
• Zisk po zdanení Tatra banky, a.s. medziročne klesol o 21,2% na 106,3 mil. EUR z 134,9 
mil. EUR.

• Za poklesom zisku je primárne nárast tvorby rizikových nákladov o 255% (z 18,1 mil. EUR 
na 64,3 mil. EUR), čo bolo najmä proaktívne rozhodnutie v reakcii na pandémiu nového 
koronavírusu.

• Pokles zisku bol čiastočne kompenzovaný rozpustením rezerv na súdne spory vo výške 
18,1 mil. EUR a medziročným poklesom administratívnych nákladov o 14 mil. EUR, čo 
predstavuje zníženie o 5.9% najmä z dôvodu zníženia personálnych nákladov.

• Úvery klientom vzrástli medziročne o 4,0% z 10,9 mld. EUR na 11,4 mld. EUR, z toho 
najviac retailové hypotekárne úvery s medziročným nárastom 364 mil. EUR resp. 7,1%.

• Celkové výnosy banky klesli medziročne len mierne o 0,2% aj vďaka nárastu výnosov

z obchodovania s cennými papiermi, ktoré čiastočne kompenzovali jednorazový výnos

z predaja akcií v roku 2019. Nárast čistého úrokového výnosu o 2,2% vyplynul z nárastu 
dividend z dcérskych spoločností. Čisté výnosy z poplatkov vzrástli o 8,0% z dôvodu 
nárastu výnosov z kartových transakcií a z transakcií s cennými papiermi a dlhopismi.

• Konsolidovaný zisk po zdanení Tatra banka Group klesol o 21,7% na 105,7 mil. EUR z 
135,1 mil. EUR. 

Výkaz ziskov a strát v tis. EUR 2020 2019 r/r % zmena 

Výnosové úroky a výnosy z dividend, netto 295 036 288 702 2,2% 

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 114 115 105 663 8,0% 

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

372 719 -48,3% 

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

30 161 20 674 45,9% 

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

1 930 27 021 -92,9% 

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií (25 550) (23 881) 7,0% 

Ostatný prevádzkový zisk (strata) 4 300 2 706 58,9% 

Všeobecné administratívne náklady (223 538) (237 669) -5,9% 

Príspevok do rezolučného fondu a fondu ochrany vkladov (5 393) (4 904) 10,0% 

Čistý zisk (strata) z úprav ziskov alebo strát (3 675) - 

(Tvorba) / rozpustenie rezerv na záväzky 16 294 (2 184) -846,1% 

Rizikové náklady (64 318) (18 115) 255,1% 

Opravné položky k investíciám do dcérskych spoločností, spoločných 
podnikov a pridružených podnikov 

700 9 500 -92,6% 

Opravné položky k nefinančným aktívam (3 987) (887) 349,5% 

Zisk pred zdanením 136 447 167 345 -18,5% 

Daň z príjmov (30 134) (32 469) -7,2% 

Zisk po zdanení 106 313 134 876 -21,2% 

Konsolidovaný zisk po zdanení TBG 105 707 135 078 -21,7% 

Predbežné neauditované výsledky za rok 2020 



 

Vybrané položky zo súvahy v tis. EUR 2020 2019 r/r % zmena 

Úvery klientom 11 384 989 10 949 106 4,0% 

Vklady voči klientom 12 308 657 11 956 174 2,9% 

 


