
Tatra banka, a.s. 

Priebežné výsledky za prvý polrok 2022 

• Zisk po zdanení Tatra banky, a.s. dosiahol 68,7 mil. EUR, čo je medziročne stabilná úroveň.

• Pozitívny vplyv nárastu výnosov vo všetkých kategóriách ako aj zvýšenia zisku z finančných 
nástrojov na obchodovanie a z kurzových rozdielov vykompenzovali vyššiu tvorbu opravných 
položiek ako aj nárast všeobecných administratívnych nákladov.

• Dopyt po úveroch bol silný napriek komplikovaným makroekonomickým podmienkam a 

zvýšeným rizikám aj v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu. Úvery klientom, ťahané najmä 
korporátnym segmentom a úvermi na bývanie, zaznamenali silný medziročný nárast o 16,2%. 
Vklady klientov narástli za rovnaké obdobie o 8,7%.

• Čisté úrokový výnosy vzrástli v tomto prostredí medziročne o 3,8% a výnosy z poplatkov a 

provízií narástli až o 7,4%. Pozitívny vplyv na celkový výsledok hospodárenia mal aj 
dividendový výnos v sume 10 mil. EUR ako aj nárast čistého zisku z finančných nástrojov na 
obchodovanie a kurzových rozdielov.

• Tvorba opravných položiek narástla v porovnaní s druhým kvartálom minulého roku z 4,1 mil. 
EUR na 25,1 mil. EUR. Toto medziročné navýšenie rizikových nákladov je však iba návratom 
na bežné úrovne. Prudké preventívne zvýšenie opravných položiek po vypuknutí pandémie 
malo za následok mimoriadny pokles ich tvorby v nasledujúcom roku 2021.

• Všeobecné administratívne náklady ovplyvnené rastúcimi mzdovými nákladmi a infláciou 
zaznamenali medziročný nárast o 6,5% zo 106 mil. EUR na 113 mil. EUR.

• Návratnosť kapitálu (ROE) dosiahla 10,5%. To je mierny pokles v porovnaní s  hodnotou 11%

dosiahnutou v druhom kvartáli predchádzajúceho roku. Pomer nákladov a výnosov (CIR) 
zaznamenal v rovnakom období zlepšenie z 50,6% na 48,0%.

• Konsolidovaný zisk po zdanení skupiny Tatra banka poklesol medziročne o 11,8% na 70,1 mil. 
EUR. 

Výkaz ziskov a strát v tis. EUR Q2 2022 Q2 2021 r/r % zmena 

Výnosové úroky a výnosy z dividend, netto 151 274 133 193 13,6% 

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 66 907 62 274 7,4% 

Čistý zisk (strata) týkajúci sa ukončenia vykazovania finančných aktív a 
záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz súhrnných ziskov 
a strát 

196 619 -68,3% 

Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových 
rozdielov 

15 983 11 579 38,0% 

Čistý zisk (strata) z neobchodných finančných nástrojov povinne 
oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia 

(768) 919 -183,6% 

Ostatný prevádzkový zisk (strata) 1 133 1 052 7,7% 

Všeobecné administratívne náklady (112 783) (105 939) 6,5% 

Príspevok do rezolučného fondu a fondu ochrany vkladov (11 228) (10 349) 8,5% 

(Tvorba) / rozpustenie rezerv na záväzky 445 (111) -500,9% 

Rizikové náklady (25 089) (4 053) 519,0% 

Opravné položky k nefinančným aktívam 558 (74) 

Zisk/(strata) z neobežných aktív držaných na predaj 276 - 

Zisk pred zdanením 86 904 89 110 -2,5% 

Daň z príjmov (18 163) (20 050) -9,4% 

Zisk po zdanení 68 741 69 060 -0,5% 

Konsolidovaný zisk po zdanení TBG 70 132 79 492 -11,8% 

Vybrané položky zo súvahy v tis. EUR Q2 2022 Q2 2021 r/r % zmena 

Úvery klientom 13 478 685 11 599 607 16,2% 

Vklady voči klientom 14 024 605 12 898 496 8,7% 



Kľúčové pomerové ukazovatele v % Q2 2022 Q2 2021 

Návratnosť kapitál (RoE) 10,5% 11,0% 

Pomer nákladov a výnosov (CIR) 48,0% 50,6% 

Čistá úroková marža (NIM) 1,6% 1,5% 


