stretnutí 
v pobočke v súvislosti s reštrukturalizáciami a Finančnou diagnostikouTB. 
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Privátne bankovníctvo

Rok 2009 bol pre privátne bankovníctvo rokom hektickým, a to tak vplyvom vonkajšieho prostredia, 
ako aj interne, nakoľko bolo súčasťou pohybov na trhoch, ktoré boli svojím rozsahom často v minulosti 
nezaznamenané. Privátnemu bankovníctvu sa podarilo aj v tomto turbulentnom období udržať si trend rastu aktív 
a prírastok klientov v správe. 

Výška klientskych aktív v správe narástla na viac ako 1,5 mld. EUR, čo predstavuje 34 % medziročný nárast. 
Privátne bankovníctvo Tatra banky potvrdilo pozíciu lídra v segmente privátneho bankovníctva na Slovensku. Počet 
klientov sa medziročne zvýšil o 854, čím bol v tomto ukazovateli zaznamenaný rast o 38 % . 

Rok 2009 pokračoval uvádzaním zaistených štruktúrovaných produktov. Privátne bankovníctvo Tatra banky 
úspešne pokračovalo v primárnych emisiách dlhopisov spoločnosti zo skupiny Tatra banky, ktoré boli rozšírené 
o ponuku firemných a štátnych dlhopisov na základe spolupráce s Raiffeisen RESEARCH GmbH.

Ťažiskovým dodávateľom produktov privátneho bankovníctva v oblasti fondových investícií je Tatra Asset 
Management. Objem aktív klientov v týchto fondoch dosiahol úroveň 302 mil. EUR. Investície do fondov taktiež 
ponúka Raiffeisen Capital Management, čím dopĺňa ponuku fondových investícií pre klientov. 

V treťom kvartáli roku 2009 Tatra banka ako prvá banka na Slovenskom trhu úspešne umožnili klientom 
nákup fyzického zlata, pričom protistranou klienta pri nákupe zlata je priamo Tatra banka, a.s. Nakúpené zlato 
je možné deponovať v bezpečnostných schránkach nachádzajúcich sa v klientskych priestoroch privátneho 
bankovníctva na Gorkého ulici v Bratislave.

Prioritou privátneho bankovníctva v roku 2009 bolo zvyšovanie kvality poskytovaného servisu. Boli otvorené 
nové zastúpenia v Trenčíne a Poprade. 

V roku 2009 bola maximálna pozornosť venovaná riziku v klientskych portfóliách. Riziko klientskeho 
portfólia je jeho primárnou charakteristikou, o ktorej je snaha neustále komunikovať s cieľom vyváženia klientskych 
portfólií podľa preferencií klientov.

Privátne bankovníctvo vo svojich priestoroch počas uplynulého roka dalo možnosť prezentovať sa viacerým 
slovenským výtvarným umelcom, kde na jednej strane bolo ideou podporiť slovenské výtvarné umenie a na druhej 
strane ponúknuť klientom aj takúto netradičnú investičnú príležitosť.
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Odbor treasury

Segment treasury pokračoval aj v roku 2009 s plnením úloh, na ktoré dostal od vedenia banky mandát. 
Odbor treasury ako produktové miesto na investičné služby si plnil svoje úlohy so štyrmi oddeleniami: oddelenie 
trading, oddelenie klientov, oddelenie investičného bankovníctva a oddelenie riadenia aktív a pasív. V priebehu roka 
prebehlo zefektívnenie činnosti v odbore, čo spôsobilo zoštíhlenie útvaru. Aktivity odd. Investičných produktov boli 
rozdelené medzi zostávajúce oddelenia. Po niekoľko rokov sa odbor z obchodnej stránky pripravoval na zavedenie 
eura. Rok 2009, prvý rok po zavedení novej meny, však hlbokou nestabilitou na finančnom trhu s potrebou zavedenia 
mnohých neštandardných opatrení zo strany centrálnych bánk priniesol neopakovateľné situácie. V takomto prostredí 
sa uchytila pravidelná revízia stratégie treasury, ktorá sa ukazuje ako významný prvok vo flexibilnom prispôsobovaní 
sa zmeneným trhovým podmienkam. 

Oddelenie, ktoré banku zastupuje na medzibankovom trhu, oddelenie trading, je prvé, ktoré prišlo do priameho 
kontaktu s krízou na finančných trhoch. Oddelenie bolo dennodenne konfrontované prehodnocovaním rizika protistrán 
na jednej strane a udržaním vysokého štandardu kvality svojich služieb na druhej strane. V obchodnom pláne oddelenia 
sa počítalo so zavedením eura a aktivity sa sústredili na okolité devízové trhy. Tatra banka zostala jednou z mála 
slovenských bánk, ktorá dokázala aktívne pokračovať v medzibankovom obchodovaní aj po zániku slovenskej koruny. 
Na peňažnom trhu sa banka v roku 2009 napojila na celoeurópsky systém vyrovnania transakcií Target. Referenčnú 
hodnotu Bribor vystriedal Euribor. Banka sa naďalej zúčastňovala na fixovaní benchmarkovej krivky štátnych dlhopisov. 

Pri starostlivosti o firemnú klientelu boli v roku 2009 už v produktových katalógoch okrem kurzového rizika 
takisto nástroje, ktoré pomáhajú riadiť úrokové a komoditné riziko. Ukázalo sa však, že to bol rok, keď bolo oveľa 
viac času venovaného krátkodobému riadeniu likvidity klientov s využívaním depozitných a úverových operácií. Klienti 
aj napriek tomu mali množstvo príležitostí, keď mohli využiť derivátové nástroje na zabezpečenie sa proti zvýšenej 
volatilite na trhoch. Podľa očakávaní po zániku slovenskej koruny aktivita na konverziách poklesla viac ako o 50 %. 
Rovnako banka pokračovala v skvalitňovaní telefónnej siete, prostredníctvom ktorej presiahla 97 % dostupnosť. 

Zabezpečenie dostatočnej likviditnej pozície bola najväčšia výzva oddelenia riadenia aktív a pasív v roku 
2009. Obozretná úverová politika banky mu v tom len pomáhala. Pomer poskytnutých úverov k prijatým primárnym 
zdrojom sa držal na úrovni 85 %. Banka tak v období výrazného zhoršenia likvidity medzibankového trhu nebola 
závislá od nástrojov medzibankového trhu. Externé zdroje boli získané len z dôvodu naplnenia legislatívnych 
požiadaviek krytia poskytovaných hypotekárnych úverov emisiami hypotekárnych záložných listov. Dôležitou úlohou 
oddelenia bolo riadiť úrokovú citlivosť portfólia banky na zmenu úrokových sadzieb. Zavádzanie nových produktov 
najmä na strane pasív kládlo nové výzvy na oddelenie riadenia aktív a pasív pri centralizácii trhových rizík. 

Oddelenie investičného bankovníctva prešlo v roku 2009 transformáciou. Návrat ku klasickému bankovníctvu 
znížil aktivity v oblasti štruktúrovaných produktov. Banka využila tento čas na zmeny v oblasti produktovej a procesnej 
prípravy podpory privátneho bankovníctva a retailu v oblasti investičných produktov a služieb.

Treasury – sumárne obchody (v mld. EUR) 2009 2008 2007

Menové konverzie a termínové menové konverzie s klientmi Tatra banky 6,1 15,2 13,3

Depozitá od klientov Tatra banky* 1,6 2,2 1,7

 * Priemerný objem
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Platobný styk
Rok 2009 bol v oblasti platobného styku rokom dynamických zmien a výziev. Po úspešnom vstupe 

Slovenskej republiky do Európskej menovej únie banka aj naďalej pokračovala v realizácii projektov, ktoré priniesli 
zefektívnenie a zrýchlenie spracovania klientskych platieb. Jednou z najvýraznejších zmien bolo vytvorenie nových 
papierových formulárov pre zadávanie prevodných príkazov, ktoré spĺňajú požiadavky na ich automatizované 
spracovanie – skenovanie prevodných príkazov s rozpoznávaním znakov použitím technológie OCR (Optical Character 
Recognition). Riešenie „Automatizované spracovanie platobných príkazov PayScan v Tatra banke, a.s.“, vyhralo 
v júni 2009 Microsoft Industry Award Winner ´09 v kategórii „Najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, 
správu financií a utility“.

Ďalšou významnou zmenou bola implementácia Smernice EÚ o platobných službách (PSD – Payment 
Services Directive) do národnej legislatívy. V Slovenskej republike sa tak stalo prijatím zákona o platobných službách 
č. 492/2009 Z. z., ktorý predstavuje významný prínos pre klientov, zavedenie jednotného legislatívneho rámca pre 
poskytovateľov platobných služieb v rámci EÚ a EHP a podporu pre SEPA platobného inštrumentu.

Tatra banka si aj v minulom roku udržala rastúci trend v počte spracovaných tuzemských prevodov. Zásluhu na 
tom majú predovšetkým prevodné príkazy zaslané cez elektronické distribučné kanály, ktoré predstavujú viac ako 85 % 
z celkového počtu zrealizovaných transakcií. V oblasti zahraničného platobného styku je podiel transakcií zaslaných 
prostredníctvom elektronických distribučných kanálov ešte výraznejší a pohybuje sa na úrovni 90 % z celkového objemu 
spracovaných prevodov. Počet a opätovný nárast bankových transakcií realizovaných prostredníctvom týchto kanálov dokazuje, 
že elektronické bankovníctvo sa stalo bežnou súčasťou každodenného života.
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Majetkové účasti
Tatra Asset Management

Rok 2009 na trhu kolektívneho investovania na Slovensku bol po poklese objemu spravovaného majetku v roku 
2008 návratom k nárastu majetku v podielových fondoch v správe správcovských spoločností. V prvom štvrťroku 2009 
zaznamenali správcovia podielových fondov ešte záporný čistý predaj, od druhého polroku sa však čistý predaj dostal 
do kladných čísel, predovšetkým vďaka predaju najmä konzervatívnych peňažných fondov, keď za celý rok 2009 dosiahol 
výšku takmer 111 mil. EUR. Objem aktív v otvorených podielových fondoch ku koncu roka 2009 narástol na 4,1 mld. EUR, 
pričom celkový objem aktív pod správou správcovských spoločností vrátane aktív v riadených portfóliách a aktív vo fondoch 
pre inštitucionálnych investorov dosiahol takmer 6,1 mld. EUR. Celkovo tak objem aktív v otvorených podielových fondoch 
narástol v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 o 361 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 9,6 %. 

Tatra Asset Management (TAM) si v roku 2009 naďalej udržal pozíciu lídra na trhu otvorených podielových fondov, 
neudržal si však vysoký trhový podiel, keďže nástup čistého predaja podielových fondov od druhého štvrťroka 2009 
zaznamenali predovšetkým ostatné správcovské spoločnosti. Z minuloročného 38 % podielu ku koncu roka 2008 na trhu 
otvorených podielových fondov sa trhový podiel TAM zastavil na 32 %, a to najmä z dôvodu zaostávania v čistom predaji 
otvorených podielových fondov, keď TAM za rok 2009 zaznamenal záporný čistý predaj. Dôvodom bola predovšetkým 
konkurencia depozitných bankových produktov a konzervatívnosť slovenských investorov, ktorí na rozdiel od podielových 
fondov vyhľadávali v pokrízovom období predovšetkým pevne úročené investičné produkty v bankách. 

Celkový objem predaja podielových fondov TAM v roku 2009 medziročne poklesol o 64 % a dosiahol 339 mil. EUR. 
Rozhodujúci negatívny vplyv na pokles objemu predaja podielových fondov TAM mali dôsledky finančnej krízy vplývajúce na 
správanie investorov, ktorí uprednostňovali konzervatívne bankové produkty. Najväčší podiel na celkovom objeme predaja 
zaznamenali nízkorizikové peňažné podielové fondy. Čistý predaj podielových fondov TAM (celkový predaj znížený o redemácie) 
poklesol o 165 mil. EUR, v medziročnom porovnaní však išlo o lepší výsledok o 95 mil. EUR, keď za rok 2008 čistý predaj 
poklesol až 260 mil. EUR. Celkový objem aktív v podielových fondoch TAM v dôsledku uvedených skutočností poklesol za rok 
2009 o 7,7 % a dosiahol 1,31 mld. EUR oproti 1,42 mld. EUR ku koncu roku 2008. 

Uvedená situácia na trhu podielových fondov a pokles objemu spravovaných aktív mali vplyv aj na výnosy 
spoločnosti, ktoré medziročne poklesli o 39,4 % a dosiahli 12,9 mil. EUR. Rozhodujúci podiel na výnosoch mali výnosy 
za správu podielových fondov (84 %). 

Celkové náklady spoločnosti medziročne poklesli o 29 % a dosiahli 9,4 mil. EUR. Hlavnú časť nákladov rovnako 
ako v uplynulom roku vynaložila spoločnosť na sprostredkovanie predaja podielových fondov (67 %), ktoré poklesli 
predovšetkým z dôvodu nízkeho objemu predaja podielových fondov. Na jar roku 2009 TAM vykonala výraznú konsolidáciu 
prevádzkových nákladov, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu výrazného poklesu výnosov, vďaka ktorým spoločnosť bola 
schopná znížiť prevádzkové náklady o 25,6 % oproti roku 2008.

Spoločnosť dosiahla v roku 2009 zisk po zdanení v objeme 2,8 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 57,1 %  
oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku.

v mil. EUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Celkové výnosy 6,21 7,68 14,27 16,86 23,20 21,29

Zisk po zdanení 0,30 1,60 3,28 3,76 5,94 6,54

ROE 14,8 % 53,9 % 60,8 % 42,2 % 43,1 % 32,7 %
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Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

Trh doplnkového dôchodkového sporenia má za sebou rok legislatívnych zmien, pretože len čo sa doplnkové 
dôchodkové spoločnosti prispôsobili novele zákona účinnej od 1. 1. 2009, začala sa pripravovať ďalšia novela 
zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení upravujúca ďalšie podmienky fungovania doplnkových dôchodkových 
spoločností. Celkový počet účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia vo všetkých doplnkových dôchodkových 
spoločnostiach síce poklesol z minuloročných 800-tisíc na 750-tisíc, celkový objem aktív pod správou v doplnkových 
dôchodkových fondoch však vzrástol a dosiahol 1,05 mld. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11,2 %.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (DDS Tatra banky) ako trhová dvojka na trhu doplnkového 
dôchodkového sporenia v uplynulom roku zvýšila svoj trhový podiel na majetku v správe doplnkových dôchodkových 
spoločností takmer o 1 %, a to z minuloročných 27,9 % na rovných 29 % ku koncu roku 2009. Celkový objem aktív 
v doplnkových dôchodkových fondoch DDS Tatra banky sa medziročne zvýšil o 16 % a dosiahol takmer 304 mil. EUR, 
najväčší podiel majetku sa nachádzal vo Vyváženom príspevkom fonde (85 %) a v Rastovom príspevkovom fonde (10 %).

Celkový počet klientov DDS Tatra banky v uplynulom roku poklesol o 4 % a dosiahol 202-tisíc klientov. 
Dôvodom poklesu bol predovšetkým zvýšený počet žiadostí o výplatu dávok (najmä odstupného) ako prejav finančnej 
krízy dopadajúcej na klientov, ako aj nižší počet novouzavretých účastníckych zmlúv. Celkový počet zamestnávateľských 
zmlúv dosiahol ku koncu uplynulého roka výšku 7 264 zmlúv, čo predstavuje medziročný rast o 4 %.

Na začiatku roku 2009 DDS Tatra banky bezproblémovo prešla na euro a upravila všetky procesy, činnosti, ako 
aj jednotlivé produkty spoločnosti na novú menu. Následne vo februári 2009 DDS Tatra banky otvorila nový príspevkový 
fond s názvom Konzervatívny príspevkový fond pre najkonzervatívnejších investorov, ako aj pre investorov, ktorí majú krátke 
obdobie do požiadania o dávku z doplnkového dôchodkového sporenia a uprednostňujú nízkorizikovú investičnú stratégiu 
pre svoje nasporené prostriedky. Ku koncu roka 2009 dosiahol objem majetku v Konzervatívnom príspevkovom fonde  
výšku 1,7 mil. EUR.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet zamestnávateľských zmlúv 4 255 5 040 5 837 6 366 6 610 6 965

Počet účastníckych zmlúv 127 264 143 638 157 159 187 333 204 996 210 725

Príspevky DDP (v tis. EUR) 38 904,37 44 837,98 49 200,23 9 708,79 - -

Príspevky DDS (v tis. EUR) - - - 41 138,09 56 315,77 60 670,38

Vyplatené dávky DDP (v tis. EUR) 7 813,42 13 261,30 14 066,16 6 028,78 - -

Vyplatené dávky DDS (v tis. EUR) - - - 6 138,39 12 363,57 16 692,52

v mil. EUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Celkové výnosy - - - 2,23 4,16 5,17

Zisk po zdanení - - - 0,28 1,30 1,81

ROE - - - 13,4 % 47,2 % 41,8 %

Výročná správa 2009  |  Reporty podľa segmentov  |  Majetkové účasti



42

Reporty podľa segmentov

Výnosy DDS Tatra banky v uplynulom roku dosiahli 6,8 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 32,1 % oproti 
minuloročným 5,17 mil. EUR, pričom najvyšší podiel na výnosoch mali výnosy za správu doplnkových dôchodkových 
fondov (79 %). Najväčším príspevkom na medziročnom náraste výnosov však prispeli odmeny za odstupné vo výške 
1,38 mil. EUR, pri ktorých DDS Tatra banky oproti roku 2008 zaznamenala viac ako štvornásobný nárast. Celkové 
náklady spoločnosti dosiahli 3,91 mil. EUR, ktorých štruktúra sa oproti roku 2008 zásadne zmenila. Rozhodujúci 
podiel na nákladoch mali stále prevádzkové náklady (59 %), oproti roku 2008 DDS Tatra banky zaznamenala zvýšenie 
v nákladoch na sprostredkovanie predaja doplnkového dôchodkového sporenia, ktorých podiel na celkových 
nákladoch stúpol na 41 %. Na jar roku 2009 DDS Tatra banky vykonala výraznú konsolidáciu prevádzkových nákladov, 
ktorá okrem iných opatrení vyústila aj do outsourcovania niektorých prevádzkových činností, vďaka ktorým spoločnosť 
bola schopná znížiť prevádzkové náklady o 14,6 % oproti roku 2008.

Spoločnosť dosiahla v roku 2009 zisk po zdanení v objeme 2,34 mil. EUR, čo oproti predchádzajúcemu  
kalendárnemu roku predstavuje nárast o 29,8 %.

Tatra Leasing

Rok 2009 na lízingovom trhu viac ako dosiahnuté objemy charakterizujú tisícky odobratých predmetov. 
Tatra Leasing v tomto období zužitkoval svoju dlhodobú konzervatívnu stratégiu. Do krízového roka vstúpil so zdravým 
portfóliom klientov a financovaných predmetov a pomocou nástrojov ako odklad splátok, reštrukturalizácia 
splátkových kalendárov a cesie v spolupráci s klientom predišiel hroziacim stratám na oboch stranách.

Objem nových obchodov na lízingovom trhu ako odvodenom odvetví, kopírujúc opatrné investičné 
či spotrebné zámery podnikateľov a domácností, medziročne poklesol viac než o 45 % (v obstarávacích cenách 
bez DPH), pričom najviac sa dotkol financovania podnikateľských subjektov. V poradí lízingových spoločností dosiahol 
Tatra Leasing celkovo 5. miesto, lepšie pozície získal v segmente veľkej kolesovej techniky (2. miesto) a v segmente 
strojov a technológií (4. miesto).

Štruktúru obchodov (z hľadiska objemu obstarávacích cien) Tatra Leasingu zrealizovaných v roku 2009 tvorili  
tieto komoditné skupiny:

•	 nákladné vozidlá, ťahače, prívesy 29,11 %,
•	 stroje a priemyselné zariadenia 21,66 %,
•	 osobné automobily 18,00 %,
•	 úžitkové automobily 14,24 %,
•	 lode, lietadlá a železničné vozidlá 9,65 %,
•	 počítače a kancelárska technika 4,12 %,
•	 nehnuteľnosti 3,22 %.
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Ľudské zdroje
Pokračujeme v úspešnom budovaní zamestnávateľskej značky

Rok 2009 sa niesol v znamení ekonomického útlmu, a tým aj šetrenia, pričom bol pripravený a zrealizovaný 
rad opatrení na šetrenie v personálnej oblasti. Jedným z najväčších a najnáročnejších projektov bol projekt SLIM 
zameraný na zníženie počtu pracovníkov, a tým aj úsporu personálnych nákladov. Pri realizácii bolo cieľom zrealizovať 
ju veľmi citlivo, o to viac, že počet pracovníkov bol medziročne znížený o 370. Prepusteným pracovníkom bolo 
ponúknuté výhodné odstupné, odmeny za predchádzajúci rok, ako aj konzultačná činnosť cez externú firmu pri 
hľadaní nového zamestnania. 

Podarilo sa výrazne znížiť fluktuáciu banky, a to nielen vďaka nepriaznivému vonkajšiemu ekonomickému 
prostrediu, ale aj proaktívnym prístupom riešenia problémov, ktoré fluktuáciu spôsobujú. Výsledkom je 11,7 % 
fluktuácia za celú banku oproti 16,4 % v roku 2008. Znižovanie fluktuácie banky, ktorá nám spôsobuje v konečnom 
dôsledku finančné straty, zostáva aj naďalej našou prioritou do budúcnosti.

V oblasti budovania zamestnávateľskej značky sa banka sústredila na riešenie úloh, ktoré vyplynuli 
z posledného prieskumu názorov zamestnancov. Boli upravené platy pre zamestnancov, ktorí boli výrazne 
podhodnotení voči trhu, sú kompenzované vysoké nadčasy dovolenkou navyše, rozšírená prácu z domu, zriadené 
oddychové zóny či detský kútik pre deti pracovníkov. Keďže stúpol počet matiek na materskej dovolenke na cca 700, 
je to jedno z opatrení, ktoré prinesie úžitok nielen rodičom, ale aj organizácii.

V roku 2009 bola Tatra banka označená jednou z prieskumných agentúr za jedného z troch najatraktívnejších 
zamestnávateľov na Slovensku. Je to aj vďaka projektom realizovaným na univerzitách, cez ktoré sa banka snaží 
propagovať zamestnávateľskú značku. Počet uchádzačov o zamestnanie v Tatra banke dosiahol číslo 46 200, pričom 
banka bola schopná vyhovieť len 556. 

Vysoký počet uchádzačov o zamestnanie nie je náhodný, ale je výsledkom systematickej práce budovania 
zamestnávateľskej značky, ktorá v konečnom dôsledku šetrí náklady organizácii a umožňuje skvalitňovať profesionálnu 
úroveň pracovníkov banky.

Štruktúra zamestnancov zostala nezmenená. V banke pracuje 70 % žien a 30 % mužov. Banka je 
naďalej mladou organizáciou s priemerným vekom 30 rokov a podielom vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov 
prekračujúcim 50 %.
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Podpora vzdelávania a umenia v Tatra banke
Tatra banka aj v roku 2009 zostala verná strategickej orientácii  
na umenie a vzdelávanie. 

Aj v tomto roku bola Tatra banka generálnym partnerom Slovenského národného divadla, participovala 
na premiérových predstaveniach divadla Astorka, Slovenského divadla tanca a divadelného zduženia GUnaGU.

V regiónoch v rámci Slovenska Tatra banka podporila Mestské divadlo v Žiline, Komorné divadlo v Martine, Divadlo 
J. G. Tajovského vo Zvolene, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo J. Záborského v Prešove a Štátne divadlo v Košiciach.

Vo výstavných sieňach sa Tatra banka podieľala na príprave unikátnej výstavy Josefa Čapka v Galérii mesta 
Bratislavy a na výstavnom projekte Osemdesiate v Slovenskej národnej galérii.

Okrem etablovaných umeleckých telies banka nezabudla ani na mladých umelcov a v roku 2009 podporila 
výstavnú sieň špeciálne pre mladých umelcov Galéria mladých M++, známu aj ako „Galéria na lodi“, vrátane 
medzinárodnej výstavy Socha a objekt v Zichyho paláci v Bratislave. Mladé výtvarné umenie Tatra banka podporila 
partnerstvom na aukcii Nadácie súčasného umenia v spolupráci s výstavnou sieňou SOTHEBY´S.

K veľkým umeleckým projektom, na ktorých Tatra banka v roku 2009 spolupracovala v oblasti filmu, 
patril prestížny filmový festival Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a GEN.sk (Galéria elity národa), cyklus 
krátkometrážnych televíznych dokumentárnych filmov, ktoré portrétujú významné žijúce osobnosti Slovenska. 
Okrem veľkých projektov banka zastrešila aj menšie, ale kvalitné podujatia, napríklad Festival vážnej hudby Revivals 
v Kremnici pod záštitou Petra Michalicu alebo výstavu Petra Pollága v Galérii u anjela v Kežmarku.

Niekoľko tisíc eur investovala Tatra banka do kvalitných vzdelávacích projektov pre vysoké školy, kde si 
naliehavo uvedomuje nutnosť podpory vedeckého poznania a skvalitnenia vyučovacieho procesu. Tatra banka 
podporila najmä vzdelávacie podujatia z oblasti ekonómie, finančníctva, a to predovšetkým vedecké konferencie, 
vydávanie vysokoškolských učebníc, rozvoj knižničných systémov, ale aj ďalšie zaujímavé a inovatívne projekty 
na vysokých školách.

Tatra banka pravidelne prispieva k rozvoju vzdelávania aj podporou etablovaných konferencií pre špičkových 
odborníkov a prax. V roku 2009 sa opäť stala exkluzívnym partnerom TREND konferencií a partnerom prestížneho 
diskusného podujatia HN Club. V spolupráci s vydavateľstvom Eastone Books Tatra banka opäť aj tento rok vydala 
tri knižné tituly z edície Business Class, a to: Richard Branson – Biznis v plnej nahote, Ted Turner – Volajte ma Ted, 
Warren Buffett – Snehová guľa. V spolupráci s vydavateľstvom Petum Tatra banka podporila vydanie publikácie 
Hranice geometrie. 

