
 

 

 
 

• Zisk po zdanení Tatra banky, a.s. medziročne vzrástol o 23,0% z 109,6 mil. EUR na 134,9 mil. 
EUR. 

• Za nárastom zisku boli najmä jednorazový výnos z predaja akcií spoločnosti Mastercard v 
hodnote 26,8 mil. EUR a nižšia tvorba opravných položiek na úvery, ktorá klesla medziročne o 
32,0% z 27,4 mil. EUR na 18,6 mil. EUR. 

• Úvery klientom vzrástli medziročne o 9% z 10,0 mld. EUR na 10,9 mld. EUR. 
• Čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 1,8%, čisté výnosy z poplatkov klesli o 5,1%. 
• Celková kapitálová primeranosť klesla z 17,9% na 17,7%. CET1 ratio narástlo z 13,8% na 13,9%. 
• Konsolidovaný zisk po zdanení Tatra banka Group vzrástol o 12,7% z 119,9 mil. EUR na 135,1 

mil. EUR. 
 

Výkaz ziskov a strát v tis. EUR 2019 2018 r/r % zmena 

Výnosové úroky a výnosy z dividend, netto 288 702  283 696  1,8% 

Výnosy z poplatkov a provízií, netto 105 663  111 358  -5,1% 

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

719   123 484,6% 

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

20 674  24 397  -15,3% 

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

27 021  -   

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií  (23 881)  (22 268) 7,2% 

Ostatný prevádzkový zisk (strata) 2 706  2 328  16,2% 

Všeobecné administratívne náklady  (237 669)  (223 181) 6,5% 

Príspevok do rezolučného fondu a fondu ochrany vkladov  (4 904)  (4 597) 6,7% 

(Tvorba) / rozpustenie rezerv na záväzky  (2 184)  (5 642) -61,3% 

(Tvorba) / rozpustenie rezerv na očakávané straty z prísľubov a záruk 501  1 639  -69,4% 

Opravné položky na očakávané straty k finančným aktívam 
neoceňovaných cez výkaz ziskov a strát 

 (18 616)  (27 376) -32,0% 

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

9 500  -   

Opravné položky k nefinančným aktívam  (887)  (72) 1131,9% 

Zisk pred zdanením 167 345  140 405  19,2% 

Daň z príjmov  (32 469)  (30 762) 5,5% 

Zisk po zdanení 134 876  109 643  23,0% 

Konsolidovaný zisk po zdanení TBG 135 078 119 875 12,7% 

 

Vybrané položky zo súvahy v tis. EUR 2019 2018 r/r % zmena 

Úvery klientom 10 949 106 10 043 085 9,0% 

Vklady voči klientom 11 956 174 10 963 580 9,1% 

 

Kľúčové pomerové ukazovatele v % 2019 2018  

CET1 ratio 13,9% 13,8%  

Celková kapitálová primeranosť 17,7% 17,9%  

 

  
 
 
 
 
Predbežné neauditované výsledky 
za rok 2019 