V oblasti zlepšovania kvality školstva banka podporila mimovládnu neziskovú organizáciu INEKO a jej monitoring 
obsahovej reformy školstva a informovanie o kľúčových kompetenciách pre základné a stredné školy. Spoločensky 
dôležitý projekt finančného vzdelávania sociálne slabších skupín rozvinula v spolupráci s Nadáciou INTEGRA.
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Nadácia Tatra banky
Nadácia Tatra banky aj v roku 2009 sústredila svoju pozornosť na rozvoj svojho strategického cieľa, 

ktorým je podpora a rozvoj kvality vzdelávania na vysokých školách. V roku 2009 úspešne prebehli štyri grantové 
programy, ktoré podporili 33 unikátnych projektov, viac ako 20 ekonómov a vedcov zo zahraničia prednášalo na 
slovenských univerzitách. Prednáška nositeľa Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda 
Nobela (tzv. Nobelova cena za ekonómiu) ako aj prednášky vedeckých osobností sa tak postupne stávajú tradíciou 
v slovenskom univerzitnom prostredí. Na podporu vzdelávacích projektov a grantov venovala Nadácia Tatra banky 
v roku 2009 viac ako 600-tisíc EUR, ktoré tvorili viac ako tri štvrtiny rozpočtu nadácie a ďalšia štvrtina smerovala  
na podporu slovenského umenia. 

V roku 2009 rozdelila Nadácia Tatra banky 55 373 EUR nadaným študentom na podporu ich zahraničných 
stáží a študijných pobytov v rámci grantového programu Študenti do sveta. Tento grantový program sa ukazuje ako 
jeden z najpopulárnejších grantových programov Nadácie Tatra banky. Pôsobenie mimovládnych organizácií v oblasti 
vzdelávania na vysokých školách sa javí ako jeden zdroj inovácií a nových netradičných foriem výučby a narábania 
s informáciami, preto Nadácia Tatra banky pokračovala v grantovom programe Vedieť viac určenom pre mimovládne 
organizácie z oblasti vzdelávania. Grant Vedieť viac získalo v roku 2009 až 14 projektov a spolu im bolo rozdelených 
49 768 EUR. Podporené boli predovšetkým workshopy zahraničných expertov, výberové prednášky s inovatívnymi 
témami, projekty orientované na mimoriadne nadaných študentov. Z grantu E-Talent, ktorý vznikol v roku 2009 
na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky, rozdelila Nadácia Tatra banky 32 697 EUR 
a podporu získalo 8 špičkových projektov. Podporu z grantového kola Kvalita vzdelávania, ktorý je určený na rozvoj 
vyučovacieho procesu na vysokých školách, získalo v roku 2009 až 11 vysokoškolských tímov. Rozdelená suma 
sa pohybovala vo výške 35 379 EUR. 

Rok 2009 bol mimoriadne bohatý na zvučné mená svetových ekonómov. Otázkami ekonomickej 
transformácie v strednej Európe sa na odbornom workshope zaoberali špecialisti z ekonomického inštitútu 
CATO v marci 2009. Workshopom a prednáškami o inštitucionálnej ekonómii odbornú verejnosť zaujali odborníci 
z Ronald Coase Institute v máji 2009. Súčasťou ich prednáškového cyklu bola prednáška profesora Roberta Alibera 
na tému Štyri finančné krízy za posledných 25 rokov. Dňa 19. októbra si univerzitní študenti mali možnosť vypočuť 
prednášku na tému Poučenie z krízového vývoja, ktorú predniesol profesor Ľuboš Pástor, špičkový slovenský ekonóm 
prednášajúci na univerzite Chicago Booth. Téme z oblasti experimentálnej ekonómie „Dôvera – kľúč k produktivite 
a rozvoju“ sa venoval Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD., v novembri 2009. Vďaka turbulentnej situácii na finančných 
trhoch získali návštevy zahraničných profesorov na dôležitosti. Vrcholom vzdelávacích aktivít Nadácie Tatra banky 
bol už druhý ročník prestížneho vzdelávacieho podujatia Nobel Prize Lecture Series, keď Slovensko 22. septembra 
navštívil nositeľ Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy profesor Edward C. Prescott. 

November patril v Nadácii Tatra banky už tradične umelcom a umeniu. Ceny Nadácie Tatra banky 
sa už po 14-krát odovzdávali 21. novembra v prestížnych priestoroch Slovenského národného divadla. Laureátom 
Hlavnej ceny pre rok 2009 sa v oblasti audiovizuálnej tvorby stal Peter Kerekes za réžiu filmu Ako sa varia dejiny, 
v kategórii divadlo získal cenu scénograf Boris Kudlička za scénografiu divadelného predstavenia Orfeus a Eurydika, 
v kategórii hudba udelili cenu opernému spevákovi Daliborovi Jenisovi, za literatúru prebral cenu Pavol Rankov 
za úspešný román Stalo sa prvého septembra. Dezider Tóth, ktorý vystavuje pod menom Monogramista T.D., získal 
hlavnú cenu v kategórii výtvarné umenie za autorský album Repartitúry. Držiteľmi ocenenia Mladý tvorca za rok 2009 
sa stali Ondrej Kovaľ za hlavnú úlohu v hre Amadeus a postavu Stivu v Anne Kareninovej, za prínos v oblasti hudby 
ocenili Stanislava Palúcha za jeho spoluprácu na dvojcédečku Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič, Peter Pavlac 
si odniesol cenu mladého tvorcu v oblasti literatúra za napísanie divadelnej hry Červená princezná. Lucia Nimcová 
bola ocenená v kategórii výtvarné umenie za svoju fotografickú tvorbu v uplynulom období. Dňa 22. novembra 
Nadácia Tatra banky už tradične spolupracovala na Dni otvorených dverí v SND.
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Umenie podporila Nadácia Tatra banky aj finančnými darmi regionálnym divadlám a divadelným 
zoskupeniam, ktoré tvoria oporu kultúrneho diania v regiónoch. To podporila Nadácia Tatra banky aj prostredníctvom 
zamestnaneckého programu Dobré srdce, z ktorého bolo podporených 39 projektov zamestnancov zameraných 
predovšetkým na rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia v regiónoch. Nadácia Tatra banky aj v roku 2009 podporila 
občianske združenie Divé maky, ktoré sa venuje vzdelávaniu a rozvoju mladých rómskych talentov. V programe 
Vzdelávanie na úrovni podporila nadácia formou štipendií poslucháčov Vysokej školy múzických umení, ktorí tak 
mohli svoju prax rozvinúť v Orchestri Slovenského rozhlasu. Finančne podporila vydávanie vzdelávacích pomôcok 
pre študentov stredných škôl v oblasti financií a ekonómie v spolupráci s denníkom SME a Nadáciou Knihy školám. 
V neposlednom rade bol podporený aj program na rozvoj a ochranu stavebného kultúrneho dedičstva, ktorý 
zastrešuje vzdelávacia inštitúcia AINova.
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Zámery na rok 2010
V kontexte hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila ekonomické dianie nielen u nás, ale prakticky na celom svete, 

čakajú Tatra banku v roku 2010 viaceré výzvy. Jednou z nich je posilniť postavenie na trhu, a to v čase, keď viacerí 
noví hráči avizujú svoj príchod na bankový trh. Rozšírenie konkurencie je vždy impulz na skvalitnenie služieb, ktoré 
banky svojim klientom ponúkajú. Vychádzajúc z misie Tatra banky, cieľom je prinášať klientom výnimočný osobný 
a finančný komfort. Preto je odlíšiteľná kvalita služieb v porovnaní s konkurenciou zámer, na ktorý sa banka chce 
sústrediť a vrátiť sa tak na bývalé pozície. Je to úloha neľahká, lebo každá banka chce poskytnúť svojim klientom 
maximum možného a neustále napredovať. 

Svoje správanie chce banka viesť v duchu svojej stanovenej misie, vízie a hodnôt. To znamená realizovať 
dlhodobé ciele zásadne transparentným spôsobom. Medzi hodnoty patrí tímovosť, nadšenie, čestnosť, náročnosť, 
tvorivosť a zodpovednosť - aj v celospoločenskom meradle. Medzi zodpovedné patria nielen aktivity zamerané na 
podporu vzdelávania a umenia, ale je tu záujem pomôcť aj v tých regiónoch Slovenska, ktoré zápasia s problémami. 
Preto sa niektoré pracoviská presunuli mimo Bratislavy. Už dávnejšie boli call centrá prevádzkované v Banskej 
Bystrici a v Nitre. V minulom roku sa banka rozhodla byť aktívna v ďalšom kraji, ktorý práve zápasí so spomínanou 
nezamestnanosťou. Preto bolo cieľom pomôcť kraju v boji s týmto negatívnym aktuálnym spoločenským fenoménom 
a v Prešove bolo otvorené spracovateľské centrum. Ambíciou je toto centrum skvalitňovať a posilniť, aby prinášalo 
klientom, samotnému regiónu i banke pridanú hodnotu. V tomto roku bude pokračovať rozvoj implementácie 
metodiky „Lean“, bonusového systému a procesnej optimalizácie v procesoch operations. Zrealizuje sa prezentáciu 
a zhodnotenie úspechov spracovateľského centra ako referenčného spracovateľského miesta so zavedenou „Lean“ 
metodikou, a to tak v rámci skupiny Raiffeisen International, ako aj mimo nej v spolupráci s renomovanými partnermi  
či už doma, ale najmä v zahraničí. Spracovateľské centrum by bude využité aj na vybudovanie „Lean academy“,  
čo môže priniesť renomé nielen samotnej Tatra banke, ale aj skupine Raiffeisen International. 

Napriek kríze sa opäť začína postupne oživovať trh. Preto očakávame, že pomaly začne narastať záujem 
o úvery či už v oblasti korporátneho biznisu (veľké, ako aj malé a stredné firmy), alebo aj v rámci retailu. Treba sa preto 
pripraviť na nárast dopytu a stanoviť si podmienky tak, aby mohlo byť uspokojené čo najväčšie množstvo našich klientov. 
Samozrejme, že tento proces je potrebné nastaviť zodpovedne. Určite nie je ambíciou poskytovať úvery za každú cenu 
s cieľom zvyšovať svoj trhový podiel, ale ako konzervatívna banka, ktorá berie do úvahy popri progrese aj všetky možné 
riziká. Je potrebné stanoviť takú úverovú politiku, aby banka dosiahla čo najmenej zlyhaných úverov a bola v dobrej 
kondícii. Pokiaľ ide o oblasť projektového financovania nehnuteľností, snahou bude udržať sa medzi trhovými lídrami. 
Väčší potenciál poskytovania nových úverov je vo financovaní iných typov projektov, hlavne v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie. Z obchodného hľadiska je cieľom postupné naštartovanie aktívneho obchodu pri zachovaní opatrnej 
rizikovej politiky pri pokračovaní zodpovedného monitoringu úverového portfólia. Je v záujme Tatra banky udržať stabilnú 
bázu depozitov a pričom sa počíta s implementáciou projektu CRM (customer relationship management).

V rámci retailu je snahou banky pokračovať svojou inovatívnou politikou a skvalitnením služieb v stratégii udrža-
nia a prísunu depozitov. V minulom roku získali klienti komfort v podobe nového balíka služieb TatraPersonalTB. V roku 
2010 Tatra banka prinesie v oblasti balíkových bežných účtov ďalšie novinky – Detské konto, Manželskú zľavuTB, ako 
i neustále sa vyvíjajúci Spending reportTB. Nemenej dôležitou aktivitou bude oslovovanie jednotlivých vekových kategórií 
v zmysle životného cyklu balíka TatraPersonalTB, ako napríklad TatraPersonalTB Young, TatraPersonalTB Academy 
a podobne. Taktiež bude banka pokračovať v klasickom a obľúbenom produkte, ktorým je vkladná knižka, preto na trhu 
ponechá „Najkrajšiu vkladnú knižku“ so svojím bonusovým trojnásobným úrokom. V neposlednom rade budú pokračovať 
ďalšie úspešné Garantované investícieTB, ako i Riadený vkladTB. Samozrejmosťou je progres a kvalitná starostlivosť 
o klientov na poli klasických termínovaných účtov. V úverovom biznise sa bude banka ďalej sústreďovať na elimináciu  
dôsledkov finančnej krízy a pre klientov pripravuje implementáciu reštrukturalizačného balíčka vrátane štátnej pomoci pri 
hypotekárnych úveroch. Pozornosť bude neustále venovaná automatizácii procesov, ktorá prinesie klientom lepší servis.
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Dôležitou oblasťou, ktorá každoročne zaznamenáva napredovanie, je oblasť platobných kariet. Tatra banka bude 
naďalej dbať na posilňovanie bezpečnostných prvkov, a preto bude ďalej vydávať platobné karty s technológiou Chip & PIN, 
a to nielen pri debetných, ale aj kreditných kartách a pokračovať bude aj v ďalšej transformácii klientov na využívanie dnes 
najbezpečnejšej technológie pre Internet banking – Card&Reader. Banka samozrejme naďalej zotrvá v trende vydávania 
limitovaných edícií platobných kariet venovaných slovenským osobnostiam. Novinkou, ktorú chce predstaviť na trhu v roku 
2010, je Darčeková kartaTB. Cieľom je naďalej implementovať najmodernejšie technológie v oblasti používania platobných 
kariet a priniesť klientom ďalšiu pridanú hodnotu a bezpečnosť platenia. V oblasti akceptácie platobných kariet bude snaha 
o udržanie, resp. zvýšenie trhového podielu v objeme realizovaných transakcií prostredníctvom platobných terminálov. V 
kontaktnom centre DIALOG sa banka sústredí na ďalšie zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Cieľom je intenzívne 
využívanie „satisfaction measurment system“, nástroja na monitorovanie kvality poskytovaných služieb pomocou získania 
spätnej väzby klientov. Samozrejme, je plánované aj skvalitnenie poskytovaných služieb cez už spomínaný Internet banking, 
a to neustálym zavádzaním nových funkcionalít na základe pripomienok a požiadaviek klientov.

Pozornosť bude určite sústredená aj na dcérske spoločnosti. Hovoriac o Tatra Leasingu, dôraz bude kladený na 
tri hlavné body, ktorými sú prehĺbenie spolupráce s materskou bankou, automatizácia a optimalizácia pracovných procesov 
a sústredenie kapacít na modifikáciu a inováciu pracovných postupov. Pokiaľ ide o Tatra Asset Management, možno povedať, 
že sa obnovila dôvera klientov v investíciu do podielových fondov a DDS Tatra banky naďalej plánuje zodpovedne plniť úlohy, 
ktoré jej vyplývajú z novely zákona o doplnkových dôchodkových spoločnostiach.

Zámery, ktoré si Tatra banka stanovila na rok 2010, sú navyše ambiciózne, keďže ich chce realizovať v nie práve 
najjednoduchšom období. Sú to však veľké výzvy, ktoré môžu banku posunúť vpred. Tatra banka mala vždy najvyššie ambície 
a chce ich splniť k spokojnosti jej akcionárov, klientov i zamestnancov. 
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Vyhlásenie o správe a riadení
Systém správy a riadenia Tatra banky sa riadi Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý 

tvorí súčasť Burzových pravidiel pre prijímanie cenných papierov na regulovaný trh (ďalej len „Kódex“) a je verejne 
dostupný na http://www.bcpb.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 mimoprocesnú kontrolu. 

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 minimalizáciu rizík. 

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 znamená 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.
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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.

Operačné riziko sa riadi štandardným postupom zadefinovaným materskou spoločnosťou a ďalšími interne 
vyvinutými metódami a postupmi. Na identifikáciu operačných rizík banka (skupina) používa trojrozmerný model 
tvorený troma zložkami: kategória rizík, časť procesu a biznis línií. Banka (skupina) kladie dôraz predovšetkým 
na zlepšovanie kvality procesov a zameriava sa na opatrenia smerujúce k znižovaniu operačných rizík.

Bližšie informácie o jednotlivých rizikách, ktorým je banka (skupina) vystavená, sa nachádzajú v poznámkach 
k účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2009, pripravenej podľa Medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia, ktorá je súčasťou Výročnej správy za rok 2009.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Rozhoduje o otázkach, ktoré do pôsobnosti valného 
zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník. V roku 2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 
30. apríla. Právo účasti na valnom zhromaždení a s tým spojené ďalšie práva využilo 91,63 % majiteľov kmeňových 
akcií. Akcionári o. i. schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu, rozhodli 
o rozdelení zisku a určení tantiém, o zvýšení základného imania spoločnosti, poverili predstavenstvo zvýšiť základné 
imanie vydaním prioritných akcií, schválili zmenu stanov, emisiu dlhopisov a záložné právo k vlastným akciám a zvolili 
dvoch nových členov dozornej rady. 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 podpredsedov predstavenstva. V roku 2009 malo 
predstavenstvo šesť členov. Predstavenstvo zasadá spravidla raz týždenne. Rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti s výnimkou záležitostí patriacich do právomoci valného zhromaždenia a dozornej rady. Na základe 
poverenia valným zhromaždením je predstavenstvo oprávnené rozhodnúť o vydaní prioritných akcií do celkovej 
schválenej výšky základného imania, ktorá predstavuje 60 380 000 EUR.

Spoločnosť má základné imanie vo výške 54 554 928 EUR. Rozvrhnuté je na 50 216 kmeňových akcií 
v menovitej hodnote 800 EUR na akciu, čo predstavuje 73,64 % zo základného imania, 2 095 kmeňových akcií 
v menovitej hodnote 4 000 EUR na akciu, čo predstavuje 15,36 % zo základného imania a 1 500 532 prioritných 
akcií v menovitej hodnote 4 EUR, čo predstavuje 11 % zo základného imania.

Podiel na základnom imaní spoločnosti zodpovedajúci kvalifikovanej účasti (aspoň 10 %) majú spoločnosť 
Raiffeisen International Bank-Holding, AG a Tatra Holding, GmbH, obe so sídlom v Rakúsku.
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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 svojich 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 tiež 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 EUR 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 je možné previesť na inú 
osobu než spoločnosť alebo zriadiť k nim 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 pre 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.
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Konsolidovaná účtovná závierka

Pozn. 2009 2008

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 357 974 454 725

Náklady na úroky a podobné náklady (115 626) (192 909)

Výnosové úroky, netto (1) 242 348 261 816

Opravné položky a rezervy na straty (2) (52 574) (43 400)

Výnosové úroky, netto, po zohľadnení opravných položiek 189 774 218 416

Výnosy z poplatkov a provízií 108 203 129 373

Náklady na poplatky a provízie (18 653) (17 014)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto (3) 89 550 112 359

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie (4) 40 808 74 306

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej 
hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát (5)  8 054 (537)

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj (6) 4 -

Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach (7) (1 212) 872

Všeobecné administratívne náklady (8) (208 110) (237 064)

Ostatný prevádzkový zisk (strata) (9) 2 954 (2 385)

Zisk pred zdanením 121 822 165 967

Daň z príjmov (10) (26 938) (34 659)

Súhrnný konsolidovaný zisk po zdanení 94 884 131 308

Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu 
(menovitá hodnota 800 EUR) v EUR (11) 1 525 2 341

Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu 
(menovitá hodnota 4 000 EUR) v EUR (11) 7 627 -

Základný a zriedený zisk na prioritnú akciu 
(menovitá hodnota 4 EUR) v EUR (11) 8 12

Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát
za rok končiaci sa 31. decembra 2009 pripravený podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia (v tis. EUR)
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Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Pozn. 2009 2008

Aktíva

Peniaze a vklady v centrálnych bankách (12) 165 514 927 618

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám (13) 1 066 737 2 012 599

Úvery poskytnuté klientom, brutto (14) 5 484 549 5 763 925

Opravné položky na straty z úverov (15) (164 258) (108 670)

Finančné aktíva na obchodovanie (16) 546 227 422 437

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát (17) 209 150 364 779

Finančné aktíva držané do splatnosti (18) 1 524 294 1 008 333

Finančné aktíva na predaj (19) 644 664

Podiely v pridružených spoločnostiach (20) 11 477 12 929

Dlhodobý nehmotný majetok (21, 23) 34 870 34 773

Dlhodobý hmotný majetok (22, 23) 84 054 89 149

Splatná daňová pohľadávka (24) 13 453 33

Odložená daňová pohľadávka (10, 25) 13 567 1 060

Ostatné aktíva (26) 23 663 21 424

Aktíva spolu 9 013 941 10 551 053

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk (27) 103 448 859 462

Vklady klientov (28) 6 716 322 7 455 054

Finančné záväzky na obchodovanie (29) 130 592 231 655

Záväzky z dlhových cenných papierov (30) 1 069 618 1 123 795

Rezervy na záväzky (31) 31 880 37 804

Splatný daňový záväzok (32) 146 21 376

Odložený daňový záväzok (33) 749 672

Ostatné záväzky (34) 32 580 37 818

Podriadené dlhy (35) 120 373 120 694

Záväzky spolu 8 205 708 9 888 330

Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) (36) 713 349 531 415

Súhrnný konsolidovaný zisk po zdanení 94 884 131 308

Vlastné imanie spolu 808 233 662 723

Záväzky a vlastné imanie spolu 9 013 941 10 551 053

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
za rok končiaci sa 31. decembra 2009 pripravený podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia (v tis. EUR)
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Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Konsolidovaný výkaz o zmenách vo vlastnom imaní
za rok končiaci sa 31. decembra 2009 pripravený podľa Medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia (v tis. EUR)

Základné 
imanie

Základné 
imanie – 
vlastné 

akcie

Emisné 
ážio 

Emisné ážio - 
vlastné akcie

Rezervný 
fond a 

ostatné fondy

Nerozdelený 
zisk

Súhrnný 
konsoli-

dovaný zisk 
po zdanení

Spolu

Vlastné imanie  
k 1. januáru 2009 38 318 (176) 49 012 (1 726) 10 426 435 561 131 308 662 723

Prevod do 
nerozdeleného zisku - - - - 31 69 784 (69 815) -

Výplata dividend - - - - - - (61 493) (61 493)

Emisia kmeňových akcií 8 380 - 101 608 - - - - 109 988

Predaj vlastných 
prioritných akcií - 851 - 6 936 - - - 7 787

Amortizácia diskontu 
prioritných akcií - - 2 572 - - - - 2 572

Strata z predaja kmeňových 
a prioritných akcií - - (686) 686 - - - -

Spätné odkúpenie 
prioritných akcií - (729) - (7 499) - - - (8 228)

Navýšenie základného 
imania z majetku 
materskej spoločnosti

7 857 (111) - 111 - (7 857) - -

Súhrnný konsolidovaný 
zisk po zdanení - - - - - - 94 884 94 884

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2009 54 555 (165) 152 506 (1 492) 10 457 497 488 94 884 808 233

Základné 
imanie

Základné 
imanie – 
vlastné 

akcie

Emisné 
ážio 

Emisné ážio - 
vlastné akcie

Rezervný 
fond a 

ostatné fondy

Nerozdelený 
zisk

Súhrnný 
konsoli-

dovaný zisk 
po zdanení

Spolu

Vlastné imanie  
k 1. januáru 2008 37 419 (126) 38 820 (1 030) 10 272 391 906 114 539 591 800

Prevod do 
nerozdeleného zisku - - - - 154 43 655 (43 809) -

Výplata dividend - - - - - - (70 730) (70 730)

Emisia prioritných akcií 899 - 7 997 - - - - 8 896

Predaj vlastných 
prioritných akcií - 287 - 2 549 - - - 2 836

Amortizácia diskontu 
prioritných akcií - - 2 319 - - - - 2 319

Strata z predaja 
prioritných akcií - - (135) 135 - - - -

Spätné odkúpenie 
prioritných akcií - (337) 11 (3 380) - - - (3 706)

Súhrnný konsolidovaný 
zisk po zdanení - - - - - - 131 308 131 308

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2008 38 318 (176) 49 012 (1 726) 10 426 435 561 131 308 662 723
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Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch
za rok končiaci sa 31. decembra 2009 pripravený podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia (v tis. EUR)

2009 2008

Peňažné toky z prevádzkových činností
Zisk pred zdanením 121 822 165 967

Úpravy (pozn. 38): (227 155) (224 944)

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového kapitálu, 
prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu (pozn. 38) (105 333) (58 977)

(Zvýšenie) zníženie prevádzkových aktív:

Povinná rezerva v Národnej banke Slovenska 204 345 (232 851)

Úvery poskytnuté bankám 926 512 (551 454)

Úvery poskytnuté klientom 272 849 (1 123 586)

Finančné aktíva a záväzky na obchodovanie (229 704) (27 810)

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 158 489 73 051

Finančné aktíva na predaj 20 -

Ostatné aktíva (2 239) 12 510

Zvýšenie (zníženie) prevádzkových záväzkov:

Vklady a bežné účty bánk (749 059) 515 289

Vklady klientov (731 750) 1 278 628

Záväzky z dlhových cenných papierov (49 658) 204 259

Ostatné záväzky (5 238) (4 029)

Peňažné prostriedky (použité) získané v prevádzkových činnostiach 
pred prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmov (310 766) 85 030

Platené úroky (134 403) (171 589)

Prijaté úroky 374 414 411 781

Daň z príjmov platená (74 018) (33 223)

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto (144 773) 291 999

Peňažné toky z investičných činností
(Prírastok) finančných aktív držaných do splatnosti (1 209 456) (32 833)

Úbytok finančných aktív držaných do splatnosti 687 516 136 875

Prijaté úroky z finančných aktív držaných do splatnosti 42 418 46 521

Príjmy z predaja alebo vyradenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 431 1 088

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (17 381) (30 224)

Obstaranie alebo založenie dcérskej spoločnosti (8) -

Predaj dcérskej spoločnosti 12 000 -

Prijaté dividendy 7 1 394

Peňažné toky z investičnej činnosti, netto (483 473) 122 821

Peňažné toky z finančných činností
(Spätné odkúpenie) emisia prioritných akcií (441) 8 025

Emisia kmeňových akcií 109 988 -

Podriadený dlh - 36 344

Vyplatené dividendy (61 493) (70 730)

Peňažné toky z finančných činností, netto 48 054 (26 361)

Vplyv fluktuácie výmenných kurzov na stav peňazí a peňažných ekvivalentov 148 (12 274)

Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov (580 044) 376 185

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 38) 691 954 315 769

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 38) 111 910 691 954
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke 
k 31. decembru 2009 pripravené podľa Medzinárodných štandardov  
pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia (v tis. EUR)

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 11 dcérskych spoločností a pridružených podnikov. Banka bola založená 17. septembra 1990 
a zapísaná v obchodnom registri 1. novembra 1990. Identifikačné číslo materskej spoločnosti je 00 686 930, 
daňové identifikačné číslo je 202 040 8522.

Hlavný predmet činnosti materskej spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je:

•	 prijímanie vkladov, 
•	 poskytovanie úverov, 
•	 tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov  

(platobný styk a zúčtovanie), 
•	 poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona  

č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných  
nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 

a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, 

ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: 

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, 

ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových  

mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, 
ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať 
v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; 
to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, 
ktorá má za následok ukončenie zmluvy, 

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, 
ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 

g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré 
neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú 
zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú 
obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 
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4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, 

ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: 

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, 

ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu  

k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje finančného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 

7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: 
a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 

8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, 
najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: 

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 

9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným  
alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený  
do tohto obchodu, 

10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania, a poskytovanie 
poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti  
alebo kúpy podniku, 

11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú spojené s poskytovaním  
investičných služieb, 

12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecné 
ho odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 

13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov 
na vlastný účet.
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•	 obchodovanie na vlastný účet 
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek 

a súbormi obehových mincí,
•	 správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
•	 finančný lízing,
•	 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
•	 vydávanie a správa platobných prostriedkov,
•	 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
•	 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
•	 finančné sprostredkovanie,
•	 uloženie vecí,
•	 prenájom bezpečnostných schránok,
•	 poskytovanie bankových informácií,
•	 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
•	 funkcia depozitára a spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

Akcionári materskej spoločnosti v percentuálnych podieloch na hlasovacích právach:

Akcionári materskej spoločnosti v percentuálnych podieloch na upísanom základnom imaní: 

31. decembra 2009 31. decembra 2008

Raiffeisen International Bank–Holding AG 73,88 % 72,44 %

Tatra Holding GmbH 14,38 % 14,11 %

Ostatní 11,74 % 13,45 %

31. decembra 2009 31. decembra 2008

Raiffeisen International Bank–Holding AG 65,75 % 63,02 %

Tatra Holding GmbH 12,80 % 12,28 %

Ostatní 21,45 % 24,70 %
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Tatra Holding GmbH je súčasťou skupiny Raiffeisen Ostbanken-Holding GmbH. Hlavnou materskou 
spoločnosťou spoločnosti Tatra Holding GmbH je Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.

Skupina vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 148 pobočiek, firemných centier 
a obchodných zastúpení firemných centier, Centier bývaniaTB a Centra investovaniaTB. 

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

Členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady materskej spoločnosti k 31. decembru 2009:

Zmeny v dozornej rade materskej spoločnosti počas v roku 2009: 
Robert Gruber – ukončenie funkcie člena dozornej rady 30. apríla 2009 
Reihard Karl – vznik funkcie člena dozornej rady 28. mája 2009 
Aris Bogdaneris - vznik funkcie člena dozornej rady 10. júna 2009

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

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

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti: 
Raiffeisen International Bank–Holding AG, Rakúsko

Obchodné meno priamej materskej spoločnosti zostavujúcej  
konsolidovanú účtovnú závierku: 
Raiffeisen International Bank–Holding AG, 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 International Bank–Holding AG taktiež zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.  
Akcie spoločnosti Raiffeisen International Bank–Holding AG sú kótované na Burze Cenných Papierov, Viedeň. 

Dozorná rada Predstavenstvo

Predseda: Rainer FRANZ Predseda: Igor VIDA

Podpredseda: Herbert STEPIC Podpredseda: Miroslav ULIČNÝ

Členovia: Peter BALÁŽ Členovia: Marcel KAŠČÁK 

Renate KATTINGER Michal LIDAY 

Ján NEUBAUER Martin PYTLIK

Pavol FEITSCHER Peter NOVÁK

Reinhard KARL (od 28. mája 2009)

Aris BOGDANERIS (od 10. júna 2009)
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Definícia konsolidovanej skupiny:

K 31. decembru 2009 skupina pozostávala z materskej spoločnosti a z týchto spoločností  
(ďalej len „konsolidované spoločnosti“):

Skratky:

Spoločnosť Priamy 
podiel V %

Podiel 
skupiny 

v  %

Nepriamy podiel 
prostredníctvom 
spol.

Ičo Hlavná činnosť Metóda 
konsolidácie Sidlo

Tatra Group Servis, s. r. o. 99,5 % 100 % Tatra Billing, s. r. o. 35 730 561 obchodné služby MÚK BA

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

100 % 100 % n/a 35 742 968 správa aktív MÚK BA

ELIOT, s. r. o. 0,5 % 100 % Tatra Group 
Servis, s. r. o 31 392 687 prenájom a správa 

majetku MÚK BA

Tatra Office, s. r. o. 0 % 100 % Tatra Group 
Servis, s. r. o. 35 780 860 podpora IT MÚK BA

CENTRUM BÝVANIA, s. r. o. 0 % 100 % Tatra Group 
Servis, s. r. o 35 707 682

prenájom 
a správa majetku, 
administrátor DDP

MÚK BA

Tatra Billing, s. r. o. 100 % 100 % n/a 35 810 572 služby MÚK BA

TL Leasing, s. r. o. 0 % 100 % Tatra Group 
Servis, s. r. o 31 398 456 lízing MÚK BA

Tatra Residence, s. r. o. 0 % 100 % Tatra Group 
Servis, s. r. o 35 805 498 prenájom a správa 

majetku MÚK BA

Tatra-Leasing, s. r. o. 48 % 48 % n/a 31 326 552 lízing MVI BA

Slovak Banking Credit 
Bureau, s. r. o. 33,33 % 33,33 % n/a 35 869 810 služby NPN BA

Doplnková dôchodková 
spoločnosť Tatra banky, a. s. 100 % 100 % n/a 36 291 111 doplnkové 

dôchodkové sporenie MÚK BA

MÚK metóda úplnej konsolidácie
MVI  metóda vlastného imania
NPN  nekonsolidovaná pre nevýznamnosť
BA  Bratislava 
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Predaj dcérskej spoločnosti

Materská spoločnosť v júni 2009 predala 100 % svojej majetkovej účasti v dcérskej spoločnosti Regional Card 
Processing Centre, s. r. o. za predajnú cenu 12 000 tis. EUR spoločnosti Raiffeisen International Bank–Holding AG.  
Čistý zisk z predaja dcérskej spoločnosti je vykázaný v poznámke 9. 

Iné zmeny v skupine materskej spoločnosti

Spoločnosť CENTRUM BÝVANIA, s. r. o. sa v júni 2009 zlúčila so spoločnosťou Tatra Group Finance, s. r. o. 
Spoločnosť Tatra Group Finance, s. r. o. sa stala právnym nástupcom oboch spoločností a zmenila obchodné meno 
na CENTRUM BÝVANIA, s. r. o.

Pôvodná spoločnosť CENTRUM BÝVANIA, s. r. o. bola následne vymazaná z obchodného registra vrátane 
všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu 18. júnu 2009.

Rozdelenie zisku materskej spoločnosti za rok 2008

Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2008 vo výške 120 331 tis. EUR podľa Medzinárodných  
štandardov pre finančné výkazníctvo bol rozdelený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,  
ktoré sa konalo 30. apríla 2009:

Účtovnú závierku za rok 2008 a vyplatenie tantiém členom dozornej rady vo výške 213 tis. EUR schválilo  
valné zhromaždenie dňa 30. apríla 2009. Dividendy, na ktoré nevznikol k dátumu valného zhromaždenia nárok  
vo výške 390 tis. EUR, boli k 31. decembru 2009 zúčtované do nerozdelených ziskov minulých rokov.

Návrh na rozdelenie zisku materskej spoločnosti za rok 2009

Rozdelenie zisku za rok 2009 podlieha schváleniu valného zhromaždenia materskej spoločnosti.

Zvýšenie základného imania materskej spoločnosti  
z majetku materskej spoločnosti

V súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako aj vyhlášky č. 240/2008 Z.z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri premene 
menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá a vyhlášky č. 246/2008 Z.z. 
o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní 
zo slovenskej mena na eurá materská spoločnosť premenila s platnosťou od 21. januára 2009 nominálne hodnoty 
kmeňových akcií z 20 000 Sk na 663,88 EUR a prioritných akcií zo 100 Sk na 3,32 EUR.

Dividendy – kmeňové akcie 53 840

Dividendy – prioritné akcie 8 043

Prídel do nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období 58 448

Celkom 120 331

Dividendy – kmeňové akcie 57 050

Dividendy – prioritné akcie 7 052

Prídel do zákonného rezervného fondu 2 684

Prídel do nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období 24 014

Celkom 90 800
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Valné zhromaždenie materskej spoločnosti dňa 30. apríla 2009 schválilo v záujme zaokrúhlenia menovitých 
hodnôt kmeňových a prioritných akcií zvýšenie základného imania z majetku materskej spoločnosti. Menovitá hodnota 
kmeňovej akcie sa zvýšila zo sumy 663,88 EUR na výšku 800 EUR a nominálna hodnota prioritnej akcie sa zvýšila 
z 3,32 EUR na 4 EUR. Uvedené zmena nadobudla platnosť 5. júna 2009, kedy bolo uvedené zvýšenie základného imania 
zapísané do Obchodného registra. Informácie o počtoch a menovitých hodnotách akcií sú uvedené v poznámke 36. 
Zmeny súvisiace z navýšením základného imania sú vykázané vo výkaze o zmenách vo vlastnom imaní.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza vplyv zmeny na vlastné imanie zo zvýšenia základného imania z majetku materskej 
spoločnosti:

Zvýšenie základného imania materskej spoločnosti upísaním  
nových kmeňových akcií

Valné zhromaždenie materskej spoločnosti dňa 30. apríla 2009 schválilo v záujme posilnenia kapitálu 
a ďalšieho rastu materskej spoločnosti zvýšenie základného imania materskej spoločnosti o 8 380 000 EUR, 
a to upísaním 2 095 kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej kmeňovej akcie 4 000 EUR za emisný kurz 
52 500 EUR. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním nových kmeňových akcií 
nadobudlo účinnosť dňa 6. júna 2009. Celá suma emisie nových kmeňových akcií bola splatená k 31. decembru 2009 
na účet materskej spoločnosti. Uvedené zmena nadobudla platnosť 8. októbra 2009, kedy bolo uvedené zvýšenie 
základného imania zapísané do Obchodného registra. Informácie o počtoch a menovitých hodnotách akcií sú uvedené 
v poznámke 36. Zmeny súvisiace s navýšením základného imania sú vykázané vo výkaze o zmenách vo vlastnom imaní.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza vplyv zmeny na vlastné imanie zo zvýšenia základného imania upísaním nových 
kmeňových akcií:

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 2009 plnila všetky 
uvedené regulačné požiadavky.

Základné imanie 7 857

Nerozdelený zisk (7 857)

Vplyv na vlastné imanie celkom -

Základné imanie 8 380

Emisné ážio 101 608

Vplyv na vlastné imanie celkom 109 988
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ll. Hlavné účtovné zásady 
Hlavné účtovné zásady uplatnené pri zostavovaní tejto účtovnej závierky sú uvedené v ďalšom texte:

a) Základ prezentácie

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny („účtovná závierka“) za rok 2009 a porovnateľné údaje za rok 2008 
boli vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (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 finančných 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 finančného 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 finančných 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.

V roku 2009 skupina prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a IFRIC pri IASB v znení prijatom EÚ a ktoré sa vzťahujú  na jej prevádzky, 
s účinnosťou v účtovných obdobiach začínajúcich sa 1. januára 2009. Ide o tieto štandardy a interpretácie: 

•	  IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky (zrevidovaný v roku 2007)“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 dodatok k IAS 23 „Náklady na prijaté úvery a pôžičky“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 dodatok k IAS 27 „Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka - obstarávacia cena investície  
v dcérskej spoločnosti, spoločnom podniku a pridruženej spoločnosti“ a IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	  dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje“ a IAS 1 “Prezentácia účtovnej závierky“:  
Prezentácia - Finančné nástroje vypovedateľné zo strany držiteľa a záväzky z likvidácie“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 dodatky k IAS 39 a IFRS 7 „Reklasifikácia finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia“ 
(účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia k 1. júlu 2008 alebo neskôr),

•	 dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: Zverejnenia“ — Dodatky k doplňujúcim zverejneniam reálnej hodnoty  
a rizika likvidity (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov: podmienky prevodu akcií a zrušenie zmlúv o platbách  
na základe podielov“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 „Zdokonalenia IFRS“ (s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),
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•	 Dodatky k IFRIC 9 „Prehodnocovanie vložených derivátov“ a IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 
a oceňovanie“ – vložené deriváty, prijaté EÚ dňa 30. novembra 2009  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 13 „Vernostné programy pre zákazníkov“  
(účinný pre účtovné obdobia začínajúce od 1. júla 2008 a neskôr),

•	 IFRIC 14 „IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne 
požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi“, interpretácia prijatá EÚ dňa 16. decembra 2008  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 15 „Dohody o výstavbe nehnuteľností“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 16 „Zabezpečenie čistých investícií do zahraničných prevádzok“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. októbra 2008 alebo neskôr),

Prijatie nových a revidovaných štandardov a interpretácií sa neprejavilo v zmene účtovných zásad skupiny,  
ktoré by ovplyvnili sumy vykázané za bežné a predchádzajúce obdobie. 

K dátumu schválenia týchto finančných výkazov EÚ schválila na vydanie nasledujúce štandardy, revidované verzie 
a interpretácie, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

•	 zmenený štandard IFRS 3 „Podnikové kombinácie“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 zmeny a doplnenia k IAS 27 „Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 zmena a doplnenie k IAS 39 (revidovaný v roku 2008) „Finančné nástroje: vykázanie a ocenenie položiek, 
ktoré je možné určiť na zabezpečenie“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 IFRS 1 „Prvá aplikácia Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo“ – štandard nahrádza 
IFRS 1 (vydaný v roku 2003 a zmenený a doplnený v máji 2008), (účtovná jednotka uplatní tento štandard, 
ak jej prvá účtovná závierka podľa IFRS je za obdobie, ktoré sa začína 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“ – klasifikácia predkupných práv pri emisii, prijaté EÚ  
dňa 23. decembra 2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),

•	 IFRIC 12 „Koncesionárske zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb“ (účinný v ročnom účtovnom 
období začínajúce 1. januára 2008 alebo neskôr, nemožno ho prijať pred schválením pre zmluvy, na ktoré  
sa v súčasnosti aplikuje IFRIC 4),

•	 IFRIC 17 „Distribúcia nepeňažného majetku vlastníkom“  
(s účinnosťou pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr),

•	 IFRIC 18 „Prevody majetku od zákazníkov“  
(s účinnosťou pre prevody majetku od zákazníkov prijaté 1. júla 2009 alebo neskôr),

Skupina sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred dátumom  
ich účinnosti. Skupina očakáva, že prijatie týchto štandardov a interpretácií v budúcich účtovných obdobiach nebude 
mať významný vplyv na jej finančné výkazy.
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K dátumu schválenia týchto finančných výkazov neboli schválené na používanie v EÚ nasledujúce štandardy, 
dodatky k existujúcim štandardom a interpretáciám, avšak ich schválenie sa očakáva do momentu, kedy štandardy 
a interpretácie nadobudnú účinnosť, okrem IFRS 9, ktorého schválenie je neisté a bolo odložené:

•	 IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),

•	 Dodatky k rôznym štandardom a interpretáciám vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania kvality IFRS 
zverejneného dňa 16. apríla 2009 (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 
38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 16), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie 
(väčšina dodatkov sa bude uplatňovať v účtovných obdobiach začínajúcich sa 1. januára 2010 alebo neskôr), 

•	 Revidovaný IAS 24 „Zverejnenie spriaznených osôb“ - zjednodušenie požiadaviek na zverejnenie pre osoby 
spriaznené s vládou a vysvetlenie definície spriaznenej osoby (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2011 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ – „Dodatočné výnimky pre účtovné jednotky uplatňujúce IFRS 
po prvýkrát“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IFRS 1 „Prvá aplikácia IFRS“ – „Obmedzené výnimky z vykazovania údajov za minulé  
účtovné obdobia podľa IFRS 7 pre účtovné jednotky uplatňujúce IFRS po prvýkrát“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010),

•	 Dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov“ - Transakcie skupiny s platbou na základe podielov 
vysporiadané peňažnými prostriedkami  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

•	 Dodatky k IFRIC 14 „IAS 19 - Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne 
požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi” – Zálohové platby minimálnych požiadaviek na krytie 
zdrojmi (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),

•	 IFRIC 19 „Výmena finančných záväzkov za kapitálové nástroje“  
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr).

Skupina očakáva, že prijatie týchto štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám nebude 
mať významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia.

IFRS 9 by nemal mať významný vplyv na finančné výkazy minulých období, ak dôjde k jeho schváleniu.  
Skupina však zatiaľ dopad tohto štandardu neposudzovala. 

Cieľ zostavenia 

Zostavenie uvedenej konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike je v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 22 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve platného od 1. januára 2005 je banka povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní Medzinárodných účtovných 
štandardov (IFRS). Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nemožno použiť 
na žiadne špecifické 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 finančné nástroje 
boli precenené na reálnu hodnotu.

Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do eurozóny a slovenská koruna (Sk) bola nahradená 
novou platnou menou euro (EUR). Ako dôsledok skupina prekonvertovala od uvedeného dátumu svoje účtovníctvo 
na eurá. Z uvedeného dôvodu účtovné závierky v roku 2009 a nasledujúcich rokoch sú a budú zostavované v eurách. 
Porovnateľné údaje sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro („EUR“) 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 finančné 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: 

•	 Súčasný negatívny vývoj ekonomického prostredia mal za následok úpravu ocenenia vybraných položiek 
majetku skupiny. Vedenie skupiny pri stanovení obozretných a primeraných odhadov ocenenia za daných 
podmienok zobralo do úvahy všetky významné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku, 
ocenenie majetku a záväzkov vykázaných v tejto účtovnej závierke, na likviditu a získavanie zdrojov v súvislosti 
so súčasným stavom hospodárskeho prostredia. Okrem toho pretrváva zvýšená miera neistoty v súvislosti 
s budúcim ekonomickým vývojom, ktorý môže mať za následok významné budúce zmeny v ocenení 
a znehodnotení majetku.

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. Tvorba opravných 
položiek na vzniknuté úverové straty a identifikované budúce možné záväzky však zahŕňa veľa neistôt týkajúcich 
sa výsledkov uvedených rizík a od vedenia skupiny vyžaduje mnoho subjektívnych posudkov pri odhade výšky 
strát. Vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky sa môže výsledok týchto odhadov líšiť od opravných 
položiek na zníženie hodnoty vykázaných k 31. decembru 2009.
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•	 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 kosnsolidácie

Dcérske spoločnosti predstavujú spoločnosti, v ktorých skupina – 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 bezvýznamný. Dcérske spoločnosti sa konsolidujú 
od dátumu, keď v nich skupina 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 banky na základnom imaní a hlasovacích právach daného subjektu a v ktorom má banka 
významný vplyv. Podiely v pridružených spoločnostiach sa v konsolidovanej účtovnej závierke oceňujú metódou 
vlastného imania. Podľa tejto metódy sa podiel pôvodne ocení v obstarávacej cene a následne upraví o zmenu 
podielu investora na čistých aktívach spoločnosti, do ktorej investoval, po získaní podielu. Zisk alebo strata investora 
zahŕňa jeho podiel na zisku alebo strate spoločnosti, do ktorej investoval. Zisky (straty) vyplývajúce z precenenia 
pridružených spoločností metódou vlastného imania sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) 
z podielov v pridružených spoločnostiach“.

 Všetky obstarania dcérskych spoločností sa účtujú metódou obstarávacích nákladov. Obstarávacia cena 
podnikovej kombinácie sa oceňuje sumou reálnych hodnôt predmetných aktív k dátumu výmeny, nadobudnutých 
alebo prevzatých záväzkov a nástrojov vlastného imania, ktoré skupina vydala výmenou za získanie kontroly nad 
dcérskou spoločnosťou, plus všetky náklady priamo súvisiace s danou podnikovou kombináciou. Ak obstarávacia 
cena podnikovej kombinácie prevyšuje podiel skupiny na vykázanej čistej reálnej hodnote identifikovateľných aktív, 
záväzkov a možných záväzkov, rozdiel je vykázaný ako Goodwill (bod j 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 finančných 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 finančnej situácii v položke „Finančné aktíva na obchodovanie“ alebo v položke „Finančné 
záväzky na obchodovanie“ a vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov 
na obchodovanie“.
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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.

Od 1. januára 2009 sa zmenil systém tvorby a sledovania povinných minimálnych rezerv. Zmenila sa aj výška 
úročenia povinných minimálnych rezerv. 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 financií 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 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 aktíva držané do splatnosti“. 

f) Finančné nástroje

Finančný nástroj je zmluva, prostredníctvom ktorej vzniká finančné aktívum jednej účtovnej jednotky 
a zároveň finančný záväzok alebo kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky.

Skupina v súlade so svojím plánom akvizície finančných nástrojov a v súlade s investičnou stratégiou rozlišuje 
štyri kategórie finančných nástrojov:

1. úvery a iné pohľadávky,

2. finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát, 

a) finančné aktívum alebo finančný záväzok na obchodovanie,
b) finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát,

3. finančné aktíva držané do splatnosti,

4. finančné aktíva na predaj
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1. Úvery a iné pohľadávky

Úvery a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s fixnými 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 skupina účtuje poskytnutý úverový prísľub do podsúvahy. Úvery 
skupina zaúčtuje do výkazu o finančnej situácii pri poskytnutí peňažných prostriedkov dlžníkom. Počas vykonávania 
činnosti vznikajú skupine potenciálne záväzky, s ktorými je spojené úverové riziko. Skupina 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.

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 stratu 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 
súhrnného výkazu ziskov a strát.

Skupina tvorí dva typy opravných položiek: individuálne a portfóliové opravné položky. Individuálne opravné 
položky na identifikované potenciálne straty z úverov sa odhadujú na základe posúdenia schopnosti dlžníka splácať 
úver so zohľadnením finančných výsledkov dlžníka a prijatého zabezpečenia. Portfóliové opravné položky slúžia 
na krytie strát, ktoré zatiaľ neboli individuálne identifikované, avšak na základe skúseností z minulosti je zrejmé, 
že k dátumu zostavenia finančných výkazov sú v portfóliu obsiahnuté.

Úverové pohľadávky voči korporátnym klientom sú všeobecne 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 hlavne: omeškanie pohľadávky, informácia, že na dlžníka je vedené exekučné 
konanie väčšieho rozsahu, že dlžník je v konkurze alebo likvidácii, ak sa k pohľadávke viaže identifikovaný 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 finančnej 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 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.
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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 identifikované 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 skupina nemá dostatočne dlhý časový rad dát na výpočet historickej default rate, sú používané 
pravdepodobnosti defaultov vypočítané na základe podobných skupín alebo skupiny RZB. 

Individuálne opravné položky sú tvorené pre: exekúcie, konkurzy a likvidácie, podvody, pre prípad smrti dlžníka. 
Pre uvedené prípady skupina tvorí opravnú položku v plnej výške pohľadávky po zohľadnení hodnoty kolaterálu.

Retailové pohľadávky, ktoré na individuálnej úrovni nevykazujú znaky znehodnotenia, sú oprávkované 
portfóliovou opravnou položkou podľa tzv. flow rate modelu. Portfóliové opravné položky pokrývajú straty, ktoré 
ešte neboli identifikované 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 sú v saturačnom stave, používa skupina tzv. vintage based recovery rate s horizontom maximálne 
36 mesiacov. Pre flow rate model a aj pre vintage based recovery sa používa segmentácia portfólia podľa produktov 
a ich typov na základe rizikových charakteristík a na výpočet flow rates sa používajú 12-mesačné priemery flow rate. 

Skupina pristupuje k úprave ocenenia retailovej pohľadávky v prípade, že pohľadávka má znaky smerujúce 
k znehodnoteniu pohľadávky. Ak skupina identifikuje takéto znaky, vytvorí individuálnu opravnú položku. 

Skupina odpisuje úvery poskytnuté klientom na základe právoplatného rozhodnutia súdu, predstavenstva 
alebo iného orgánu skupiny (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 skupina 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 skupine 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 skupine sa akceptujú najmä tieto typy zabezpečení: 

•	 finančné zabezpečenia,
•	 záruky,
•	 nehnuteľnosti,
•	 hnuteľné predmety,
•	 pohľadávky,
•	 životné poistenie.
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Z právnych inštrumentov sa v skupine 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 skupiny. Stanovovanie 
hodnoty zabezpečovacích prostriedkov je špecifické pre každý typ zabezpečenia, pričom skupina 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 finančných zabezpečení) a s inými faktormi (biznis stratégia a orientácia skupiny). 
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, skupina 
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 skupiny 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 skupiny.

Skupina využíva najmä takéto formy realizácie zabezpečenia:

•	 dobrovoľná dražba,
•	 exekučné konanie,
•	 speňažovanie zabezpečenia pohľadávky skupiny v konkurznom konaní alebo
•	 odpredaj pohľadávok.
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2. Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote  
precenený cez výkaz ziskov a strát 

a) Finančné aktívum alebo finančný záväzok na obchodovanie

Finančné aktíva alebo záväzky 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, akcie) a finančné derivátové nástroje (úrokové swapy, menové swapy, menovo-úrokové swapy, menové 
forwardy, forwardy na úrokovú mieru, menové opcie, opcie na indexy a komoditné deriváty).

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

Akékoľvek nákupy a predaje finančných aktív alebo záväzkov určených na obchodovanie, 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 finančné deriváty. 

Niektoré transakcie s finančnými derivátmi poskytujúce účinný ekonomický hedging pri riadení rizika skupiny 
nespĺňajú kvalifikačné požiadavky na vykazovanie hedgingu podľa špecifických pravidiel IAS 39. Z uvedeného dôvodu 
sa v účtovníctve vykazujú ako finančné deriváty držané na obchodovanie.

Deriváty vnorené do iných finančných 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 týchto aktív na reálnu hodnotu vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. Čistá výška 
výnosov z úrokov z cenných papierov na obchodovanie sa denne časovo rozlišuje a vykazuje vo výkaze súhrnných 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie”. Reálna hodnota finančných 
derivátových nástrojov na obchodovanie sa uvádza v poznámke 50.

Refinančné náklady k cenným papierom na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát 
v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie“. Refinančné náklady predstavujú náklady 
potrebné na refinancovanie 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 finančných nástrojov na obchodovanie“. 
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b) Finančné aktívum alebo finančný záväzok v reálnej hodnote precenený  
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 finančné aktívum v reálnej hodnote precenené 
cez výkaz ziskov a strát. Finančné aktívum zaradené v portfóliu v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 
sa prvotne oceňuje v obstarávacej cene bez transakčných nákladov a následne preceňuje 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 finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených 
cez výkaz ziskov a strát“. 

Čistá výška výnosov z úrokov z cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz súhrnných 
ziskov a strát 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 finančným majetkom s fixnými alebo stanoviteľnými platbami a s fixnou 
splatnosťou, ktoré skupina 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 denne 
časovo rozlišujú a vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov a podobné výnosy“. 

4. Finančné aktíva na predaj

Portfólio finančných 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 „Čistý zisk (strata) 
z finančných 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 2009 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 z oddelene 
popísanými zmenami počas obdobia. Skupina neočakáva 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 finančných aktív na predaj sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy 
z úrokov a podobné výnosy“. Zisk alebo strata z predaja finančných aktív na predaj sa vykazuje vo výkaze súhrnných 
ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj“.
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Ukončenie vykazovania finančných nástrojov

Skupina ukončí vykazovanie finančného majetku len vtedy, keď vypršia zmluvné práva na peňažné toky 
z majetku alebo keď prevedie finančný 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 všetky podstatné riziká a ekonomické úžitky vlastníctva prevedeného finančného majetku ponechá, 
pokračuje vo vykazovaní tohto majetku a navyše vykazuje aj zabezpečovanú pôžičku vo výške prijatých výnosov.

Skupina ukončí vykazovanie finančných 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 finančných nástrojov

Pre stanovenie reálnej hodnoty finančných nástrojov platí:

•	  Reálna hodnota akcií sa stanoví cez posledný kurz akcie (close price) za obchodný deň na burzovom trhu. 
Ak posledný kurz daného dňa nie je známy, použije sa kurz najbližšieho obchodného dňa vyhlásený na danej 
burze. Stanovenie reálnej hodnoty uvedených akcií predstavuje podľa IFRS 7 úroveň 1 - stanovenia na báze 
kótovaných cien na aktívnom trhu.

•	 Reálna hodnota akcií a iných podielových cenných papierov spoločností, ktorých cena nie je kótovaná na 
aktívnom trhu a ich reálnu hodnotu nemožno spoľahlivo stanoviť, sa oceňuje v obstarávacej cene zníženej 
o hodnotu znehodnotenia. Stanovenie reálnej hodnoty je definované podľa IFRS 7 podľa úrovne 3 - vstupy 
pre aktívum alebo záväzok, ktoré nie sú založené na zistiteľných trhových údajoch (nezistiteľné vstupy).

•	 Reálna hodnota dlhových cenných papierov sa stanoví na základe posledného, burzou zverejneného kurzu 
cenného papiera, priemeru kotácií v module tvorcov trhu Burzy cenných papierov Bratislava, na základe 
ceny zverejnenej v Benchmark NBS alebo ceny zverejnenej všeobecne uznávaným informačným systémom 
(Bloomberg, Reuters) v súlade s platnou legislatívou. Stanovenie reálnej hodnoty uvedených dlhových 
cenných papierov predstavuje podľa IFRS 7 úroveň 1 - stanovenia na báze kótovaných cien na aktívnom trhu.

•	 Reálna hodnota finančných nástrojov, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu, sa stanoví pomocou 
oceňovacích metód ako teoretická cena odvodená od výnosu odčítaného z výnosovej krivky štátnych 
cenných papierov alebo swapovej krivky a kreditnej prirážky dlhových cenných papierov emitentov 
porovnateľným kreditným rizikom podľa všeobecne platných pravidiel preceňovania. Ak sa na stanovenie 
reálnej hodnoty použijú oceňovacie metódy, finančné nástroje oceňuje a pravidelne preveruje kvalifikovaný 
pracovník, ktorý je nezávislý od ich tvorby. 

•	 Pokiaľ je to prakticky možné, modely používajú len zistiteľné údaje, avšak oblasti, ako napr. úverové riziko, 
volatilita a likvidita, si vyžadujú odborné odhady. Zmeny predpokladov spojených s týmito faktormi by mohli 
mať dopad na vykázanú reálnu hodnotu finančných nástrojov. Stanovenie reálnej hodnoty predstavuje podľa 
IFRS 7 úroveň 2 – stanovenie na báze aktívneho trhu, ale nie podľa cien identických aktív a záväzkov.

•	 Reálna hodnota štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok NBS sa stanoví diskontovaním 
menovitej hodnoty na súčasnú hodnotu požadovaným výnosom do splatnosti, ktorý sa tvorí ako priemer EUR 
sadzieb bid a ask do splatnosti danej pokladničnej poukážky.
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•	 Reálna hodnota derivátov na kapitálovom trhu sa stanoví na základe poslednej, burzou zverejnenej ceny 
derivátu z daného obchodné dňa. V prípade OTC derivátov sa reálna hodnota stanoví oceňovacími metódami 
využívajúcimi diskontovanie budúcich peňažných tokov na súčasnú hodnotu s použitím overiteľných 
trhových údajov. Stanovenie reálnej hodnoty derivátov na kapitálovom trhu predstavuje podľa IFRS 7 úroveň 
2 - stanovenie na báze aktívneho trhu, ale nie podľa cien identických aktív a záväzkov.

•	 Reálna hodnota derivátov na peňažnom trhu sa stanoví na základe poslednej, burzou zverejnenej ceny 
derivátu z daného obchodné dňa. V prípade OTC derivátov sa reálna hodnota stanoví oceňovacími metódami 
využívajúcimi diskontovanie budúcich peňažných tokov na súčasnú hodnotu s použitím overiteľných trhových 
údajov. Reálna hodnota opcií sa stanoví použitím všeobecne uznávaného analytického preceňovacieho 
modelu s využitím overiteľných trhových údajov. Ak skupina nestanovuje reálnu hodnotu pomocou 
preceňovacieho modelu, môže v prípade, že ide o uzatvorenú pozíciu, využiť preceňovacieho agenta.  
Pri derivátoch na peňažnom trhu sa používa úroveň 2 - stanovenie na báze aktívneho trhu, ale nie podľa  
cien dentických aktív a záväzkov.

Prehľad výšky finančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelených podľa úrovní stanovenia 
ich reálnej hodnoty je uvedený v poznámke 50.

Na stanovenie reálnej hodnoty finančných aktív a záväzkov používa skupina tieto informácie:

Bloomberg – záverečné ceny posledného obchodného dňa, t. j. „close ceny“, zdroj: BGN – Bloomberg 
generic prices – kde sa cena tvorí prostredníctvom cien rôznych kontribútorov (subjektov finančného trhu 
prispievajúcich do informačného systému vlastné ceny) a iných dôležitých trhových informácií. Cieľom metódy 
Bloombergu je tvorba reálnej ceny.

Reuters – záverečné ceny posledného obchodného dňa, t. j. „close ceny“, v prípade cien, ktoré nemajú 
záverečnú hodnotu, vykonávame interný fixing cien o 15.00 hod. aktuálneho dňa z cien zverejňovaných 
kontribútormi.

BCBP – oficiálna internetová stránka Burzy cenných papierov, a.s., www.bsse.sk.

EBOS – elektronický obchodný systém BCBP, ktorým burza poskytuje svojim členom burzové informácie.

V prípade stanovenia reálnej hodnoty finančných 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 finančných nástrojov, ktoré nie sú preceňované na reálnu hodnotu, sú uvedené v poznámke 50.
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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 finančnej 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 aktíva 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 finančnej situácii ako aktíva v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ alebo 
„Úvery poskytnuté klientom“. 

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 alebo 
zrýchlených 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) Goodwill

Goodwill predstavuje prebytok obstarávacej ceny, ktorá prevyšuje reálnu hodnotu identifikovateľných 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.

k) 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.

Stroje a zariadenia, počítače, dopravné prostriedky 2 – 10

Softvér do 10

Inventár a vybavenie 6 – 10

Energetické prístroje a zariadenia 10 – 15

Optická sieť 30

Budovy a stavby 10 – 40
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l) Lízing 

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

1. Skupina ako prenajímateľ

Záväzky nájomcov vyplývajúce z finančného lízingu sa evidujú ako pohľadávky vo výške čistej investície 
skupiny do lízingov. Príjmy z finančného 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 finančnej situácii v položke  
„Úvery poskytnuté klientom, brutto“ v riadku „Pohľadávky z finančného lízingu”.

2. Skupina ako nájomca

Majetok vlastnený na základe finančného 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 finančnej situácii ako záväzok z finančného lízingu. 
Lízingové splátky sa rozdeľujú medzi finančné 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 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.

m) 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 investičné zmenky. Nákladové úroky 
vznikajúce z emisie cenných papierov sa vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Náklady na úroky 
a podobné náklady“.

n) Podriadené dlhy

Podriadený dlh predstavuje cudzí zdroj skupiny, pričom nároky na jeho vyplatenie sú v prípade konkurzu, 
vyrovnania alebo likvidácie skupiny podriadené pohľadávkam ostatných veriteľov. Podriadené dlhy skupiny sa vykazujú 
na samostatnom riadku výkazu o finančnej 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 finančný 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. 
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o) Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze peňažných tokov

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, bežné účty v iných bankách a krátkodobé štátne  
cenné papiere.

p) 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.

q) Rezervy na zamestnanecké požitky

Skupina má dlhodobé programy so stanovenými požitkami pozostávajúce z jednorazového príspevku pri  
odchode do dôchodku a z odmeny pri životných jubileách. K 31. decembru 2009 mala skupina 3 521 zamestnancov, 
ktorí spadali pod tento program (2008: 3 893 zamestnancov). Spôsob výpočtu záväzku vychádza z poistnomatematic-
kých výpočtov, ktoré sú založené na veku zamestnanca, odpracovaných rokoch, fluktuácii, úmrtnostných tabuľkách  
a diskontných úrokových sadzbách.

Náklady na zamestnanecké požitky sa odhadujú metódou projektovanej jednotky kreditu s poistnomatema-
tickým 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 poskytnutých odmien pri životných 
jubileách a z programu definovaných 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 finančnej 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 nákladoch (poznámka 8). 

r) Časové rozlíšenie úrokov

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

Skutočná ročná diskontná sadzba 4 %

Budúci skutočný ročný nárast miezd 2 %

Ročná miera odchodov/fluktuácia zamestnancov 8 – 21 %

Vek odchodu do dôchodku Na základe platnej legislatívy
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s) 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 alebo finančné záväzky 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 finančného majetku, prípadne počas kratšieho obdobia. 

Úrokový výnos z položky „Finančné aktíva alebo finančné záväzky na obchodovanie” sa vykazuje 
vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Čistý zisk (strata) z finančných 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 finančných 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 skupinou. 

t) 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 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 2009 ani 31. decembru 2008  
neboli vydané žiadne zriedené potenciálne kmeňové akcie. 

u) Zdaňovanie a odložená daň
Daň z príjmov vypočíta 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 spoločnosti zo splatnej dane 
sa vypočíta pomocou daňových sadzieb platných, resp. uzákonených do dátumu súvahy.

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 finančného výkazníctva. Na určenie 
odloženej dane z príjmov bola použitá očakávaná daňová sadzba pre nasledujúce roky, t. j. 19 %. 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.
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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 finančnej 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), ktoré sa vykazujú vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát v položke „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“ s výnimkou DPH z obstarania dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, ktorá vstupuje do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

III. Vykazovanie podľa segmentov

Pri vykazovaní podľa segmentov skupina aplikuje Medzinárodný účtovný štandard pre finančné výkazníctvo 
IFRS 8 – „Prevádzkové segmenty“.

Základom rozdelenia na jednotlivé segmenty je interný princíp poskytovaný manažmentu skupiny, ktorý je orientovaný 
na klienta. Odráža taktiež princíp segmentácie hlavného akcionára Raiffeisen International Bank–Holding AG. 
Segmentácia v skupine je nasledovná:

•	 korporátni klienti,
•	 finančné inštitúcie a verejný sektor,
•	 retailoví klienti,
•	 treasury a investičné bankovníctvo,
•	 majetkové účasti.

Do segmentu Korporátnych klientov patria všetky tuzemské aj zahraničné spoločnosti vrátane podnikov, 
ktoré sú vo vlastníctve štátu. Malá spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou veľkej spoločnosti, sa zaraďuje 
do segmentu korporátnych klientov. Segment korporátnych klientov sa skladá z čiastkových segmentov veľkí klienti 
a stredne veľké firmy (mid market). Vďaka činnosti prispôsobenej potrebám klienta sa menšie spoločnosti so 
zameraním na projektové financovanie alebo obchodné financovanie takisto vykazujú v rámci korporátnych klientov. 
Z produktového hľadiska boli korporátnym klientom poskytované najmä investičné a prevádzkové úvery formou 
splátkových alebo kontokorentných úverov, faktoring a dokumentárne financovanie, projektové financovania 
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 firmy 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.
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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 treasury a investičné bankovníctvo. 
Banky, ktoré vlastní štát, sú definované ako finančné 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 definujú 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 tzv. BusinessÚverTB Expres a BusinessÚverTB Comfort, firemné kreditné karty (VISA Standard/
Gold/Platinum, MercedesCard, AMEX, Diners Club) a iné. Retailovým klientom – domácnostiam boli poskytované 
najmä Hypotekárne úveryTB, Americké hypotékyTB, Hypotéka TB, Bezúčelový úverTB Classic, Bezúčelový 
úverTB Garant, súkromné kreditné karty (VISA Standard/Gold/Platinum, MercedesCard, AMEX, Diners Club) 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 skupiny, ktoré vychádzajú z riadenia pozícií trhového rizika, ako napr. zmenárenská činnosť, 
obchodovanie s cennými papiermi a derivátmi, obchodovanie na peňažnom trhu, riadenie a financovanie 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 skupiny. 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.

Výnosovými položkami vo výkaze podľa klientskych segmentov sú „Výnosové úroky, netto“, „Opravné 
položky a rezervy na straty“, „Výnosy z poplatkov a provízií, netto“, „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov 
na obchodovanie“, „Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov 
a strát“ a „Ostatný prevádzkový zisk (strata)“.

Položka „Opravné položky a rezervy na straty“ obsahuje čistú tvorbu alebo rozpustenie individuálnych 
a portfóliových opravných položiek vyplývajúcich z kreditného rizika, odpis úverových pohľadávok a taktiež výnosy 
z odpísaných úverových pohľadávok. 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 koeficientov.

Z geografické 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 41 „Zahraničné aktíva 
a záväzky“. Skupina sa rozhodla z dôvodu nevýznamnosti nevykazovať výšku celkových výnosov od zahraničných 
subjektov.
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Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2009:

Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatné ukazovatele podľa segmentov k 31. decembru 2008:

Firemní 
klienti

Finančné 
inštitúcie 
a verejný 

sektor

Retailoví 
klienti

Treasury a 
investičné 

bankovníctvo

Majetkové 
účasti a iné Spolu

Výnosové úroky, netto 67 260 4 124 176 312 (4 525) (823) 242 348

Opravné položky a rezervy na straty (23 186) (661) (28 626) - (101) (52 574)

Výnosové úroky, netto, po zohľadnení 
opravných položiek

44 074 3 463 147 686 (4 525) (924) 189 774

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 10 641 (137) 75 688 602 2 756 89 550

Čistý zisk (strata) z finančných 
nástrojov na obchodovanie 6 995 240 9 051 24 522 - 40 808

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej 
hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát - - - 8 054 - 8 054

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj - - - - 4 4

Čistý zisk (strata) z podielov v 
pridružených spoločnostiach - - - -  (1 212)  (1 212)

Všeobecné administratívne náklady (38 210) (3 759) (153 977) (11 593) (571) (208 110)

Ostatný prevádzkový zisk (strata) - - - - 2 954 2 954

Konsolidovaný zisk pred zdanením 23 500 (193) 78 448 17 060 3 007 121 822

Aktíva spolu 2 837 906 145 114 2 507 763 3 434 495 88 663 9 013 941

Firemní 
klienti

Finančné 
inštitúcie 
a verejný 

sektor

Retailoví 
klienti

Treasury a 
investičné 

bankovníctvo

Majetkové 
účasti a iné Spolu

Výnosové úroky, netto 59 510 6 966 166 295 16 810 12 235 261 816

Opravné položky a rezervy na straty (19 990) (48) (23 356) - (6) (43 400)

Výnosové úroky, netto, po zohľadnení 
opravných položiek

39 520 6 918 142 939 16 810 12 229 218 416

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 12 651 129 94 409 1 047 4 123 112 359

Čistý zisk (strata) z finančných 
nástrojov na obchodovanie 22 950 517 33 841 16 998 - 74 306

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej 
hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát - - - (537) - (537)

Čistý zisk (strata) z podielov v 
pridružených spoločnostiach - - - - 872 872

Všeobecné administratívne náklady (37 073) (4 171) (177 841) (13 517) (4 462) (237 064)

Ostatný prevádzkový zisk (strata) - - - - (2 385) (2 385)

Konsolidovaný zisk pred zdanením 38 048 3 393 93 348 20 801 10 377 165 967

Aktíva spolu 3 044 846 190 952 2 533 202 4 102 137 679 916 10 551 053
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IV. Ostatné poznámky

1. Výnosové úroky, netto

2. Opravné položky a rezervy na straty

Pohyb opravných položiek na krytie strát z úverov vykázaných vo výkaze o finančnej situácii a rezerv tvorených 
k podsúvahovým záväzkom:

Bližšie informácie o opravných položkách na straty z úverov sú uvedené v poznámke 15; informácie 
o rezervách tvorených k podsúvahovým záväzkom sú uvedené v poznámke 31.

2009 2008

Výnosy z úrokov a podobné výnosy: 357 974 454 725

z úverov a bežných účtov poskytnutých bankám 23 606 56 387

z úverov a bežných účtov poskytnutých centrálnym bankám 3 776 43 501

z úverov poskytnutých klientom 286 019 335 423

z pohľadávok z finančného lízingu 765 -

z finančných aktív držaných do splatnosti 36 439 43 963

z finančných aktív v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát 11 138 17 043

z prijatých dividend z finančných aktív určených na predaj 7 1 909

Náklady na úroky a podobné náklady: (115 626) (192 909)

na vklady a bežné účty bánk (3 153) (15 209)

na vklady a bežné účty centrálnych bánk (1) (9)

na vklady klientov (67 222) (124 075)

na podriadené dlhy (4 201) (5 070)

na záväzky z dlhových cenných papierov emitovaných bankou (41 050) (48 555)

Výnosové úroky, netto 242 348 261 816

2009 2008

Individuálne opravné položky k úverovým pohľadávkam (60 179) (30 625)

Tvorba opravných položiek (83 633) (54 322)

Rozpustenie opravných položiek 24 965 24 217

Odpis úverov (1 696) (683)

Výnos z odpísaných úverov 185 163

Portfóliové opravné položky k úverovým pohľadávkam 256 (8 503)

Tvorba opravných položiek (6 457) (8 503)

Rozpustenie opravných položiek 6 713 -

Individuálne rezervy k podsúvahovým položkám 4 766 (4 230)

Tvorba rezerv (3 409) (8 706)

Rozpustenie rezerv 8 175 4 476

Portfóliové rezervy k podsúvahovým položkám 2 583 (42)

Tvorba rezerv - (155)

Rozpustenie rezerv 2 583 113

Celkom (52 574) (43 400)
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3. Výnosy z poplatkov a provízií, netto

4. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie

2009 2008

Výnosy z poplatkov a provízií 108 203 129 373

z bankových prevodov 66 225 81 765

z poplatkov za správu úverov a záruk 14 328 12 477

z operácií s cennými papiermi 3 851 4 663

z činností týkajúcich sa správy investičných a penzijných fondov 18 643 25 018

z činností týkajúcich sa sprostredkovania pre tretie strany 3 931 3 980

za ostatné bankové služby 1 225 1 470

Náklady na poplatky a provízie (18 653) (17 014)

z bankových prevodov (16 077) (13 215)

z poplatkov za správu úverov a záruk (766) (835)

z operácií s cennými papiermi (286) (479)

z činností týkajúcich sa správy investičných a penzijných fondov (496) (498)

z činností týkajúcich sa bankoviek, devíz a mincí (237) (604)

z ostatných bankových služieb (791) (1 383)

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 89 550 112 359

2009 2008

Cenné papiere 11 119 4 060

úrokové výnosy, netto 10 675 6 861

precenenie na reálnu hodnotu 3 027 2 503

zisk (strata) z predaja cenných papierov 87 1 173

refinančné náklady (2 675) (6 480)

dividendy 5 3

Úrokové obchody 15 198 1 228

úrokové výnosy (náklady) 11 729 (3 803)

realizovaný zisk (strata) z derivátov (7) 34

precenenie na reálnu hodnotu 3 476 4 997

Menové obchody 6 032 (54 067)

Zisk (strata) z derivátov 6 016 (33 522)

realizovaný zisk (strata) z derivátov 22 348 (57 862)

precenenie na reálnu hodnotu (16 332) 24 340

Kurzové rozdiely z cenných papierov na obchodovanie 16 (20 545)

Obchody s indexmi (365) (1 048)

Cenné papiere (381) (1 312)

precenenie na reálnu hodnotu 759 (817)

zisk (strata) z predaja cenných papierov (1 140) (495)

Zisk (strata) z derivátov 16 264

realizovaný zisk (strata) z derivátov 23 63

precenenie na reálnu hodnotu (7) 201

Komoditné obchody 18 179

Zisk (strata) z derivátov 18 179

realizovaný zisk (strata) z derivátov 111 174

precenenie na reálnu hodnotu (93) 5

Kurzové rozdiely 8 806 123 954

Kurzové rozdiely 8 806 123 954

Celkom 40 808 74 306
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5. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote 
precenených cez výkaz ziskov a strát

6. Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na predaj

7. Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach

8. Všeobecné administratívne náklady

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

2009 2008

Úrokové obchody 8 054 (537)

Cenné papiere 8 054 (537)

z toho: zisk (strata) z predaja cenných papierov (701)  (1 554)

z toho: precenenie na reálnu hodnotu 8 755 1 017

2009 2008

Výnos z finančných nástrojov na predaj 4 -

Celkom 4 -

2009 2008

Z podielov v pridružených spoločnostiach (1 212) 872

Celkom (1 212) 872

2009 2008

Osobné náklady (103 216) (109 758)

Mzdové náklady (78 748) (85 171)

Náklady na sociálne zabezpečenie (21 742) (22 105)

Ostatné sociálne náklady (2 687) (2 368)

(Tvorba) rozpustenie rezerv na výročia a iné vernostné požitky (39) (114)

Ostatné administratívne náklady (85 302) (98 647)

Náklady na užívanie priestorov (18 513) (17 182)

Náklady na informačné technológie (19 323) (31 792)

Náklady na komunikáciu (8 011) (7 672)

Náklady na právne služby a poradenstvo (9 324) (2 713)

z toho: náklady za služby audítorskej spoločnosti na overenie účtovnej závierky (380) (492)

z toho: náklady za služby audítorskej spoločnosti na daňové poradenstvo (44) -

z toho: náklady za služby audítorskej spoločnosti na iné uisťovacie služby - (37)

z toho: náklady za služby audítorskej spoločnosti na iné súvisiace služby (84) (75)

Náklady na reklamu a reprezentáciu (8 128) (12 471)

Fond na ochranu vkladov (7 326) (5 476)

Spotreba kancelárskych potrieb (2 865) (3 445)

Náklady na prevoz a spracovanie hotovosti (601) (956)

Cestovné náklady (1 758) (2 062)

Náklady na vzdelávanie zamestnancov (1 122) (1 435)

Ostatné náklady (8 331) (13 443)

Odpisy a amortizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (19 592) (28 659)

Dlhodobý hmotný majetok (13 979) (18 348)

Dlhodobý nehmotný majetok (5 613) (10 311)

Celkom (208 110) (237 064)
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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.

 Skupina, v rámci programu so stanovenými príspevkami, odvádza príspevky na doplnkové dôchodkové 
pripoistenie spravované súkromným dôchodkovým fondom podľa dĺžky zamestnania zamestnanca. Skupine 
nevznikajú žiadne záväzky z titulu vyplácania dôchodkov zamestnancom v budúcnosti. Náklady na doplnkové 
dôchodkové pripoistenie za rok 2009 predstavovali 748 tis. EUR (2008: 736 tis. EUR). 

9. Ostatný prevádzkový zisk (strata)

V ostatných prevádzkových ziskoch (stratách) sú vykázané výnosy a náklady z nebankovej činnosti, odpredaja 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a z DPH, ktorú si skupina nemôže uplatniť:

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 2009 je pre právnické 
osoby platná 19-percentná (2008: 19-percentná) sadzba dane z príjmov.

2009 2008

Zisk z predaja podielu v dcérskej spoločnosti (poznámka I.) 11 489 -

Výnosy z nebankovej činnosti 8 726 18 737

z toho: výnosy z rozpustenia rezerv na súdne spory 722 11 425

           výnosy z vyradenia hmotného a nehmotného majetku 1 431 1 088

Náklady na nebankovú činnosť (16 331) (21 918)

z toho: ostatné dane (11 937) (14 776)

           tvorba rezerv na súdne spory (2 110) (5 598)

           vyradenie hmotného a nehmotného majetku (2 284) (1 544)

Ostatné prevádzkové výnosy 774 3 213

Ostatné prevádzkové náklady (1 704) (2 417)

Celkom 2 954 (2 385)

2009 2008

Splatný daňový náklad (39 367) (48 152)

Odložený daňový výnos 12 429 13 493

Celkom (26 938) (34 659)
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Daň zo zisku pred zdanením sa odlišuje od teoretickej dane, ktorá by vyplynula pri použití platnej sadzby dane 
z príjmov, takto:

Odložené daňové pohľadávky a záväzky k 31. decembru 2009 a k 31. decembru 2008 súvisia s týmito položkami:

V roku 2007 novelou zákona o dani z príjmov boli pre bankové inštitúcie zavedené nové podmienky pre 
daňovú uznateľnosť opravných položiek k úverom. Rozdiel medzi opravnými položkami zahrnutými do daňových 
nákladov v súlade so zákonom o dani z príjmov účinným do 31. decembra 2007 a v súlade s opravnými položkami, 
ktoré sú uznané za daňový náklad podľa podmienok zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2008, mala 
skupina povinnosť dodatočne zdaniť do konca roku 2009. Vplyv tejto zmeny v daňovej legislatíve za rok 2009 
predstavuje sumu 7 249 tis. EUR, ktorá bola zohľadnená pri výpočte splatného daňového nákladu (v roku 2008 
predstavovala zdaniteľný dočasný rozdiel, ktorý bol zohľadnený pri výpočte odloženej daňovej pozície).

Skupina následne nevykázala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 19 385 tis. EUR (2008: 16 437 tis. EUR), 
ktorá súvisí najmä s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi vyplývajúcimi z opravných položiek a rezerv pre jej neisté 
načasovanie a realizáciu v budúcich účtovných obdobiach.

2009 2008

Zisk pred zdanením 121 822 165 967

Teoretická daň vyčíslená pri sadzbe dane 19 % 23 146 31 534

Daňový vplyv:

Nezdaniteľné príjmy (2 030) (1 453)

Neodpočítateľné náklady 1 719 2 830

Opravné položky a rezervy, netto (1 755) (2 145)

Dodanenie minulých období 2 324 -

Tvorba/(Rozpustenie) opravných položiek na neistú realizáciu odložených daňových pohľadávok 2 948 3 857

Vplyv nedaňových strát 196 57

Vplyv konsolidácie 390 (21)

Náklad na daň z príjmov 26 938 34 659

Efektívna daň za účtovné obdobie 22,11 % 20,88 %

Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný  
rozdiel 2009 2008

Odložené daňové pohľadávky

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení opravných 
položiek na straty zo zníženia hodnoty) 5 320 291 5 483 387 163 677 31 099 20 516

Ostatné aktíva 23 663 23 836 173 33 116

Rezervy na záväzky 31 880 - 8 746 1 662 3 140

Ostatné záväzky 32 580 20 319 13 731 2 609 3 139

Celkom 35 403 26 911

Odložené daňové záväzky

Úvery poskytnuté klientom (po zohľadnení opravných 
položiek na straty zo zníženia hodnoty) 5 320 291 5 320 872 - - (7 249)

Dlhodobý hmotný majetok 84 054 67 217 16 837 (3 200) (2 837)

Celkom (3 200) (10 086)

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok), netto 32 203 16 825

Úprava o neistú realizáciu  
odloženej daňovej pohľadávky (19 385) (16 437)

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok), netto 12 818 388
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11. Zisk na akciu

* Ako je uvedené v poznámke I., banka v priebehu roku 2009 zvýšila základné imanie upísaním nových kmeňových akcií. Majitelia 
emisie 2009 sú oprávnení k rovnakému podielu na zisku vykázanému bankou za obdobie roku 2009, ako keby boli držiteľmi akcií 
počas celého roku.

Spôsob a metodika výpočtu zisku na akciu je uvedená v poznámke II.t).

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 skupiny čerpať rezervu je v zmysle platnej 
legislatívy obmedzená. Z uvedeného dôvodu nie je vykázaná v položke „Peniaze a vklady v centrálnych bankách“ 
na účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch (pozri poznámku 38).

2009

Kmeňové akcie Kmeňové akcie*

Prioritné
akcieNominálna hodnota 

800 EUR
Nominálna hodnota 

4 000 EUR

Zisk po zdanení v účtovnom období pripadajúci na: 76 598 7 989 10 297

vážený priemerný počet akcií v obehu počas obdobia 50 216 1 048 1 350 130

Zisk na akciu 1 525 7 627 8

2008

Kmeňové akcie

Prioritné
akcieNominálna hodnota 

800 EUR

Zisk po zdanení v účtovnom období pripadajúci na: 117 535 13 773

vážený priemerný počet akcií v obehu počas obdobia 50 216 1 350 130

Zisk na akciu 2 341 12

2009 2008

Pokladničná hotovosť 71 230 170 742

Vklady v centrálnej banke 94 284 756 876

z toho: povinné minimálne rezervy 94 284 298 629

           vklady splatné na požiadanie - 126 294

           jednodňové vklady v Národnej banke Slovenska - 331 953

Celkom 165 514 927 618
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13. Úvery a bežné účty poskytnuté bankám

Geografické členenie úverov a bežných účtov poskytnutých bankám:

14. Úvery poskytnuté klientom, brutto

Úvery poskytnuté klientom tvoria:

K 31. decembru 2009 bola hodnota celkovej výšky syndikovaných úverov, ktorých gestorom bola skupina, 
232 120 tis. EUR (31. december 2008: 256 573 tis. EUR). Podiel skupiny predstavoval 101 336 tis. EUR 
(31. december 2008: 116 284 tis. EUR). Syndikované úvery sú zahrnuté v položke „Investičné, prevádzkové 
a ostatné úvery“.

Členenie úverov podľa skupiny klientov:

2009 2008

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 40 680 62 965

Operácie na peňažnom trhu 1 011 487 331 698

Reverzné repo obchody s Národnou bankou Slovenska - 1 601 193

Ostatné úvery a pohľadávky voči bankám 14 570 16 743

Celkom 1 066 737 2 012 599

2009 2008

Slovenská republika 184 307 1 630 262

Ostatné štáty 882 430 382 337

Celkom 1 066 737 2 012 599

2009 2008

Kontokorentné úvery 792 881 886 885

Pohľadávky z kreditných kariet 89 401 78 770

Faktoring a úvery kryté zmenkami 65 401 64 499

Úvery na bývanie 281 688 143 033

Hypotekárne úvery 1 048 740 1 142 279

Americké hypotéky 343 304 335 115

Pohľadávky z finančného lízingu 22 607 25 532

Spotrebné úvery 193 797 204 107

Investičné, prevádzkové a ostatné úvery 2 646 730 2 883 705

Celkom 5 484 549 5 763 925

2009 2008

Verejný sektor 12 948 21 186

Firemní klienti 3 251 627 3 586 671

Retailoví klienti 2 219 974 2 156 068

Celkom 5 484 549 5 763 925
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Členenie úverov podľa zmluvnej splatnosti:

Geografické členenie úverov poskytnutých klientom:

15. Opravné položky na straty z úverov

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2009:

Pohyby opravných položiek na straty z úverov v roku 2008:

2009 2008

Krátkodobé úvery (do 1 roka) 1 564 447 1 939 114

Strednodobé úvery (od 1 do 5 rokov) 949 984 899 609

Dlhodobé úvery (nad 5 rokov) 2 970 118 2 925 202

Celkom 5 484 549 5 763 925

2009 2008

Slovenská republika 5 364 980 5 567 086

Ostatné štáty 119 569 196 839

Celkom 5 484 549 5 763 925

K 1. januáru 2009 Tvorba Rozpustenie Použitie Prevody, kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2009

Individuálna opravná položka 81 852 83 633    (24 965)   (2 832) 8      137 696 

Verejný sektor - 3 - - - 3

Firemní klienti 55 166 57 104 (20 667) (1 091) (19) 90 493

Retailoví klienti 26 686 26 526 (4 298) (1 741) 27 47 200

Skupinová opravná položka 26 818  6 457     (6 713) - - 26 562

Firemní klienti 15 973 - (6 713) - - 9 260

Retailoví klienti 10 845 6 457 - - - 17 302

Celkom 108 670 90 090 (31 678) (2 832) 8 164 258

K 1. januáru 2008 Tvorba Rozpustenie Použitie Prevody, kurzové 
rozdiely

K 31. decembru
2008

Individuálna opravná položka 58 370 54 322 (22 619) (7 561) (660) 81 852

Firemní klienti 39 502 39 673 (19 425) (3 931) (653) 55 166

Retailoví klienti 18 868 14 649 (3 194) (3 630) (7) 26 686

Skupinová opravná položka 18 315 8 503 - - - 26 818

Firemní klienti 12 799 3 174 - - - 15 973

Retailoví klienti 5 516 5 329 - - - 10 845

Celkom 76 685 62 825 (22 619) (7 561) (660) 108 670
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16. Finančné aktíva na obchodovanie

Prehľad celkového portfólia cenných papierov na obchodovanie:

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

Skupina v rámci zmeny stratégie riadenia aktív a záväzkov znížila objem držaných dlhových cenných papierov 
v portfóliu finančných aktív v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát v prospech portfólia dlhových 
cenných papierov držaných do splatnosti.

2009 2008

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 376 247 151 549

Štátne dlhopisy 376 181 151 486

Dlhopisy emitované inými sektormi 66 63

Podielové cenné papiere, dlhové a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 24 990 15 235

Podielové cenné papiere 93 133

vydané finančnými inštitúciami pôsobiacimi v Slovenskej republike 76 109

vydané inými subjektmi pôsobiacimi v Slovenskej republike 17 24

Štátne dlhopisy 24 201 6 483

Ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 330 8 619

Podielové listy podielových fondov 366 -

Dlhové cenné papiere poskytnuté ako záruka v repo obchodoch - 10 982

Štátne dlhopisy - 10 982

Kladná reálna hodnota finančných derivátov 144 990 244 671

Úrokové obchody 119 500 145 936

Menové obchody 23 031 91 697

Obchody s indexmi 2 445 2 007

Komoditné obchody 14 5 031

Finančné aktíva na obchodovanie, celkom 546 227 422 437

2009 2008

Dlhové cenné papiere na obchodovanie s pevným výnosom 376 247 151 549

Dlhové cenné papiere na obchodovanie s pohyblivým výnosom 24 201 6 483

Podielové cenné papiere na obchodovanie 93 133

Ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 330 8 619

Podielové listy podielových fondov 366 -

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  
poskytnuté ako záruka v repo obchodoch - 10 982

Cenné papiere na obchodovanie, celkom 401 237 177 766

2009 2008

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 195 837 202 999

Štátne dlhopisy 178 677 186 400

Dlhopisy emitované bankovým sektorom 661 661

Dlhopisy emitované inými sektormi 16 499 15 938

Podielové cenné papiere, dlhové a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 13 313 11 786

Dlhopisy emitované inými sektormi 13 313 11 767

Podielové listy podielových fondov - 19

Dlhové cenné papiere poskytnuté ako záruka v repo obchodoch - 149 994

Štátne dlhopisy - 149 994

Celkom 209 150 364 779
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18. Finančné aktíva držané do splatnosti

19. Finančné aktíva na predaj

Pohyby opravných položiek k finančným aktívam na predaj:

20. Podiely v pridružených spoločnostiach

2009 2008

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 1 334 767 561 647

Štátne pokladničné poukážky 228 741 -

Štátne dlhopisy 1 041 124 389 927

Dlhopisy emitované bankovým sektorom 64 902 171 720

Dlhopisy emitované inými sektormi - -

Podielové cenné papiere, dlhové a ostatné cenné 
papiere s pohyblivým výnosom 189 527 446 686

Štátne dlhopisy 121 339 362 246

Dlhopisy emitované bankovým sektorom 68 188 68 555

Dlhopisy emitované inými sektormi - 15 885

Celkom 1 524 294 1 008 333

2009 2008

K 1. januáru 94 432

Rozpustenie - (338)

Celkom 94 94

Názov Podiel  
skupiny (v %)

Obstarávacia  
cena 

Opravná  
položka 

Účtovná hodnota  
k 31. Decembru 

2009

Účtovná hodnota  
k 31. decembru 

2008

RVS, a. s. 0,68 46 (46) - -

SLOVAKIA INDUSTRIES a. s., Banská Bystrica N/A 48 (48) - -

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. 0,09 10 - 10 10

S.W.I.F.T. s. c., Belgicko 0,03 73 - 73 93

International Factors Group s. c., Belgicko 0,70 9 - 9 9

D. Trust Certifikačná Autorita, a. s. 10,00 37 - 37 37

VISA INC., USA 0,07 515 - 515 515

Celkom 738 (94) 644 664

2009 2008

1. januára 12 929 12 056

Podiel na zisku pridružených spoločností po zdanení (pozn. 7) (1 212) 873

Eliminácia prijatých dividend (240) -

11 477 12 929
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Základné finančné informácie za pridruženú spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava:

21. Dlhodobý nehmotný majetok

22. Dlhodobý hmotný majetok

K 31. decembru 2009 skupina neevidovala žiadne záväzky vyplývajúce zo zmlúv o nákupe dlhodobého 
hmotného majetku (2008: - tis. EUR). 

Položka „Pozemky a budovy“ obsahuje pozemky, ktorá skupina drží za účelom ďalšieho investovania 
v sume 6,6 mil. EUR.

Poistné krytie

Dlhodobý hmotný majetok je krytý poistením proti živelnej udalosti do výšky maximálneho rizika 153 711 tis. EUR, 
proti požiaru do výšky 163 723 tis. EUR, proti škodám spôsobených vodou z vodovodného zariadenia do výšky 
140 426 tis. EUR, proti krádeži a vandalizmu do výšky 22 463 tis. EUR. Elektronické zariadenia sú poistené do výšky 
maximálneho rizika 75 034 tis. EUR. Dopravné prostriedky na základe uzatvoreného havarijného poistenia sú poistené 
do výšky maximálneho rizika 10 158 tis. EUR.

2009 2008

Softvér 22 115 24 251

Goodwill 9 020 9 020

Nedokončený nehmotný majetok 3 735 1 502

Celkom 34 870 34 773

2009 2008

Pozemky a budovy 45 875 49 228

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 38 179 39 921

Celkom 84 054 89 149

2009 2008

Aktíva spolu 372 914 485 271

Záväzky spolu 349 010 458 343

Čisté aktíva 23 904 26 928

Podiel materskej spoločnosti na čistých aktívach 11 474 12 926

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 24 860 28 105

Zisk (strata) po zdanení (2 524) 1 818

Podiel materskej spoločnosti na zisku (strate) po zdanení (1 212) 873

Pridružená spoločnosť Majetkový 
podiel v %

Cena 
obstarania

Opravná 
položka

Zostatková 
cena

Podiel na hodnote 
čistých aktív  

k 31. 12. 2009

Podiel na hodnote 
čistých aktív  

k 31. 12. 2008

Tatra-Leasing, s. r. o. 48,00 % 3 187 - 3 187 11 474 12 926

Slovak Banking Credit Bureau, s. r. o. 33,33 % 3 - 3 3 3

3 190 - 3 190 11 477 12 929
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23. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Pohyby na účtoch hmotného majetku k 31. decembru 2009:

Pohyby na účtoch hmotného majetku k 31. decembru 2008:

Pozemky 
a budovy

Stroje  
a zariadenia

Ostatný 
dlhodobý 

majetok

Dopravné 
prostriedky

Nedokončené 
investície Spolu

Obstarávacia cena

1. januára 2009 68 977 109 821 32 387 9 436 3 407 224 028

Prírastky - - - - 12 567 12 567

Úbytky (2 910) (7 808) (1 985) (1 205) - (13 908)

Prevod z nedokončených 
hmotných investícií 1 475 6 207 1 110 563 (9 355) -

31. decembra 2009 67 542 108 220 31 512 8 794 6 619 222 687

Oprávky
1. januára 2009 (19 749) (88 170) (23 238) (3 722) - (134 879)

Odpisy (2 267) (8 167) (1 723) (1 822) - (13 979)

Úbytky 349 7 298 1 890 688 - 10 225

31. decembra 2009 (21 667) (89 039) (23 071) (4 856) - (138 633)

Zostatková hodnota 1. 1. 2009 49 228 21 651 9 149 5 714 3 407 89 149

Zostatková hodnota  
31. 12. 2009 45 875 19 181 8 441 3 938 6 619 84 054

Pozemky 
a budovy

Stroje a 
zariadenia

Ostatný 
dlhodobý 

majetok

Dopravné 
prostriedky

Nedokončené 
investície Spolu

Obstarávacia cena

1. januára 2008 66 252 101 689 32 342 8 380  3 770 212 433

Prírastky - - - - 19 235 19 235

Úbytky (935) (2 329) (2 403) (1 972) - (7 639)

Prevod z nedokončených 
hmotných investícií 3 661 10 461 2 447 3 029 (19 598) - 

31. decembra 2008 68 978 109 821 32 386 9 437 3 407 224 029

Oprávky 

1. januára 2008 (17 645) (77 826) (23 566) (3 629) - (122 666)

Odpisy (2 232) (12 522) (1 775) (1 819) - (18 348)

Úbytky 127 2 178 2 103 1 726 - 6 134

31. decembra 2008 (19 750) (88 170) (23 238) (3 722) - (134 880)

Zostatková hodnota 1. 1. 2008 48 607 23 863 8 776 4 751 3 770 89 767

Zostatková hodnota 31. 12. 2008 49 228 21 651 9 148 5 715 3 407 89 149
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Pohyby na účtoch nehmotného majetku k 31. decembru 2009:

Pohyby na účtoch nehmotného majetku k 31. decembru 2008:

Softvér Goodwill
Nedok. 

nehmotné 
investície

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2009 81 674 10 122 1 502 93 298

Prírastky - - 6 147 6 147

Úbytky (12 958) - - (12 958)

Prevod z nedokončených nehmotných investícií 3 856 - (3 856) -

31. decembra 2009 72 572 10 122 3 793 86 487

Oprávky
1. januára 2009 (57 423) (1 102) - (58 525)

Odpisy (5 613) - - (5 613)

Úbytky 12 521 - - 12 521

31. decembra 2009 (50 515) (1 102) - (51 617)

Zostatková hodnota 1. 1. 2009 24 251 9 020 1 502 34 773

Zostatková hodnota 31. 12. 2009 22 057 9 020 3 793 34 870

Softvér Goodwill Iné
Nedok. 

nehmo tné 
investície

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2008 65 036 10 122 20 9 903 85 081

Prírastky 14 - - 10 975 10 989

Úbytky (2 752) - (20) - (2 772)

Prevod z nedokončených 
nehmotných investícií 19 376 - - (19 376) -

31. decembra 2008 81 674 10 122 - 1 502 93 298

Oprávky
1. januára 2008 (49 835) (1 102) (20) - (50 957)

Odpisy (10 311) - - - (10 311)

Úbytky 2 723 - 20 - 2 743

31. decembra 2008 (57 423) (1 102) - - (58 525)

Zostatková hodnota 1. 1. 2008 15 201 9 020 - 9 903 34 124

Zostatková hodnota 31. 12. 2008 24 251 9 020 - 1 502 34 773
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24. Splatná daňová pohľadávka

Pohľadávka z dane z príjmu za rok 2009 je výsledkom výšky preddavkov platených skupinou počas roku, 
ktorých súhrn prevyšuje daňovú povinnosť banky vypočítanú k 31. decembru 2009. 

25. Odložená daňová pohľadávka

Čistá odložená daňová pohľadávka z dane z príjmov vyplývala najmä z dočasných odpočítateľných rozdielov 
opísaných v poznámke 10.

26. Ostatné aktíva

Preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vykázané v položke „Preddavky 
a položky časového rozlíšenia“ vo výške 68 tis. EUR (31. december 2008: 342 tis. EUR). V položke „Hodnoty na 
ceste“ skupina vykazuje pohľadávku voči spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby spojené s prevádzkou bankomatov 
a s prevozom hotovosti.

27. Vklady a bežné účty bánk

Vklady a bežné účty bánk podľa geografického členenia:

2009 2008

Daňová pohľadávka – splatná 13 453 33 

Splatná daňová pohľadávka celkom 13 453 33

2009 2008

Daňová pohľadávka – odložená 13 567 1 060 

Odložená daňová pohľadávka celkom 13 567 1 060

2009 2008

Preddavky a položky časového rozlíšenia 6 312 8 258

Ostatné pohľadávky voči štátnemu rozpočtu 1 153 970

Hodnoty na ceste 9 223 3 895

Ostatné aktíva 6 975 8 301

Celkom 23 663 21 424

2009 2008

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie 37 727 40 966

Operácie na peňažnom trhu 30 376 623 305

Prijaté úvery 35 345 38 501

Prijaté úvery – repo obchody - 156 690

Celkom 103 448 859 462

2009 2008

Slovenská republika 29 749 59 880

Ostatné krajiny 73 699 799 582

Celkom 103 448 859 462
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Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých druhov bánk:

K 31. decembru 2009 je časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky 
zahrnutými v portfóliách cenných papierov v sume 33 793 tis. EUR v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. EUR):

K 31. decembru 2008 bola časť úverov prijatých od bánk zabezpečená štátnymi dlhopismi Slovenskej republiky 
zahrnutými v portfóliách cenných papierov v sume 194 065 tis. EUR v prospech nasledujúcich subjektov (v tis. EUR):

28. Vklady klientov

Vklady klientov podľa skupín produktov:

Druh úveru Mena Druh úveru  
Podľa splatnosti Zmluvná splatnosť 2009 2008

Úvery prijaté od emisných bánk:

– centrálne banky EUR Splatený - - 72

Úvery prijaté od bánk:
– komerčné banky EUR Dlhodobý Jún 2014 2 600  4 019

– banky pre obnovu a rozvoj EUR Dlhodobý Máj 2020 17 507 19 195

– banky pre obnovu a rozvoj EUR Dlhodobý Marec 2016 15 238 15 215

Repo úvery prijaté od bánk:
– komerčné banky EUR Splatený - - 156 690

Celkom 35 345 195 191

Názov
Účtovná hodnota 

dlhových cenných 
papierov

Účtovná hodnota 
prijatého úveru

Dátum ukončenia 
ručenia

Založené v prospech 
spoločnosti

Štátny dlhopis EUR 33 793 17 507 22. 1. 2013 banky pre obnovu a rozvoj

Účtovná hodnota dlhových 
cenných papierov

Účtovná hodnota 
prijatého úveru Dátum ukončenia ručenia Založené v prospech spoločnosti

Štátny dlhopis SKK 33 089 19 195 22. 1. 2013 banky pre obnovu a rozvoj

Štátny dlhopis EUR 56 305 55 143 7. 1. 2009 komerčné banky

Štátny dlhopis EUR 49 759 48 450 7. 1. 2009 komerčné banky

Štátny dlhopis EUR 54 912 53 097 27. 1. 2009 komerčné banky

2009 2008

Bežné účty 3 842 948 3 866 182

Termínované vklady 2 468 129 3 340 891

Sporiace účty 371 515 180 162

Prijaté úvery 33 730 67 819

Celkom 6 716 322 7 455 054
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Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2009
pripravené podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia
(v tis. EUR)

Členenie vkladov podľa skupiny klientov:

Vklady klientov podľa geografického členenia:

Prijaté úvery v členení podľa jednotlivých klientov:

29. Finančné záväzky na obchodovanie

30. Záväzky z dlhových cenných papierov

2009 2008

Verejný sektor 190 352 398 645

Firemní klienti 2 499 379 2 911 542

Retailoví klienti 4 026 591 4 144 867

Celkom 6 716 322 7 455 054

2009 2008

Slovenská republika 6 420 598 7 267 414

Ostatné krajiny 295 724 187 640

Celkom 6 716 322 7 455 054

2009 2008

Záporná reálna hodnota finančných derivátov
Úrokové obchody 110 896 149 373

Menové obchody 17 227 75 341

Obchody s indexmi 2 455 2 003

Komoditné obchody 14 4 938

Celkom 130 592 231 655

2009 2008

Vydané dlhové cenné papiere – dlhopisy 33 802 20 438

Vydané dlhové cenné papiere – hypotekárne záložné listy 1 035 816 1 103 357

Celkom 1 069 618 1 123 795

Druh úveru Mena Druh úveru 
Podľa splatnosti Zmluvná splatnosť 2009 2008

Úvery prijaté od klientov:

– ostatné finančné inštitúcie EUR Krátkodobý November 2011 33 730 67 819

Celkom 33 730 67 819
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Skupina vydala hypotekárne záložné listy s nasledujúcimi podmienkami:

Názov Úrok. sadzba Mena
Počet 

vydaných 
HZL v ks

Menovitá 
hodnota 1 ks 

HZL v mene

Dátum  
emisie

Dátum 
splatnosti

Frekvencia 
výplaty 
kupónu

2009 2008

HZL II 5,50 % EUR 9 890 3 319 17. 12. 2002 17. 12. 2012 Ročne 33 322 33 544

HZL III 6,00 % EUR 4 343 3 319 11. 3. 2003 11. 3. 2010 Ročne 15 143 15 377

HZL V 5,00 % EUR 10 000 3 319 21. 5. 2003 21. 5. 2013 Ročne 34 519 34 612

HZL VIII 5,00 % EUR splatený - 31. 3. 2004 31. 3. 2009 Ročne - 34 439

HZL IX 4,50 % EUR splatený - 25. 6. 2004 25. 6. 2009 Ročne - 33 963

HZL XII 2,90 % EUR 995 33 194 15. 11. 2005 15. 11. 2010 Ročne 33 059 31 872

HZL XIII 12M EURIBOR EUR 1 000 33 194 21. 11. 2005 21. 11. 2010 Ročne 33 231 33 336

HZL XIV 3M EURIBOR EUR splatený - 22. 3. 2006 22. 3. 2009 Štvrťročne - 16 608

HZL XVII 6M EURIBOR 
+ 0,08 % EUR 650 33 194 24. 11. 2006 24. 11. 2011 Polročne 21 599 21 664

HZL XVIII 4,65 % EUR splatený - 6. 12. 2006 6. 3. 2009 Ročne - 20 673

HZL XX 4,24 % EUR splatený - 31. 1. 2007 31. 1. 2009 Ročne - 32 786

HZL XXI 3M EURIBOR 
+ 0,04 % EUR splatený - 10. 5. 2007 10. 5. 2009 Štvrťročne - 33 383

HZL XXII 4,6 % EUR 500 33 194 25. 6. 2007 25. 6. 2012 Ročne 16 992 16 992

HZL XXIII 0 % EUR 2 141 3 319 1. 8. 2007 30. 7. 2010 - 7 047 8 495

HZL XXV 4,6 % EUR 10 000 3 319 18. 10. 2007 18. 10. 2010 Ročne 33 491 33 470

HZL XXVI 0 % EUR 4 611 3 319 31. 10. 2007 29. 10. 2010 - 14 826 15 082

HZL XXVIII 3M EURIBOR 
+ 0,30 % EUR 1 000 100 000 31. 1. 2008 31. 1. 2010 Štvrťročne 100 127 100 260

HZL XXIX 4,25 % EUR 4 663 3 319 20. 2. 2008 20. 2. 2010 Ročne 16 052 16 424

HZL XXX 4,30 % EUR 2 452 3 319 25. 2. 2008 25. 2. 2013 Ročne 8 354 8 329

HZL XXXIII 4,75 % EUR 200 1 000 000 27. 5. 2008 27. 5. 2010 Ročne 205 753 205 752

HZL XXXIV 4,60 % EUR 4 900 3 319 18. 6. 2008 18. 6. 2011 Ročne 16 621 16 591

HZL XXXV 0 % EUR 23 000 950 31. 10. 2008 31. 10. 2012 - 18 722 22 980

HZL XXXVI 3M EURIBOR 
+ 0,70 % EUR 1 000 66 388 30. 7. 2008 30. 7. 2010 Štvrťročne 66 551 66 939

HZL XXXVII 6M EURIBOR 
+ 0,20 % EUR 200 66 388 30. 7. 2008 30. 7. 2011 Polročne 13 355 13 545

HZL XXXVIII 5,70 % EUR 4 745 3 319 11. 8. 2008 11. 8. 2010 Ročne 16 105 16 227

HZL XXXIX 3M EURIBOR 
+ 0,20 % EUR 100 1 000 000 18. 8. 2008 18. 8. 2010 Štvrťročne 99 685 99 427

HZL XL 3M EURIBOR 
+ 0,30 % EUR 50 1 000 000 18. 8. 2008 18. 8. 2011 Štvrťročne 49 481 49 335

HZL XLI 5,50 % EUR 350 66 388 20. 8. 2008 20. 8. 2011 Ročne 23 792 27 265

HZL XLII 5,70 % EUR 3 124 3 319 17. 9. 2008 17. 9. 2010 Ročne 10 542 10 596

HZL XLIII 5,50 % EUR splatený - 19. 11. 2008 19. 11. 2009 Ročne - 8 352

HZL XLIV 5,99 % EUR splatený - 19. 11. 2008 19. 11. 2009 Ročne - 8 358

HZL XLV 5,33 % EUR 4 845 3 319 27. 11. 2008 7. 5. 2010 Ročne 16 649 16 681

HZL XLVI 4,05 % EUR 9 065 1 000 27 .2. 2009 27. 2. 2012 Ročne 9 378 -

HZL XLVII 5,01 % EUR 24 810 1 000 1. 7. 2009 1. 7. 2014 Ročne 25 442 -

HZL XLVIII 3M EURIBOR 
+1,40 % EUR 70 000 1 000 14. 8. 2009 14. 8. 2011 Štvrťročne 70 193 -

HZL XLIX 3,6 % EUR 396 50 000 28. 9. 2009 28. 3. 2013 Ročne 19 919 -

HZL L 0 % EUR 6 862 1 000 19. 11. 2009 19. 11. 2013 - 5 866

HZL celkom 1 035 816 1 103 357
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Skupina vydala aj iné dlhové cenné papiere s nasledujúcimi podmienkami:

Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. je banka viazaná financovať hypotekárne úvery najmenej vo výške 
90  % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. NBS na základe rozhodnutia ustanovila 
banke osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované najmenej vo výške 
70 %. K 31. decembru 2009 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 skupiny je kótovaná na Burze cenných papierov v Bratislave. 

K 31. decembru 2009 je celá emisia hypotekárneho záložného listu č. HZL XXXIII zabezpečená 
prostredníctvom finančných prostriedkov vykázaných v položke „Úvery a bežné účty poskytnuté bankám“ 
vo výške 205 536 tis. EUR (31. december 2008: 205 691 tis. EUR).

K 31. decembru 2009 je časť vydaných hypotekárnych záložných listov zabezpečená štátnymi dlhopismi 
Slovenskej republiky zahrnutými v portfóliách cenných papierov vo výške 19 265 tis. EUR v prospech 
nasledujúcich podnikateľských subjektov:

K 31. decembru 2008 bola časť vydaných hypotekárnych záložných listov zabezpečená štátnymi dlhopismi 
Slovenskej republiky zahrnutými v portfóliách cenných papierov vo výške 97 408 tis. EUR v prospech 
nasledujúcich podnikateľských subjektov:

Názov
Účtovná 

hodnota dlhových 
cenných papierov

Ručenie  
v prospech 

 emisie

Účtovná 
hodnota HZL

Dátum  
ukončenia  

ručenia

Založené 
 v prospech 
spoločnosti

Štátny dlhopis EUR 19 265 HZL XIII 16 616 21. 11. 2010 komerčné banky

Názov
Účtovná 

hodnota dlhových 
cenných papierov

Ručenie  
v prospech  

emisie

Účtovná 
hodnota HZL

Dátum  
ukončenia  

ručenia

Založené  
v prospech 

spoločnosti

Štátny dlhopis SKK 38 707 HZL VIII 34 439 31. 3. 2009 komerčné banky

Štátny dlhopis SKK 19 018 HZL IX 16 981 25. 6. 2009 komerčné banky

Štátny dlhopis SKK 17 390 HZL XIII 16 668 21. 11. 2010 komerčné banky

Štátny dlhopis SKK 22 293 HZL XVIII 20 673 6. 3. 2009 komerčné banky

Názov Úrok. 
sadzba Mena

Počet 
vydaných 
cenných 
papierov 

v ks

Menovitá 
hodnota 1 

ks cenného 
papiera 
v mene

Dátum  
emisie

Dátum 
splatnosti

Frekvencia 
výplaty 
kupónu

2009 2008

DLHOPIS II 0 % EUR 7 480 1 000 19. 11. 2009 19. 11. 2011 - 7 078 -

Tatra Residence01 5,75 % EUR 5 000 3 319 5. 12. 2007 5. 12. 2010 Ročne 16 666 16 666

Tatra Residence02 6,00 % EUR 3 000 3 319 31. 10. 2008 31. 10. 2011 Ročne 10 058 3 772

Dlhopisy celkom 33 802 20 438

Záväzky z dlhových cenných papierov, celkom 1 069 618 1 123 795
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31. Rezervy na záväzky 

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2009:

Pohyby rezerv na podmienené záväzky k 31. decembru 2008:

K 1. januáru 
2009 Tvorba Rozpustenie Použitie Prevody, kurzové 

rozdiely
K 31. decembru 

2009

Rezervy na výročia a iné vernostné požitky 1 527 168 (129) - - 1 566

Súdne spory (pozn. 42) 20 340 2 110 (722) - - 21 728

Individuálna rezerva 9 764 3 409 (8 175) - (2) 4 996

záruky 938 931 (455) - (8) 1 406

neodvolateľné úverové prísľuby 8 826 2 478 (7 720) - 6 3 590

Portfóliová rezerva na podsúvahové položky 6 173 - (2 583) - - 3 590

Celkom 37 804 5 687 (11 609) - (2) 31 880 

K 1. januáru 
2008 Tvorba Rozpustenie Použitie Prevody, kurzové 

rozdiely
K 31. decembru 

2008

Rezervy na výročia a iné vernostné pôžitky 1 413 235 (121) - - 1 527

Súdne spory (pozn. 42) 26 167 5 598 (11 425) - - 20 340

Individuálna rezerva 5 568 8 706 (4 476) - (34) 9 764

záruky 1 126 654 (839) - (3) 938

neodvolateľné úverové prísľuby 4 442 8 052 (3 637) - (31) 8 826

Portfóliová rezerva na podsúvahové položky 6 131 155 (113) - - 6 173

Celkom 39 279 14 694 (16 135) - (34) 37 804
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32. Splatný daňový záväzok

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2009:

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2008:

33. Odložený daňový záväzok

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2009:

Pohyb záväzku vyplývajúceho zo splatnej dane z príjmov právnických osôb k 31. decembru 2008:

34. Ostatné záväzky

Prehľad výšky záväzku sociálneho fondu, jeho tvorby a čerpania:

K 1. januáru 2009 Tvorba Použitie K 31. decembru 
2009

Splatná daň 21 376 39 367 (60 597) 146

Celkom 21 376 39 367 (60 597) 146

K 1. januáru 2008 Tvorba Použitie K 31. decembru 
2008

Splatná daň 6 474 48 153 (33 251) 21 376

Celkom 6 474 48 153 (33 251) 21 376

K 1. januáru 2009 Tvorba Použitie K 31. decembru 
2009

Odložená daň 672 81 (4) 749

Celkom 672 81 (4) 749

K 1. januáru 2008 Tvorba Použitie K 31. decembru 
2008

Odložená daň 13 106 - (12 434) 672

Celkom 13 106 - (12 434) 672

2009 2008

Položky časového rozlíšenia 1 644 2 893

Ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu 2 677 2 354

Záväzky zo spotových operácií 282 207

Záväzky sociálneho fondu 665 725

Záväzky voči zamestnancom 14 928 19 018

Ostatné záväzky 12 384 12 621

Celkom 32 580 37 818

2009 2008

Stav k 1. januáru 725 993

Tvorba 1 048 1 086

Čerpanie (1 108) (1 354)

Stav k 31. decembru 665 725
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35. Podriadené dlhy

Podriadené dlhy v členení podľa jednotlivých bánk:

Skupina v roku 2008 čerpala podriadený dlh, ktorý je spolu s podriadeným dlhom čerpaným v roku 2007 
v súlade so zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením NBS č. 4/2007 
o vlastných zdrojoch financovania bánk a o požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch 
financovania obchodníkov s cennými papiermi a o požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými 
papiermi, na krytie úverového a operačného rizika bankovej knihy a trhových rizík vyplývajúcich z obchodnej knihy.

36. Vlastné imanie

Vlastné imanie tvorí:

K 31. decembru 2009 základné imanie materskej spoločnosti tvorí 50 216 kmeňových akcií v menovitej 
hodnote 800 EUR na akciu, 2 095 kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 EUR na akciu a 1 500 532 
prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR. Štruktúra akcionárov je opísaná v časti „Všeobecné informácie“. 
Zisk na akciu sa uvádza v poznámke 11.

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

2009 2008

Podriadené dlhy 120 373 120 694

Celkom 120 373 120 694

Druh Kmeňové akcie Kmeňové akcie Prioritné akcie

Forma Na meno Na meno Na meno

Podoba Zaknihovaná Zaknihovaná Zaknihovaná

Počet 50 216 ks 2 095 ks 1 500 532 ks

Menovitá hodnota 1 ks 800 EUR 4 000 EUR 4 EUR

ISIN SK1110001502 
séria 01-04 SK1110015510 SK1110007186, SK1110008424, SK1110010131, 

SK1110012103, SK1110013937, SK1110014901

Druh úveru Mena Druh úveru  
podľa splatnosti

Začiatok  
čerpania úveru

Zmluvná  
splatnosť 2009 2008

Podriadené dlhy od bánk
– komerčné banky EUR Dlhodobý September 2007 September 2012 75 003 75 000

– komerčné banky EUR Dlhodobý Október 2008 Október 2013 45 370 45 694

Celkom 120 373 120 694

2009 2008

Základné imanie – kmeňové akcie 40 173 33 337

Základné imanie – kmeňové akcie – upísanie nových akcií v r. 2009 8 380 -

Základné imanie – prioritné akcie 6 002 4 981

Vlastné akcie (165) (176)

Emisné ážio – kmeňové akcie 3 323 3 334

Emisné ážio – kmeňové akcie – upísanie nových akcií v r. 2009 101 608 -

Emisné ážio – prioritné akcie 47 575 45 678

Emisné ážio – vlastné akcie (1 492) (1 726)

Rezervný fond a ostatné fondy 10 457 10 426

Nerozdelený zisk (okrem zisku po zdanení za bežný rok) 497 488 435 561

Spolu 713 349 531 415



107www.tatrabanka.sk

Konsolidovaná účtovná závierka

Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2009
pripravené podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia
(v tis. EUR)

Opis práv:

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

•	 právo podieľať sa na zisku 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 spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných 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.

Prioritné akcie sa upisujú, resp. kupujú, počas upisovacieho obdobia, ktoré raz ročne vyhlasuje vedenie 
skupiny po riadnom valnom zhromaždení materskej spoločnosti. Právo upísať, resp. kúpiť, prioritné akcie má každý 
zamestnanec, ktorý pracuje ku koncu upisovacieho obdobia v skupine aspoň 1 rok a je zamestnaný na dobu neurčitú. 
Prioritné akcie skupina predáva s diskontom, ktorý časovo rozlišuje do nákladov počas 3 rokov.

Hlasovacie právo na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou akcie, pričom jednej akcii v menovitej 
hodnote 800 EUR zodpovedá jeden hlas a kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 EUR 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 EUR 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:

2009 2008

Materská spoločnosť 619 148 464 439

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie 30 072 19 967

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania 9 739 8 867

Emisné ážio, rezervné fondy a nerozdelený zisk celkom 658 959 493 273

2009 2008

Materská spoločnosť (banka) 90 800 120 331

Eliminácia prijatých dividend z pridruženej spoločnosti (240) -

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie 5 536 10 105

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie metódou vlastného imania (1 212) 872

Konsolidovaný zisk po zdanení 94 884 131 308
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37. Riadenie kapitálu

Na účely riadenia kapitálu skupina definuje regulatórny kapitál, vnútorný kapitál a ekonomický kapitál.
Regulatórny kapitál predstavuje kapitál, ktorý je stanovený pravidlami kapitálovej primeranosti v zmysle piliera 1. 
Pri kvantifikácii regulatórneho kapitálu skupina postupuje v súlade s platnou legislatívou (opatrenie Národnej banky 
Slovenska č. 4/2007), ktorá stanovuje jeho štruktúru aj minimálnu výšku. Skupina k dátumu účtovnej závierky 
používala Basel II - štandardizovaný prístup a prístup interných ratingov na výpočet kapitálovej požiadavky.  
Základný prístup interných ratingov skupina používa pre neretailovú časť portfólia. 

Regulatórny kapitál označovaný ako vlastné zdroje financovania skupiny je tvorený základnými vlastnými 
zdrojmi a dodatkovými vlastnými zdrojmi, ktorých súčet sa znižuje o hodnotu odpočítateľných položiek. Skupina 
netvorí žiadne 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.

Národná banka Slovenska ako dohliadací orgán vyžaduje, aby skupina udržiavala pomer celkového kapitálu 
požadovaného regulátorom k rizikovo váženým aktívam na úrovni 8 % alebo nad touto úrovňou. Skupina dodržala 
uvedenú požiadavku na minimálnu výšku kapitálu v priebehu roka 2009 aj v priebehu roka 2008. Výška vlastných 
zdrojov skupiny požadovaného regulátorom sa v roku 2009 zvýšila predovšetkým v dôsledku zvýšenia základného 
imania materskej spoločnosti upísaním nových kmeňových akcií (pozri I. Všeobecné informácie).

Vnútorný kapitál predstavuje také vlastné zdroje financovania 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 2009 splnila. Ekonomický kapitál predstavuje nevyhnutný 
kapitál, resp. zodpovedá minimálnej kapitálovej požiadavke na krytie neočakávaných strát z interných rizík, ktoré 
skupina definovala ako materiálne. Ekonomický kapitál tak zabezpečuje finančnú stabilitu skupiny na hranici 
spoľahlivosti zodpovedajúcej kredibilite skupiny. Využitie znalosti ekonomického kapitálu je pre skupinu významné,  
napr. pre aktívny portfólio manažment, oceňovanie, kontroling a pod.

Nasledujúca tabuľka predstavuje zloženie regulatórneho kapitálu skupiny a ukazovatele primeranosti vlastných 
zdrojov za roky končiace sa 31. decembra:

 * Materská spoločnosť používa od 1. januára 2009 na výpočet rizikovo vážených aktív kombináciu štandardizovaného 
prístupu a prístupu interných ratingov, ktorá jej umožňuje zahrnúť do výpočtu vlastných zdrojov prebytok vytvorených 
opravných položiek nad očakávanými stratami.

2009* 2008

Základné vlastné zdroje 713 349 531 415

Splatené základné imanie 54 555 38 318

(-) Vlastné akcie (165) (176)

Emisné ážio 151 014 47 286

Fondy zo zisku a ostatné kapitálové fondy 10 457 10 426

Ostatné špecifické položky základných vlastných zdrojov 497 488 435 561

(-) Odpočítateľné položky od základných vlastných zdrojov (34 870) (34 773)

(-) Nehmotný majetok (34 870) (34 773)

Dodatkové vlastné zdroje 118 061 120 000

Podriadené dlhy 120 000 120 000

Prebytok vytvorených opravných položiek nad očakávanými stratami (1 939) -

(-) Odpočítateľné položky od základných a dodatkových vlastných zdrojov (11 474) (12 926)

(-) od základných vlastných zdrojov (5 737) (6 463)

(-) od dodatkových vlastných zdrojov (5 737) (6 463)

Doplnkové vlastné zdroje - -

Celkové vlastné zdroje 785 066 603 716
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 * porovnateľné údaje za rok 2008 sú počítané podľa metodiky Basel II STA prístup merania kreditného rizika

38. 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 2009, k 31. decembru 2008 a k 31. decembru 2007 tvoria:

2009 2008*

Primeranosť vlastných zdrojov ( %) 12,23 9,05

Vlastné zdroje 785 066 603 716

Rizikovo vážené aktíva (RVA) 6 421 285 6 672 338

RVA z pohľadávok zaznamenaných v bankovej knihe 5 577 214 5 684 713

RVA z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe 183 175 325 592

RVA z operačného rizika – štandardizovaný prístup 660 896 587 075

Iné RVA (devízové riziko) - 74 958

2009 2008

Peňažné toky z prevádzkových činností
Zisk pred zdanením 121 822 165 967

Úpravy o nepeňažné operácie (227 155) (224 944)

Nákladové úroky 115 626 192 909

Výnosové úroky (405 551) (452 816)

Prijaté dividendy (7) (1 909)

Opravné položky, rezervy na straty a ostatné rezervy, netto 54 007 30 511

(Zisk) strata z predaja a iného vyradenia dlhodobého majetku 853 446

(Zisk) strata z finančných derivátov a cenných papierov na obchodovanie 4 851 (36 961)

(Zisk) strata z cenných papierov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát (8 913) 496

Zisk z predaja podielu v dcérskej spoločnosti (11 489) -

Podiel na nerozdelenom zisku pridružených spoločností 1 452 (873)

Diskont na prioritné akcie 2 572 2 320

Odpisy a amortizácia 19 592 28 659

(Zisk) strata z devízových operácií s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi (148) 12 274

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového 
kapitálu, prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmov (105 333) (58 977)

2009 2008 2007

Pokladničná hotovosť (pozn. 12) 71 230 170 742 108 711

Vklady v Národnej banke Slovenska 
splatné na požiadanie (pozn. 12) - 126 294 41 086

Jednodňové vklady v NBS (pozn. 12) - 331 953 132 784

Bežné účty a medzibankové zúčtovanie (pozn. 13) 40 680 62 965 33 188

Celkom 111 910 691 954 315 769
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39. Spriaznené osoby

Spriaznené osoby sú podľa definície v IAS 24 protistrany, ktoré predstavujú: 

a) podniky, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov 
riadia účtovnú jednotku, sú ňou riadené alebo podliehajú spoločnému riadeniu (vrátane spoločností 
holdingového typu dcérskych spoločností a sesterských spoločností),

b) pridružené podniky – podniky, v ktorých má skupina podstatný vplyv a ktoré nie sú dcérskymi 
spoločnosťami ani spoločnými podnikmi investora,

c) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na hlasovacích právach materskej 
spoločnosti, vďaka ktorému môžu uplatniť podstatný vplyv na skupinu, a ktokoľvek, kto by mohol mať  
na takéto osoby vplyv alebo kto by mohol podliehať ich vplyvu v rámci obchodov so skupinou,

d) členovia kľúčového manažmentu, t. j. oprávnené osoby zodpovedné za plánovanie, riadenie a kontrolu 
činností skupiny vrátane riaditeľov a riadiacich pracovníkov skupiny a ich blízkych rodinných príslušníkov,

e)  podniky, v ktorých ktorákoľvek z osôb uvedených v odsekoch (c) alebo (d) priamo alebo nepriamo vlastní 
podstatný podiel na hlasovacích právach alebo v ktorých uvedené osoby môžu uplatňovať významný 
vplyv. Sem patria aj podniky vlastnené riaditeľmi alebo hlavnými akcionármi skupiny a podniky, ktoré majú 
so skupinou spoločného člena kľúčového manažmentu.

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.

Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2009:

 * Vrátane členov predstavenstva RZB a RIB

RZB Skupina RZB Pridružené 
podniky

Štatutárne orgány 
a dozorná rada*

Ostatné  
spriaznené osoby Celkom

Úvery a bežné účty poskytnuté 
bankám a klientom 165 623 14 617 22 476 830 5 085 208 631

Pohľadávky z transakcií 
s finančnými derivátmi 19 550 3 326 - - - 22 876

Ostatné aktíva 83 484 - - - 567

Vklady a bežné účty bánk a klientov 33 798 4 242 30 2 852 - 40 922

Záväzky z transakcií 
s finančnými derivátmi 21 322 72 - - - 21 394

Podriadené dlhy 75 003 45 370 - - - 120 373

Ostatné záväzky 18 371 - - - 389

Vystavené záruky 20 104 30 159 3 921 - - 54 184

Prísľuby - 3 843 37 544 171 1 450 43 008

Prijaté záruky 35 922 20 265 50 - - 56 237
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Aktíva, záväzky, prísľuby, vystavené záruky a prijaté záruky týkajúce sa spriaznených osôb  
k 31. decembru 2008:

 * Vrátane členov predstavenstva RZB a RIB

Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2009:

RZB Skupina RZB Pridružené 
podniky

Štatutárne orgány 
a dozorná rada*

Ostatné  
spriaznené osoby Celkom

Úvery a bežné účty poskytnuté 
bankám a klientom 99 496 12 851 8 752 146 5 796 127 041

Pohľadávky z transakcií 
s finančnými derivátmi 23 444 11 - - - 23 455

Ostatné aktíva 56 793 - - - 849

Vklady a bežné účty bánk a klientov 422 721 25 142 13 427 4 635 - 465 925

Záväzky z transakcií 
s finančnými derivátmi 23 180 463 - - - 23 643

Podriadené dlhy 75 000 45 694 - - - 120 694

Ostatné záväzky - 241 - - - 241

Vystavené záruky 25 629 3 630 3 871 - - 33 130

Prísľuby - 44 563 270 1 625 46 458

Prijaté záruky 36 361 20 910 116 - - 57 387

RZB Skupina RZB Pridružené 
podniky

Štatutárny orgán 
a dozorná rada

Ostatné  
spriaznené osoby Celkom

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 5 402 494 91 10 291 6 288

Výnosy z poplatkov a provízií 150 207 258 - - 615

Nerealizovaný zisk (strata)  
z transakcií s finančnými derivátmi 44 1 995 - - - 2 039

Zisk z predaja dcérskej spoločnosti - 11 489 - - - 11 489

Prevádzkové výnosy 9 1 964 283 - - 2 256

Náklady na úroky a podobné náklady (2 218) (2 559) (21) (86) (125) (5 009)

Náklady na poplatky a provízie (345) (3 075) - - - (3 420)

Všeobecné administratívne náklady (171) (6 397) - (3 435) - (10 003)
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Výnosy a náklady týkajúce sa spriaznených osôb k 31. decembru 2008:

Odmeny a mzdy štatutárnych zástupcov a členov dozornej rady (brutto):

 * Vrátane prokuristov a členov predstavenstva dcérskych spoločností

40. Položky v cudzích menách

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

41. Zahraničné aktíva a záväzky 

Štruktúra aktív a záväzkov súvisiacich s osobami mimo územia Slovenskej republiky:

RZB Skupina RZB Pridružené 
podniky

Štatutárne orgány 
a dozorná rada

Ostatné  
spriaznené osoby Celkom

Výnosy z úrokov a podobné výnosy 3 298 257 408 1 1 3 965

Výnosy z poplatkov a provízií 198 3 993 261 - - 4 452

Nerealizovaný zisk (strata) 
z transakcií s finančnými derivátmi 4 258 (37) - - - 4 221

Prevádzkové výnosy 27 338 286 - - 651

Náklady na úroky a podobné náklady (7 275) (1 393) (62) (136) - (8 866)

Náklady na poplatky a provízie (400) (350) - - - (750)

Všeobecné administratívne náklady (261) (2 639) - (4 170) - (7 070)

Prevádzkové náklady - (3) (10) - - (13)

2009 2008

Štatutárni zástupcovia* 3 263 3 000

Dozorná rada 172 607 

Celkom 3 435 3 607

2009 2008

Aktíva 130 129 151 179

z toho: USD 71 015 78 938

           ostatné meny (CZK, PLN, HUF, GBP) 59 114 72 241

Záväzky 220 342 334 213

z toho: USD 149 887 214 114

           ostatné meny (CZK, PLN, HUF, GBP) 70 455 120 099

2009 2008

Aktíva 1 104 094 724 038

z toho: Rakúska republika 774 696 385 891

            ostatné krajiny (prevažne krajiny Európskej únie) 329 398 338 147

Záväzky 591 465 1 269 146

z toho: Rakúska republika 145 484 657 419

           ostatné krajiny (prevažne krajiny Európskej únie) 445 981 611 727
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42. Budúce záväzky a iné podsúvahové položky

Skupina vykazuje tieto budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

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

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný záväzok skupiny, 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 finančné prostriedky. Prísľuby poskytnúť úver, ktoré vystavila skupina, zahŕňajú vydané úverové prísľuby 
a nevyužitú časť schválených kontokorentných úverov.

Riziko spojené s podsúvahovými finančnými prísľubmi a potenciálnymi záväzkami sa posudzuje rovnako ako pri 
klientskych úveroch, pričom sa zohľadňuje finančná situácia a aktivity subjektu, ktorému skupina poskytla záruku, ako 
aj prijatá zábezpeka. K 31. decembru 2009 vytvorila skupina na uvedené riziká rezervy vo výške 8 586 tis. EUR  
(31. december 2008: 15 937 tis. EUR), poznámka 31.

Súdne spory

V rámci svojej riadnej činnosti je skupina účastníkom rôznych súdnych sporov a žalôb. Každé sporové 
konanie podlieha osobitnému režimu sledovania a podľa miery pravdepodobnosti očakávanej straty sa vytvára účtovná 
rezerva. Je zásadou skupiny nezverejňovať podrobnosti o prebiehajúcich súdnych sporoch a dôsledne sa brániť voči 
neoprávnene vzneseným nárokom. Skupina sa v roku 2009 dostala do rôznych sporových konaní, ktoré prehodnotila 
v rámci svojich štandardných postupov a podľa miery pravdepodobnosti očakávanej straty na uvedené riziká vytvorila 
rezervu. Celková výška rezervy na súdne spory je vo výške 21 728 tis. EUR (31. december 2008: 20 340 tis. EUR), 
poznámka 31. 

2009 2008

Budúce záväzky: 448 802 370 551

z úverových záruk 332 1 275

z ostatných záruk 419 649 333 319

z akreditívov 28 821 35 957

Prísľuby: 2 207 349 2 563 099

z neodvolateľných úverových prísľubov 1 607 687 2 029 996

do 1 roka 1 218 772 1 349 533

dlhšie než 1 rok 388 915 680 463

z odvolateľných úverových prísľubov 599 662 533 103

do 1 roka 341 607 89 308

dlhšie než 1 rok 258 055 443 795

Budúce záväzky a iné podsúvahové položky, celkom 2 656 151 2 933 650
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Budúce záväzky z operatívneho prenájmu

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

43. Finančný lízing 

Vývoj pohľadávok z finančného lízingu je:

Pohľadávky z finančných lízingov zahŕňajú lízingové pohľadávky vykázané v položke „Úvery poskytnuté klientom, brutto“ 
(poznámka 14).

44. Hodnoty prevzaté do úschovy a správy

Hodnoty prevzaté od klientov do úschovy a správy vykazuje skupina v reálnych hodnotách. Hodnoty prevzaté 
do úschovy a správy nie sú majetkom skupiny a z uvedeného dôvodu nie sú súčasťou jej aktív. Výnosy z úschovy a správy sa 
vykazujú vo výkaze súhrnných ziskov a strát v položke „Výnosy z poplatkov a provízií” a k 31. decembru 2009 predstavovali 
hodnotu 236 tis. EUR (31. december 2008: 264 tis. EUR).Okrem údajov uvedených v tabuľke vyššie skupina, v súlade 
s funkciou depozitára pre spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., („TAM“) vykázala k 31. decembru 2009 
cenné papiere uložené v správe podielových fondov spoločnosti TAM v hodnote 909 304 tis. EUR  
(31. december 2008: 1 055 375 tis. EUR).

2009 2008

Záväzky z neodvolateľného operatívneho prenájmu celkom 36 934 32 829

Menej ako 1 rok 10 393 8 506

1 rok až 5 rokov 19 967 18 778

Viac ako 5 rokov 6 574 5 545

Operatívny prenájom vykázaný v ostatných administratívnych nákladoch 11 547 12 458

2009 2008

Hodnota investície, brutto 25 273 31 238

menej ako 3 mesiace 20 331

3 mesiace až 1 rok 3 397 3 513

1 až 5 rokov 13 591 15 267

viac ako 5 rokov 8 265 12 127

Nerealizované finančné výnosy 2 666 5 706

menej ako 3 mesiace 168 328

3 mesiace až 1 rok 495 951

1 až 5 rokov 1 791 3 627

viac ako 5 rokov 212 800

Hodnota investície, netto 22 607 25 532

menej ako 3 mesiace (148) 3

3 mesiace až 1 rok 2 903 2 562

1 až 5 rokov 11 800 11 640

viac ako 5 rokov 8 052 11 327

2009 2008

Hodnoty prevzaté do úschovy 53 884 114 254

Investičné zmenky 29 748 62 254

Zmenky 938 8 857

Tovarové a skladiskové záložné listy 23 198 43 143

Hodnoty prevzaté do správy 269 830 279 899

Cenné papiere 269 830 279 899

Celkom 323 714 394 153
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45. Zmluvy o predaji a spätnom odkúpení

K 31. decembru 2009 boli uzatvorené nasledujúce repo obchody a obchody o spätnom odkúpení  
(v rámci obrátených repoobchodov):

46. Aktíva poskytnuté ako zábezpeka

Záväzky zabezpečené aktívami skupiny:

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

Informácie o cenných papieroch, ktoré sú poskytnuté ako zábezpeka za záväzky skupiny, sa nachádzajú 
v poznámke 27 “Vklady a bežné účty bánk“ a v poznámke 30 “Záväzky z dlhových cenných papierov“.

Skupina si ako zábezpeku otvorila maržové účty ako kolaterál pre derivátové obchody, ktoré uskutočňuje. 
Skupina 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“. 

Skupina založila v prospech NBS štátne dlhopisy a dlhopisy emitované bankovým sektorom držané v portfóliu 
cenných papierov držaných do splatnosti a portfóliu na obchodovanie za pooling v hodnote 283 629 tis. EUR.

2009 2008

Repo obchody (dlžník)

Cenné papiere predané (účtovná hodnota) - 160 976

Celkom - 160 976

2009 2008

Vklady a bežné účty bánk (prijaté úvery) 17 507 19 195

Záväzky z dlhových cenných papierov 222 368 294 514

Celkom 239 875 313 709

2009 2008

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 207 323 211 849

Finančné aktíva na obchodovanie 155 639 -

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 53 058 108 203

Cenné papiere držané do splatnosti 127 990 228 707

Celkom 544 010 548 759

2009 2008

Obrátené repo obchody (veriteľ)

Cenné papiere nakúpené (reálna hodnota) - 1 601 163

z toho: na úvery poskytnuté centrálnym bankám (poznámka 13) - 1 601 163

           na úverové prísľuby poskytnuté centrálnym bankám - -

Celkom - 1 601 163
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47. Zlyhané úverové portfólio

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

Zlyhané úvery nie sú definované v metodológii Medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo. 

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia k 31. decembru 2009:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu zlyhaného úverového portfólia k 31. decembru 2008:

48. Priemerný počet zamestnancov

Skupina mala takýto priemerný počet zamestnancov:

Verejný sektor Firemní klienti Retailoví klineti Celkom

Zlyhané úvery 127 156 767 89 523 246 417

Opravné položky k zlyhaným úverom 3 70 909 45 986 116 898

Nárokovateľná hodnota prijatých 
zabezpečení k zlyhaným úverom - 64 721 39 712 104 433

 % krytia opravnými položkami 2,4 % 45,2 % 51,4 % 47,4 %

 % krytia opravnými položkami a prijatými zabezpečeniami 2,4 % 86,5 % 95,7 % 89,8 %

Firemní klienti Retailoví klineti Celkom

Zlyhané úvery 43 986 35 053 79 039

Opravné položky k zlyhaným úverom 27 994 22 891 50 885

Nárokovateľná hodnota prijatých zabezpečení k zlyhaným úverom 20 329 8 168 28 497

 % krytia opravnými položkami 63,6 % 65,3 % 64,4 %

 % krytia opravnými položkami a prijatými zabezpečeniami 109,9 % 88,6 % 100,4 %

2009 2008

Zamestnanci skupiny 3 626 3 761

z toho: členovia predstavenstva 6 6

Celkom 3 626 3 761
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49. Finančné deriváty

Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2009:

Menovité hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do 1 roka
Od 1 do 
5 rokov

Nad 5 rokov Celkom
Kladné 

(pozn. 16)
Záporné 

(pozn. 29)

a) Úrokové obchody 1 357 004 3 013 570 605 990 4 976 564 119 500 (110 896)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 1 357 004 2 962 598 605 990 4 925 592 118 966   (110 362)

Úrokové opcie – kúpené - 22 686 - 22 686 534 -

Úrokové opcie – predané - 22 686 - 22 686 - (534)

Produkty burzové:

Úrokové futures - 5 600 - 5 600 - -

b) Menové obchody 1 264 429 67 538 - 1 331 967 23 031 (17 227)

Produkty OTC:

Menové swapy 438 056 - - 438 056 7 701    (669)

Menové forwardy 315 606 4 079 - 319 685 2 378    (3 675)

Menové opcie – kúpené 247 798 31 697 - 279 495 12 952 -

Menové opcie – predané 262 331 31 762 - 294 093 -   (12 883)

Produkty burzové:

Menové futures 638 - - 638 - -

c) Obchody s indexmi - 51 030 1 035 52 065 2 445 (2 455)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené - 10 275 - 10 275 2 445

Opcie na index – predané - 10 275 - 10 275 (2 445)

Indexové swapy 30 480 - 30 480 - (10)

Produkty burzové:

Indexové futures - - 1 035 1 035 - -

d) Komoditné obchody 482 - - 482 14 (14)

Produkty OTC:

Komoditné swapy 482 - - 482 14 (14)

Celkom 2 621 915 3 132 138 607 025 6 361 078 144 990 (130 592)
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Celkový objem nevyrovnaných finančných derivátov k 31. decembru 2008:

50. Reálna hodnota finančných nástrojov

Finančné aktíva vykazované v reálnej hodnote

Reálna hodnota finančných 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 finančné nástroje sa 
oceňovali na základe vnútorných oceňovacích modelov vrátane modelov súčasnej hodnoty alebo modelov prijatej ceny opcie, 
alebo sa využil posudok externého znalca. 

Menovité hodnoty podľa splatnosti Reálne hodnoty

Do 1 roka
Od 1 do 
5 rokov

Nad 5 rokov Celkom
Kladné 

(pozn. 16)
Záporné 

(pozn. 29)

a) Úrokové obchody 2 134 535 2 813 816 718 290 5 666 641 145 936 (149 373)

Produkty OTC:

Úrokové swapy 1 387 805 2 813 216 718 290 4 919 311 144 353 (147 874)

Úrokové forwardy 746 730 - - 746 730 1 580 (1 496)

Úrokové opcie – kúpené - 300 - 300 3 -

Úrokové opcie – predané - 300 - 300 - (3)

b) Menové obchody 2 974 643 494 603 - 3 469 246 91 697 (75 341)

Produkty OTC:

Menové swapy 749 377 13 131 - 762 508 9 889 (7 407)

Menovo-úrokové swapy - 18 040 - 18 040 2 604 (2 596)

Menové forwardy 1 189 978 3 544 - 1 193 522 28 982 (15 333)

Menové opcie – kúpené 519 124 222 039 - 741 163 50 222 -

Menové opcie – predané 516 164 237 849 - 754 013 - (50 005)

c) Obchody s indexmi 11 702 - - 11 702 2 007 (2 003)

Produkty OTC:

Opcie na index – kúpené 5 849 - - 5 849 2 007 -

Opcie na index – predané 5 853 - - 5 853 - (2 003)

d) Komoditné obchody 19 454 - - 19 454 5 031 (4 938)

Produkty OTC:

Komoditné swapy 19 454 - - 19 454 5 031 (4 938)

Celkom 5 140 334 3 308 419 718 290 9 167 043 244 671 (231 655)
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad finančných nástrojov vykázaných v reálnej hodnote rozdelené  
do úrovní 1 až 3 podľa stanovenia ich reálnej hodnoty:

* úroveň 1 - stanovenia na báze kótovaných cien na aktívnom trhu
**úroveň 2 - stanovenie na báze aktívneho trhu, ale nie podľa cien identických aktív a záväzkov
***úroveň 3 - vstupy pre aktívum alebo záväzok, ktoré nie sú založené na zistiteľných trhových údajoch (nezistiteľné vstupy)

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 finančnej 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.

Úroveň 1* Úroveň 2** Úroveň 3*** Celkom

Finančné aktíva v reálnej hodnote 401 237 144 990 - 546 227

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 376 247 - -  376 247 

Podielové cenné papiere, dlhové a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom 24 990 - - 24 990 

Kladná reálna hodnota finančných derivátov - 144 990 - 144 990 

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 195 837 13 313 - 209 150 

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom 195 837 - - 195 837

Podielové cenné papiere, dlhové a ostatné cenné papiere s pohyblivým výnosom - 13 313 - 13 313

Finančné aktíva na predaj - - 644 644

Cenné papiere na predaj - - 644 644

Celkom 597 074 158 303 644 756 021

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkom

Finančné záväzky v reálnej hodnote - 130 592 - 130 592

Záporná reálna hodnota finančných derivátov - 130 592 - 130 592

Celkom - 130 592 - 130 592

Reálna 
hodnota 2009

Zostatková 
hodnota 2009

Rozdiel  
2009

Reálna hodnota 
2008

Zostatková 
hodnota 2008

Rozdiel 
2008

Aktíva

Úvery a bežné účty 
poskytnuté bankám, netto 1 066 737 1 066 737 - 2 012 599 2 012 599 -

Úvery poskytnuté 
klientom, netto 5 692 833 5 484 549 208 284 5 933 828 5 763 925 169 903

Finančné aktíva držané 
do splatnosti 1 553 701 1 524 294 29 407 1 009 028 1 008 333 695

Záväzky
Vklady a bežné účty bánk 103 448 103 448 - 859 462 859 462 -

Vklady klientov 6 719 725 6 716 322 3 403 7 455 057 7 455 054 3

Záväzky z dlhových 
cenných papierov 1 082 266 1 069 618 12 648 1 129 231 1 123 795 5 436

Podriadený dlh 120 373 120 373 - 120 694 120 694 -
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51. 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 obchodníkov 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.

Skupina posudzuje retailových dlžníkov prostredníctvom scoringových modelov vytvorených pre jednotlivé 
produkty. Na riadenie úverového rizika v oblasti retailových úverov skupina používa tieto hlavné nástroje: Credit scoring 
je nástroj používaný skupinou 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 skupinou. 
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 skupina 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 špecifické pohľadávky rieši 
špecializovaný tím interných pracovníkov skupiny v spolupráci s právnym oddelením a ostatnými odbornými útvarmi skupiny.

Skupina 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 skupiny 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 skupiny je orientácia na kvalitatívny aspekt riadenia portfólia a jeho 
primeraná diverzifikácia za dodržania stanovených limitov koncentrácie (veľkej majetkovej angažovanosti a iných). 
Skupina zároveň vyvíja metódy kvantifikácie rizika koncentrácie.

Reziduálne riziko predstavuje riziko vyplývajúce z nedostatočnej vymožiteľnosti práv vyplývajúcich skupine 
z prijatého zabezpečenia voči úverovému riziku. Skupina 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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(v tis. EUR)

Nasledujúca tabuľka predstavuje maximálnu výšku úverového rizika bez zohľadnenia prijatých zábezpek:

2009 2008

Úverové riziko vzťahujúce sa na súvahové aktíva:
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 1 066 737 2 012 599

Úvery poskytnuté klientom, netto 5 320 291 5 655 255

Finančné aktíva na obchodovanie 546 227 422 437

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 209 150 364 779

Finančné aktíva držané do splatnosti 1 524 294 1 008 333

Finančné aktíva na predaj 644 664

Podiely v pridružených spoločnostiach  11 477 12 929

Splatná daňová pohľadávka 13 453 33

Ostatné aktíva 23 663 21 424

Spolu 8 715 936 9 498 453

2009 2008

Úverové riziko vzťahujúce sa na podsúvahové položky:
Budúce záväzky zo záruk a akreditívov 448 802 370 551

Z neodvolateľných úverových prísľubov/“stand-by facility“ 1 607 687 2 029 996

Z odvolateľných úverových prísľubov/“stand-by facility“ 599 662 533 103

Spolu 2 656 151 2 933 650
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2009 (súvahové stavy):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2008 (súvahové stavy):

Účtovná 
hodnota 
celkom

Neznehod-
notené

Individuálne 
oceňované – 

znehodnotené

Individuálne 
opravné 
položky

Portfóliové 
opravné 
položky

Čistá 
účtovná 
hodnota

Nárokovateľná 
hodnota 
prijatých 

zabezpečení

 % krytie 
opravnými 
položkami

 % krytie 
opravnými 
položkami 
a prijatými 

zábezpekami

Úvery a bežné 
účty poskytnuté 
bankám

1 066 737 1 066 737 - - - 1 066 737 - - -

Úvery 
poskytnuté 
klientom

5 484 549 4 978 141 506 408 137 697 26 561 5 320 291 3 545 493 2,99 % 67,64 %

z toho:

verejný sektor 12 948 12 821 127 3 - 12 945 6 622 0,02 % 51,17 %

firemní klienti 3 251 627 2 805 569 446 058 90 494 9 259 3 151 874 1 802 634 3,07 % 58,51 %

retailoví klienti 2 219 974 2 159 751 60 223 47 200 17 302 2 155 472 1 736 237 2,91 % 81,12 %

Celkom 6 551 286 6 044 878 506 408 137 697 26 561 6 387 028 3 545 493 2,51 % 56,63 %

Účtovná 
hodnota 
celkom

Neznehod-
notené

Individuálne 
oceňované – 

znehodnotené

Individuálne 
opravné 
položky

Portfóliové 
opravné 
položky

Čistá 
účtovná 
hodnota

Nárokovateľná 
hodnota 
prijatých 

zabezpečení

 % krytie 
opravnými 
položkami

 % krytie 
opravnými 
položkami 
a prijatými 

zábezpekami

Úvery a bežné 
účty poskytnuté 
bankám

2 012 599 2 012 599 - - - 2 012 599 1 601 163 - 79,56 %

Úvery 
poskytnuté 
klientom

5 763 925 5 415 363 348 563 81 853 26 817 5 655 255 3 218 503 1,89 % 57,72 %

z toho:

verejný sektor 21 186 21 186 - - - 21 186 9 664 - 45,61 %

firemní klienti 3 586 671 3 275 714 310 958 55 167 15 972 3 515 532 1 840 220 1,98 % 53,29 %

retailoví klienti 2 156 068 2 118 463 37 605 26 686 10 845 2 118 537 1 368 619 1,74 % 65,22 %

Celkom 7 776 524 7 427 962 348 563 81 853 26 817 7 667 854 4 819 666 1,40 % 63,37 %
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Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2009  
(podsúvahové položky):

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad kvality úverového portfólia k 31. decembru 2008  
(podsúvahové položky):

Účtovná 
hodnota 
celkom

Neznehod-
notené

Individuálne 
oceňované – 

znehodnotené

Individuálna 
rezerva

Portfóliové 
rezerva

Čistá 
účtovná 
hodnota

Nárokovateľná 
hodnota 
prijatých 

zabezpečení

 % krytie 
rezervami

 % krytie 
rezervami 

a prijatými 
zábezpekami

Budúce 
záväzky a iné 
podsúvahové 
položky voči 
bankám

51 171 51 171 - - - 51 171 14 858 - 29,04 %

Budúce 
záväzky a iné 
podsúvahové 
položky voči 
klientom

2 604 980 2 545 080 59 900 4 996 3 590 2 596 394 465 043 0,33 % 18,18 %

z toho:

verejný sektor 17 073 17 073 - - - 17 073 1 292 - 7,57 %

firemní klienti 2 153 830 2 094 179 59 651 4 990 3 590 2 145 250 395 674 0,40 % 18,77 %

retailoví klienti 434 077 433 828 249 6 - 434 071 68 077 - 15,68 %

Celkom 2 656 151 2 596 251 59 900 4 996 3 590 2 647 565 479 901 0,32 % 18,39 %

Účtovná 
hodnota 
celkom

Neznehod-
notené

Individuálne 
oceňované – 

znehodnotené

Individuálna 
rezerva

Portfóliové 
rezerva

Čistá 
účtovná 
hodnota

Nárokovateľná 
hodnota 
prijatých 

zabezpečení

 % krytie 
rezervami

 % krytie 
rezervami 

a prijatými 
zábezpekami

Budúce 
záväzky a iné 
podsúvahové 
položky voči 
bankám

42 159 42 159 - - - 42 159 3 902 - 9,26 %

Budúce 
záväzky a iné 
podsúvahové 
položky voči 
klientom

2 891 491 2 788 173 103 318 9 764 6 173 2 875 554 490 516 0,55 % 17,52 %

z toho:

verejný sektor 1 398 1 398 - - - 1 398 694 - 49,64 %

firemní klienti 2 324 986 2 221 668 103 318 9 764 6 173 2 309 049 425 164 0,69 % 18,97 %

retailoví klienti 565 107 565 107 - - - 565 107 64 658 - 11,44 %

Celkom 2 933 650 2 830 332 103 318 9 764 6 173 2 917 713 494 418 0,54 % 17,40 %
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Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k finančným aktívam (súvahové stavy) v nárokovateľnej hodnote:

Prehľad jednotlivých druhov prijatých zabezpečení k budúcim záväzkom a iným podsúvahovým položkám 
v nárokovateľnej hodnote:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania k 31. decembru 2009:

2009 2008

Na krytie poskytnutých úverov 3 545 493 4 819 666

Peňažné prostriedky 39 085 36 898

Garancie 490 222 471 978

Cenné papiere 89 683 1 684 679

Nehnuteľnosti 2 696 635 2 351 498

Hnuteľné predmety 94 326 109 935

Pohľadávky 135 542 164 678

Na krytie dlhových cenných papierov 16 620 104 371

Garancie - 15 885

Cenné papiere 16 620 88 486

Na krytie pohľadávok z derivátových obchodov 5 265 5 534

Peňažné prostriedky 5 265 5 534

Celkom 3 567 378 4 929 571

2009 2008

Na krytie budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek

Peňažné prostriedky 42 650 52 674

Garancie 215 138 166 042

Cenné papiere 42 928 42 784

Nehnuteľnosti 106 553 149 664

Hnuteľné predmety 24 380 23 539

Pohľadávky 48 252 59 715

Celkom 479 901 494 418

Do splatnosti Do 90 dní Od 91 do 
180 dní

Od 181 dní 
do 1 roka Viac ako 1 rok

Prijaté 
zabezpečenie 
k omeškaným 

úverom

Úvery a bežné účty 
poskytnuté bankám 1 066 737 - - - - -

Úvery poskytnuté klientom 4 830 062 128 280 19 746 27 26 37 188

z toho: 

verejný sektor 12 821 - - - - -

firemní klienti 2 775 110 29 906 500 27 26 23 210

retailoví klienti 2 042 131 98 374 19 246 - - 13 978

Celkom 5 896 799 128 280 19 746 27 26 37 188
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Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu neznehodnoteného úverového portfólia podľa omeškania  
k 31. decembru 2008:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2009:

Nasledujúci prehľad predstavuje analýzu znehodnoteného úverového portfólia k 31. decembru 2008:

Do splatnosti Do 90 dní Od 91 do 
180 dní

Od 181 dní 
do 1 roka Viac ako 1 rok

Prijaté 
zabezpečenie k 

omeškaným úverom

Úvery a bežné účty 
poskytnuté bankám 2 012 599 - - - - -

Úvery poskytnuté klientom 5 305 475 102 777 7 061 50 - 38 248

z toho: 

verejný sektor 21 186 - - - - -

firemní klienti 3 237 898 37 750 16 50 - 30 114

retailoví klienti 2 046 391 65 027 7 045 - - 8 134

Celkom 7 318 074 102 777 7 061 50 - 38 248

Verejný sektor Firemní klienti Retailoví klienti Celkom

Individuálne oceňované – znehodnotené úvery 127 446 058 60 223 506 408

Individuálne opravné položky 3 90 494 47 200 137 697

Nárokovateľná hodnota prijatých zabezpečení - 295 776 38 283 334 059

 % krytia opravnými položkami 2,4 % 20,3 % 78,4 % 27,2 %

 % krytia opravnými položkami a prijatými zabezpečeniami 2,4 % 86,6 % 141,9 % 93,2 %

Úrokové výnosy znehodnotených úverov - 1 420 2 128 3 548

Firemní klienti Retailoví klienti Celkom

Individuálne oceňované – znehodnotené úvery 310 958 37 605 348 563

Individuálne opravné položky 55 167 26 686 81 853

Nárokovateľná hodnota prijatých zabezpečení 177 905 15 620 193 525

 % krytia opravnými položkami 17,7 % 71,0 % 23,5 %

 % krytia opravnými položkami a prijatými zabezpečeniami 75,0 % 112,5 % 79,0 %

Úrokové výnosy znehodnotených úverov 760 1 149 1 909
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Nasledujúci prehľad predstavuje kvalitu úverového portfólia, ktoré nie je znehodnotené a ktoré nie je ani po 
splatnosti podľa interného ratingu:

Ratingový systém pre firemných klientov skupiny (aplikovaný pre celú RZB 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 a ratingová škála pre projektové 
financovanie obsahuje 5 stupňov od 6,1 do 6,5.

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 
korporátnym dlhovým cenným papierom, ktoré sú v sume 29 878 tis. EUR (2008: 52 271 tis. EUR), riziková 

2009 2008

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám: 1 066 737 2 012 599

A2 – Výborné úverové hodnotenie 2 082 3 812

A3 – Veľmi dobré úverové hodnotenie 964 527 1 989 371

B1 – Dobré úverové hodnotenie 38 901 5 902

B2 – Priemerné úverové hodnotenie 51 267 11 825

B3 – Obyčajné úverové hodnotenie 5 354 159

B4 – Slabé úverové hodnotenie - 134

B5 – Veľmi slabé úverové hodnotenie - 226

Bez stanovenia ratingu 4 606 1 170

Úvery poskytnuté klientom: 4 830 062 5 305 475

z toho verejný sektor: 12 821 21 186

A1 – Minimálne riziko - 3 693

A3 – Veľmi dobré úverové hodnotenie 5 758 9 472

B1 – Dobré úverové hodnotenie 377 591

B2 – Priemerné úverové hodnotenie - 6 803

B3 – Obyčajné úverové hodnotenie 6 082 216

B4 – Slabé úverové hodnotenie 148 352

B5 – Veľmi slabé úverové hodnotenie 333 40

C – Pochybné/vysoké riziko zlyhania 67 1

Bez stanovenia ratingu 56 18

z toho firemní klienti bez projektového financovania: 2 191 952 2 632 729

1.0 – Výborné úverové hodnotenie 20 712 49 441

1.5 – Veľmi dobré úverové hodnotenie 232 031 262 286

2.0 – Dobré úverové hodnotenie 219 080 335 943

2.5 – Priemerné úverové hodnotenie 381 061 638 121

3.0 – Obyčajné úverové hodnotenie 410 190 383 355

3.5 – Slabé úverové hodnotenie 535 117 535 477

4.0 – Veľmi slabé úverové hodnotenie 342 509 296 208

4.5 – Veľká pravdepodobnosť zlyhania 50 768 114 457

5.0 – Zlyhané 314 81

Bez stanovenia ratingu 170 17 360

z toho firemní klienti - projektové financovanie: 583 158 605 169

6.1 – Výborné hodnotenie profilu projektového financovania 218 568 308 734

6.2 – Dobré hodnotenie profilu projektového financovania 276 752 233 338

6.3 – Akceptovateľné hodnotenie profilu projektového financovania 78 451 60 825

6.4 – Slabé hodnotenie profilu projektového financovania 9 025 2 272

6.5 - Zlyhané 362 -

z toho retailoví klient bez stanovenia ratingu: 2 042 131 2 046 391

Celkom 5 896 799 7 318 074
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kategória emitentov týchto cenných papierov je 1,5 – Veľmi dobré úverové hodnotenie vo výške 13 313 tis. 
EUR (2008: 43 099 tis. EUR) a 2,0 - Dobré úverové hodnotenie vo výške 16 257 tis. EUR (2008: - tis. EUR). 
Zvyšná suma korporátnych dlhových cenných papierov v sume 309 tis. EUR (2008: 9 172 tis. EUR) predstavuje 
angažovanosť voči klientom bez stanovenia ratingu.

Úverové riziko vyplývajúce z derivátových obchodov je taktiež minimálne z dôvodu, že obchody sú zabezpečené 
určitou formou zabezpečenia (napr. viazanie finančných prostriedkov klienta a pod).

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

Celkový efekt Slovenskej republiky na výsledok hospodárenia skupiny predstavoval výnos 66 489 tis. EUR 
(2008: 107 840 tis. EUR), ktorý je prevažne úrokového charakteru.

Koncentrácia úverového rizika voči Národnej banke Slovenska je nasledovná:

Celkový efekt Národnej banky Slovenska na výsledok hospodárenia skupiny predstavoval výnos 3 513 tis. EUR 
(2008: 43 546 tis. EUR), ktorý je prevažne úrokového charakteru.

Reštrukturalizácia
Skupina môže upraviť zmluvné podmienky splácania svojich úverových pohľadávok v prípade, že finančná 

situácia klienta nie je dobrá a klient by nebol schopný splatiť svoje záväzky voči skupine 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. Účtovná hodnota úverových pohľadávok, pri ktorých boli upravené zmluvné podmienky počas roku 2009 
z dôvodu nesplácania alebo zhoršenej finančnej situácie klienta, predstavovala 42 178 tis. EUR (2008: 10 108 tis. EUR).

Skupina v priebehu roka 2009 speňažila záložné práva na nehnuteľnosti prijaté ako zabezpečenie na krytie 
svojich nevymožiteľných pohľadávok vo výške 4 966 tis. EUR (2008: 2 239 tis. EUR). Skupina taktiež v priebehu roka 
2009 speňažila záložné práva na hnuteľné predmety vo výške 3 883 tis. EUR (2008: - tis. EUR).

2009 2008

Vklady v Národnej banke Slovenska - 126 294

Štátne dlhopisy bez kupónov a ostatné cenné papiere prijímané NBS na refinancovanie 840 837 235 165

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 94 284 2 231 775

Úvery poskytnuté klientom 257 359 258 351

Dlhové cenné papiere 1 129 426 1 038 239

Celkom 2 321 906 3 889 824

2009 2008

Vklady v Národnej banke Slovenska 94 284 756 876

z toho: povinné minimálne rezervy 94 284 298 629

           vklady splatné na požiadanie - 126 294

           jednodňové vklady v Národnej banke Slovenska - 331 953

Reverzné repo obchody s Národnou bankou Slovenska - 1 601 193

Celkom 94 284 2 358 069
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Trhové riziko 

Skupina je vystavená vplyvom trhových rizík. Trhové riziká vyplývajú z otvorených pozícií transakcií 
s úrokovými, menovými a akciovými produktmi, ktoré podliehajú vplyvom všeobecných a špecifických zmien na trhu. 
Aby skupina 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. Skupina používa systém limitov, ktoré 
majú zabezpečiť, aby výška rizík, ktorým je skupina 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 skupine 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 skupina vystavená najmä týmto trhovým rizikám:

•	 menové riziko a
•	 riziko úrokovej sadzby.

Trhové riziká, v ktorých skupina nečelí významným expozíciám, sú:

•	 akciové riziko a
•	 komoditné riziko.

Menové riziko
Menové riziko predstavuje možnosť straty vyplývajúcej z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov cudzích mien. 

Skupina riadi toto riziko stanovením a monitorovaním limitov na otvorené pozície.

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

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

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

Okrem toho má skupina stanovené tri rôzne stop-loss limity na celkovú devízovú pozíciu.

Čistá devízová pozícia skupiny súvisiaca s aktívami a pasívami k 31. decembru 2009 a 2008:

Čistá devízová pozícia k 31. decembru 2009 Čistá devízová pozícia k 31. decembru 2008

EUR 90 213 183 034

USD (78 872) (135 176)

Iné (11 341) (47 858)

Čistá devízová súvahová pozícia, celkom - -

EUR (95 228) 77 920

USD 79 162 134 483

Iné 17 434 54 226

Čistá devízová podsúvahová pozícia, celkom 1 368 266 629

Čistá devízová pozícia, celkom 1 368 266 629
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Riziko úrokovej sadzby

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

Skupina 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 definovaný 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, USD). 

Limit skupiny 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-loss limitov.

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

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

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie v súvahovej hodnote, do akej miery je skupina vystavená riziku 
úrokovej sadzby buď podľa dátumu zmluvnej splatnosti finančných 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 „Nešpecifikované“.
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Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2009:

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako  
5 rokov vrátane Nešpecifikované Celkom

Aktíva 

Peniaze a vklady  
v centrálnych bankách 94 284 - - 71 230 165 514 

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 811 485 205 536 45 110 4 606 1 066 737

Úvery poskytnuté klientom, netto 3 061 190 1 105 186 973 770 68 148 111 997 5 320 291

Finančné aktíva na obchodovanie 235 923 48 872 221 135 39 838 459 546 227

Finančné aktíva v reálnej hodnote 
zúčtované cez výkaz ziskov a strát 23 084 56 671 70 964 58 431 - 209 150

Finančné aktíva držané do splatnosti 208 119 330 161 773 640 212 374 - 1 524 294

Finančné aktíva na predaj - - - - 644 644

Ostatné aktíva - - - - 11 477 11 477

Úroková pozícia za finančné 
aktíva k 31. decembru 2009 4 434 085 1 746 426 2 084 619 378 791 200 413 8 844 334

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk 99 839 656 1 668 - 1 285 103 448

Vklady klientov 2 371 206 2 607 050 1 713 244 1 876 22 946 6 716 322

Finančné záväzky na obchodovanie 11 816 14 636 72 779 31 361 - 130 592

Záväzky z dlhových cenných papierov 430 587 409 068 229 963 - - 1 069 618

Rezervy na záväzky - - - - 31 880 31 880

Ostatné záväzky - - - - 32 580 32 580

Podriadené dlhy 120 373 - - - - 120 373

Úroková pozícia za finančné 
záväzky k 31. decembru 2009 3 033 821 3 031 410 2 017 654 33 237 88 691 8 204 813

Čistá úroková pozícia, netto 
k 31. decembru 2009 1 400 264 (1 284 984) 66 965 345 554 111 722 639 521
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Úrokový gap finančných aktív a záväzkov k 31. decembru 2008:

Akciové riziko

Akciové riziko vystavuje skupinu zmenám v akciových cenách. Akciové riziko sa určuje na úrovni skupiny. 
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.

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka 

vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako 5 
rokov vrátane

Nešpecifi-
kované Celkom

Aktíva 

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 756 877 - - - 170 741 927 618

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 1 754 015 9 203 247 372 - 2 009 2 012 599

Úvery poskytnuté klientom, netto 3 621 858 1 160 403 770 122 84 668 18 204 5 655 255

Finančné aktíva na obchodovanie 90 321 90 985 203 634 37 364 133 422 437

Finančné aktíva v reálnej hodnote 
zúčtované cez výkaz ziskov a strát 9 612 15 743 207 349 132 056 19 364 779

Finančné aktíva držané do splatnosti 431 490 355 018 221 825 - - 1 008 333

Finančné aktíva na predaj - - - - 664 664

Ostatné aktíva - - - - 21 424 21 424

Úroková pozícia za finančné 
aktíva k 31. decembru 2008 6 664 173 1 631 352 1 650 302 254 088 213 194 10 413 109

Záväzky

Vklady bánk 800 845 55 592 2 523 78 424 859 462

Vklady klientov 3 196 123 2 958 876 1 286 647 798 12 610 7 455 054

Finančné záväzky na obchodovanie 84 275 74 206 47 011 26 163 - 231 655

Záväzky z dlhových cenných papierov 468 977 114 984 539 834 - - 1 123 795

Rezervy na záväzky - - - - 37 804 37 804

Ostatné záväzky - - - - 37 818 37 818

Podriadené dlhy 120 694 - - - - 120 694

Úroková pozícia za finančné 
záväzky k 31. decembru 2008 4 670 914 3 203 658 1 876 015 27 039 88 656 9 866 282

Čistá úroková pozícia, netto 
k 31. decembru 2008 1 993 259 (1 572 306) (225 713) 227 049 124 538 546 827
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Komoditné riziko

Komoditné riziko vyplýva z vystavenia skupiny zmenám v cenách komodít. Komoditné riziko sa určuje 
na úrovni skupiny 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 skupiny pri pohybe trhových veličín (úrokové sadzby, 
výmenné kurzy, ceny akcií a pod.) o vopred stanovenú delta hodnotu. Na monitorovanie a limitovanie rizika v skupine 
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 skupiny do košov a skúma, akú má skupina 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 skupiny 
najnevýhodnejšie.

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

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov skupiny na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech 
skupiny k 31. decembru 2009:

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov skupiny na pohyb výmenného kurzu vybraných mien v neprospech 
skupiny k 31. decembru 2008:

 * Vzhľadom na prechod na euro necitlivá pozícia.

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

Aktuálna hodnota 
výmenného kurzu

Výmenný kurz v 
scenári citlivosti

Pozícia skupiny 
v danej mene

Strata skupiny pre 
daný scenár

USD 1,441 1,513 292 (15)

CZK 26,473 27,797 260 (13)

HUF 270,420 283,941 923 (46)

PLN 4,105 4,310 4 175 (209)

RON 4,236 4,448 6 733 (337)

Celkom 12 383 (620)

Aktuálna hodnota 
výmenného kurzu

Výmenný kurz v 
scenári citlivosti

Pozícia skupiny 
v danej mene

Strata skupiny pre 
daný scenár

EUR* 30,126 30,126 73 845 -

USD 21,385 22,454 693 35

CZK 1,131 1,188 3 764 188

Celkom 78 302 223
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Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov skupiny na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách  
k 31. decembru 2009:

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov skupiny na zmenu úrokovej sadzby pri vybraných menách  
k 31. decembru 2008:

* Vzhľadom na prechod na euro, pozície v EUR a SKK sa navzájom kompenzujú.

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov obchodnej knihy skupiny na zmenu cien akcií k 31. decembru 2009:

Zmena súčasnej hodnoty aktív a záväzkov obchodnej knihy skupiny na zmenu cien akcií k 31. decembru 2008:

Pozícia skupiny v obchodnej knihe na komodity je nulová, z uvedeného dôvodu zmena súčasnej hodnoty 
aktív a záväzkov obchodnej knihy skupiny na zmenu cien komodít je takisto nulová k 31. decembru 2009, ako bola  
aj k 31. decembru 2008.

Skupina 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, skupina by namiesto straty 
zaznamenala zisk v približne rovnakej predpokladanej výške.

Posun výnosovej krivky Strata skupiny z posunu výnosovej krivky

Obchodná kniha:

EUR -100 BPV 1 101

USD -100 BPV (99)

Banková kniha:

EUR -100 BPV (2 276)

USD -100 BPV (316)

Celkom (1 590)

Posun výnosovej krivky Strata skupiny z posunu výnosovej krivky

Obchodná kniha:

SKK 100 BPV (6)

EUR 100 BPV 350

SKK + EUR* 100 BPV 344

USD 100 BPV 15

Banková kniha:

SKK 100 BPV (4 184)

EUR 100 BPV 4 439

SKK + EUR* 100 BPV 255

USD -100 BPV 16

Celkom 630

Objem akcií v obchodnej knihe skupiny Pokles cien akcií (v %) Strata skupiny z poklesu cien akcií

93 50 46

Objem akcií v obchodnej knihe skupiny Pokles cien akcií (v %) Strata skupiny z poklesu cien akcií

133 50 67
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Riziko likvidity 

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

Záujmom skupiny 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 skupiny je zodpovedný 
výbor pre riadenie aktív a pasív („ALCO“) a odbor treasury. ALCO na svojich týždenných stretnutiach pravidelne 
vyhodnocuje likviditu skupiny a podľa aktuálneho stavu následne prijíma rozhodnutia.

Skupina 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 finančnú hotovosť na splnenie všetkých uvedených 
požiadaviek, nakoľko jej skúsenosti naznačujú, že minimálnu úroveň vyplácania splatných finančných prostriedkov 
možno prognózovať 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 v nepredpokladanej výške.

Oddelenie integrovaného riadenia rizík denne monitoruje likviditu skupiny a informuje o jej vývoji.  
Týždenne predkladá informáciu o stave likvidity výboru ALCO. Oddelenie riadenia aktív a pasív štvrťročne predkladá 
na pravidelných zasadnutiach ALCO správu o stave štruktúry aktív a pasív skupiny na schválenie a navrhuje objem 
a štruktúru portfólia strategicky držaných cenných papierov na nasledujúce sledované obdobie.

Skupina je povinná vykonávať činnosť tak, aby v každom okamihu dodržiavala požiadavky a koeficienty 
likvidity stanovené Národnou bankou Slovenska. Vzhľadom na vývoj na finančných trhoch boli pred koncom roku 
2008 upravené požiadavky na likviditu. K 31. decembru 2009 skupina tieto požiadavky stanovené Národnou bankou 
Slovenska spĺňala. 

Skupina sleduje 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 skupiny.

Vklady klientov sú primárnym zdrojom financovania skupiny. Aj keď podmienky väčšiny vkladov umožňujú 
klientom ich výber s bez predchádzajúceho oznámenia, existujúce zdroje predstavujú stabilný zdroj financovania. 
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Likvidná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2009:

1) Bežné účty a vkladné knižky bez definovanej zostatkovej splatnosti sú vykázané podľa modelu odhadovanej splatnosti.
2) Podsúvahová pozícia zahŕňa pohľadávky a záväzky zo spotových operácií, z transakcií s finančnými derivátmi, pri 

ktorých dochádza k výmene podkladového nástroja, z budúcich úverov a pôžičiek, zo záruk a z akreditívov a delty 
ekvivalenty opcií.

Do 12 mesiacov Nad 12 mesiacov Nešpecifikované Celkom

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 165 514 - - 165 514

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 1 017 022 45 110 4 605 1 066 737

Úvery poskytnuté klientom, netto 2 004 739 3 097 109 218 443 5 320 291

Finančné aktíva na obchodovanie 260 729 285 039 459 546 227

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 66 480 142 670 - 209 150

Finančné aktíva držané do splatnosti 382 701 1 141 593 - 1 524 294

Finančné aktíva na predaj - - 644 644

Podiely v pridružených spoločnostiach - - 11 477 11 477

Dlhodobý nehmotný majetok - - 34 870 34 870

Dlhodobý hmotný majetok - - 84 054 84 054

Splatná daňová pohľadávka - - 13 453 13 453

Odložená daňová pohľadávka - - 13 567 13 567

Ostatné aktíva 9 216 - 14 447 23 663

Aktíva spolu 3 906 401 4 711 521 396 019 9 013 941

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk 72 235 29 997 1 216 103 448

Vklady klientov 1) 4 329 277 2 364 103 22 942 6 716 322

Finančné záväzky na obchodovanie 26 452 104 140 - 130 592

Záväzky z dlhových cenných papierov 687 644 381 974 - 1 069 618

Rezervy na záväzky - - 31 880 31 880

Splatný daňový záväzok - - 146 146

Odložený daňový záväzok - - 749 749

Ostatné záväzky - - 32 580 32 580

Podriadené dlhy 373 120 000 - 120 373

Záväzky spolu 5 115 981 3 000 214 89 513 8 205 708

Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) - - 713 349 713 349

Zisk po zdanení - - 94 884 94 884

Záväzky a vlastné imanie spolu 5 115 981 3 000 214 897 746 9 013 941

Súvahová pozícia, netto (1 209 580) 1 711 307 (501 727) -

Podsúvahová pozícia, netto2) (2 251 223) (656) (2 601) (2 254 480)

Kumulatívna súvahová a podsúvahová pozícia (3 460 803) (1 750 152) (2 254 480) (2 254 480)
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(v tis. EUR)

Likvidná pozícia skupiny zohľadňujúca aktuálnu zostatkovú splatnosť aktív a záväzkov k 31. decembru 2008:

1) Bežné účty a vkladné knižky bez definovanej zostatkovej splatnosti sú vykázané podľa modelu odhadovanej splatnosti.
2) Podsúvahová pozícia zahŕňa pohľadávky a záväzky zo spotových operácií, z transakcií s finančnými derivátmi, pri 

ktorých dochádza k výmene podkladového nástroja, z budúcich úverov a pôžičiek, zo záruk a z akreditívov a delty 
ekvivalenty opcií.

Do 12 mesiacov Nad 12 mesiacov Nešpecifikované Celkom

Peniaze a vklady v centrálnych bankách 927 618 - - 927 618

Úvery a bežné účty poskytnuté bankám 1 763 149 247 597 1 853 2 012 599

Úvery poskytnuté klientom, netto 2 231 683 3 314 192 109 380 5 655 255

Finančné aktíva na obchodovanie 181 306 240 998 133 422 437

Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát 13 738 351 023 18 364 779

Finančné aktíva držané do splatnosti 715 889 292 444 1 008 333

Finančné aktíva na predaj - - 664 664

Podiely v pridružených spoločnostiach - - 12 929 12 929

Dlhodobý nehmotný majetok - - 34 773 34 773

Dlhodobý hmotný majetok - - 89 149 89 149

Splatná daňová pohľadávka 33 - - 33

Odložená daňová pohľadávka 1 060 - - 1 060

Ostatné aktíva 3 888 - 17 536 21 424

Aktíva spolu 5 838 364 4 446 254 266 435 10 551 053

Záväzky

Vklady a bežné účty bánk 824 088 35 183 191 859 462

Vklady klientov 1) 6 153 089 1 289 464 12 501 7 455 054

Finančné záväzky na obchodovanie 158 481 73 174 - 231 655

Záväzky z dlhových cenných papierov 198 377 925 418 - 1 123 795

Rezervy na záväzky - - 37 804 37 804

Splatný daňový záväzok 21 376 - - 21 376

Odložený daňový záväzok - - 672 672

Ostatné záväzky - - 37 818 37 818

Podriadené dlhy 694 120 000 - 120 694

Záväzky spolu 7 356 105 2 443 239 88 986 9 888 330

Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) - - 531 415 531 415

Zisk po zdanení - - 131 308 131 308

Záväzky a vlastné imanie spolu 7 356 105 2 443 239 751 709 10 551 053

Súvahová pozícia, netto (1 517 741) 2 003 015 (485 274) -

Podsúvahová pozícia, netto2) (1 009 275) (1 805) (44 416) (1 055 496)

Kumulatívna súvahová a podsúvahová pozícia (2 527 016) (525 806) (1 055 496) (1 055 496)
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Priložené poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2009
pripravené podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia
(v tis. EUR)

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti finančných záväzkov v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2009 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2009 (v nediskontovanej hodnote):

Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu najskoršej možnej zmluvnej splatnosti finančných záväzkov v najhoršom 
možnom scenári k 31. decembru 2008 (v nediskontovanej hodnote):

Zostatková splatnosť

Účtovná 
hodnota

Zmluvné 
peňažné toky

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako 5 
rokov vrátane

Nederivátové finančné záväzky:

Vklady a bežné účty bánk 103 448 104 429 69 580 3 018 18 969 12 862

Vklady klientov 6 716 322 6 725 948 5 801 685 533 976 388 052 2 235

Záväzky z dlhových 
cenných papierov 1 069 618 1 116 205 133 457 574 266 408 482 -

Ostatné záväzky 32 580 32 580 32 580 - - -

Podriadené dlhy 120 373 131 085 771 2 313 128 001 -

Derivátové finančné záväzky:

Deriváty na obchodovanie 130 592 1 791 441 1 105 844 405 761 230 170 49 666

Zostatková splatnosť

Účtovná 
hodnota

Zmluvné 
peňažné toky

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako 5 
rokov vrátane

Nederivátové finančné záväzky:

Vklady a bežné účty bánk 859 462 873 889 767 903 56 498 17 395 32 093

Vklady klientov 7 455 054 7 538 943 6 551 368 984 419 2 392 764

Záväzky z dlhových 
cenných papierov 1 123 795 1 216 687 121 519 133 325 961 843 -

Ostatné záväzky 37 818 37 818 37 818 - - -

Podriadené dlhy 120 694 146 665 1 686 4 432 140 547 -

Derivátové finančné záväzky:

Deriváty na obchodovanie 231 655 3 390 352 2 363 545 674 452 323 185 29 170

Zostatková splatnosť

Účtovná 
hodnota

Zmluvné 
peňažné toky

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako 5 
rokov vrátane

Budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Budúce záväzky zo záruk 419 981 419 981 419 981 - - -

Budúce záväzky z akreditívov 28 821 28 821 21 364 1 421 6 036 -

Z neodvolateľných 
úverových prísľubov 1 607 687 1 607 687 499 005 719 767 350 249 38 666
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Nasledujúci prehľad zobrazuje analýzu zmluvnej splatnosti budúcich záväzkov a iných podsúvahových položiek 
v najhoršom možnom scenári k 31. decembru 2008 (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. 

Na účely výpočtu hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na vlastné zdroje na pokrytie operačného rizika 
skupina používa štandardizovaný prístup v súlade s požiadavkami Basel II a zákona o bankách. Pri štandardizovanom 
prístupe sú aktivity skupiny 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. 

Skupina používa na identifikáciu 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. 

Skupina 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 skupiny v oblasti 
operačných rizík.

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

Skupina aktívne tvorí aj tzv. Business Continuity Plans. Cieľom týchto plánov je minimalizovať dopady 
neočakávaných udalostí na činnosť skupiny.

Budúcim cieľom skupiny je implementácia pokročilého modelu riadenia operačných rizík.

Zostatková splatnosť

Účtovná 
hodnota

Zmluvné 
peňažné toky

Do 3 mesiacov 
vrátane

Od 3 mesiacov 
do 1 roka vrátane

Od 1 do 5 
rokov vrátane

Viac ako 5 
rokov vrátane

Budúce záväzky a iné podsúvahové položky:

Budúce záväzky zo záruk 334 594 334 594 334 594 - - -

Budúce záväzky z akreditívov 35 957 35 957 31 585 336 4 036 -

Z neodvolateľných 
úverových prísľubov 2 039 796 2 039 796 307 965 266 498 1 465 333 -
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Ostatné riziká

Skupina zároveň v zmysle implementácie interného procesu stanovovania kapitálovej primeranosti monitoruje 
a vytvára metódy kvantifikácie a riadenia aj iných rizík, najmä:

•	 strategické riziko,
•	 reputačné riziko,
•	 iné riziká a rizikové faktory.

Basel II 

Skupina 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 RZB 
a Raiffeisen International Bank – Holding 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 skupiny je prejsť v čo najkratšom čase na používanie pokročilých prístupov pre riadenie, 
kvantifikáciu a vykazovanie jednotlivých rizík. V prípade kreditného rizika je cieľom skupiny implementácia IRB 
prístupu založeného na používaní interných ratingových modelov. K dátumu účtovnej závierky bol skupine schválený 
na výpočet kapitálovej požiadavky pre neretailovú časť portfólia základný IRB prístup. 

IRB prístup sa používa pre suverénne celky, inštitúcie, korporátne subjekty, projektové financovanie, 
poisťovne, investície vo fondoch a odkúpené pohľadávky od 1. januára 2009. V roku 2009 zároveň prebiehal 
komplexný proces posudzovania pripravenosti skupiny na používanie IRB prístupu pre retail s očakávaným súhlasným 
stanoviskom regulátora k jeho používaniu v skupine v 1. štvrťroku 2010. Pre portfólio SME bude schvaľovací 
proces prebiehať v blízkej dobe.

Skupina 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 kvantifikácia a posúdenie voči kapitálu skupiny 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 jednotlivých druhov rizík a zvýšením podielu 
na trhu, zisku a návratnosti kapitálu.
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52. 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.

53. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky 

Konsolidovaná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2008)  
bola podpísaná a schválená na vydanie dňa 3. marca 2009. 

Účtovná závierka bola podpísaná a schválená na vydanie dňa 3. marca 2010.
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Rozdelenie zisku  
za rok 2009
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Rozdelenie zisku za rok 2009

(v tis. EUR) 2009

Zisk po zdanení 90 800

Dividendy - kmeňové akcie 57 050

Dividendy - prioritné akcie 7 052

Prídel do zákonného rezervného fondu 2 684

Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov 24 014

Zisk podľa individuálnej účtovnej závierky Tatra banky, a.s., bod 36 v prílohe ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Dividendy, na ktoré nevznikne k dátumu valného zhromaždenia nárok, budú k 31. 12. 2010 zúčtované  
do nerozdelených ziskov minulých rokov.

Účtovná závierka za rok 2009, návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie tantiem členom dozornej rady  
vo výške 535 000 EUR boli schálené Valným zhromaždením dňa 27. apríla 2010.

Výročná správa 2009  |  Rozdelenie zisku za rok 2009   
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Vrcholový manažment

Dozorná rada
Dkfm. Rainer Franz
predseda dozornej rady, člen predstavenstva 
Raiffeisen International Bank -Holding AG,  
Viedeň

Dr. Herbert Stepic
podpredseda dozornej rady, CEO  
Raiffeisen International Bank -Holding AG,  
Viedeň

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

Mag. Renate Kattinger
členka dozornej rady, senior vice-prezident 
Raiffeisen International Bank -Holding AG,  
Viedeň

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

Dr. Robert Gruber (do 30. 4. 2009)
člen dozornej rady, podpredseda predstavenstva 
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, 
Viedeň

Ing. Pavol Feitscher
člen dozornej rady, vedúci oddelenia  
projektového riadenia  
Tatra banka, a.s. 
Bratislava

Mag. Reinhard Karl (od 28. 5. 2009)
člen dozornej rady, výkonný riaditeľ 
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, 
Viedeň

Aris Bogdaneris (od 10. 6. 2009)
člen dozornej rady, člen predstavenstva  
Raiffeisen International Bank -Holding 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

Dr. Martin Pytlik
člen predstavenstva

Ing. Peter Novák
člen predstavenstva

Prokuristi
Ing. Eva Kollárová (do 10. 6. 2009)

Ing. Zuzana Koštialová

Mgr. Natália Major

Výročná správa 2009  |  Vrcholový manažment   
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Firemné centrumTBCentrum investovaniaTBCentrum bývaniaTBPobočky na Slovensku

K 31. 12. 2009 poskytovala Tatra banka starostlivosť právnickým osobám 
prostredníctvom 9 firemných centier, 8 obchodných zastúpení firemných centier  
a niekoľkých vysunutých pracovísk po celom Slovensku.

K 31. 12. 2009 poskytovala Tatra banka starostlivosť individuálnym klientom 
prostredníctvom 127 pobočiek, 8 Centier bývaniaTB a Centra investovaniaTB

Obchodné miesta

Bánovce nad Bebravou 1 Piešťany 2
Banská Bystrica 4 1 1 Poprad 2 1
Bardejov 1 Považská Bystrica 1
Bratislava 40 3 1 4 Prešov 5 1
Brezno 1 Prievidza 3 1
Čadca 1 Púchov 1
Dolný Kubín 1 Rimavská Sobota 1
Dubnica nad Váhom 1 Rožňava 1
Dunajská Streda 1 Ružomberok 1
Galanta 1 Senec 1
Hlohovec 1 Senica 1
Humenné 1 1 Sereď 1
Kežmarok 1 Skalica 1
Komárno 1 Snina 1
Košice 7 1 1 Spišská Nová Ves 1
Kysucké Nové Mesto 1 Stará Ľubovňa 1
Levice 1 Stupava 1
Liptovský Mikuláš 1 Šaľa 1
Lučenec 1 1 Šamorín 1
Malacky 1 Štúrovo 1
Martin 2 1 Topoľčany 1
Michalovce 1 Trebišov 1
Modra 1 Trenčín 4 1
Myjava 1 Trnava 3 1
Námestovo 1 Vráble 1
Nitra 3 1 1 Vranov nad Topľou 1
Nové Mesto nad Váhom 1 Zlaté Moravce 1
Nové Zámky 1 1 Zvolen 2
Partizánske 1 Žiar nad Hronom 1

Pezinok 1 Žilina 4 1

Výročná správa 2009  |  Obchodné miesta   
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