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INFORMÁCIE o akcionároch a o �innosti banky Wüstenrot stavebná sporite��a, a.s. 
(stav k 31.12.2018) 
 
 
§ 1 ods. 1 písm. b) 
dátum zápisu do obchodného registra:  26.05.1993 
dátum udelenia bankového povolenia:  17.05.1993 
dátum skuto�ného za�iatku vykonávania bankových �inností povolených NBS:      21.6.1993 
 
§ 1 ods. 1 písm. c)  
zoznam bankových �inností povolených NBS, ktoré sa vykonávajú: 
- prijímanie vkladov od stavebných sporite�ov alebo v prospech stavebných sporite�ov, 
- poskytovanie úverov stavebným sporite�om zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné ú�ely 

uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení, 
- prijímanie vkladov od bánk,  
- poskytovanie platobných služieb, 
- poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporite�ne, 
- finan�né sprostredkovanie pod�a zákona 186/2009 Z. z. o finan�nom poradenstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako viazaný finan�ný agent v sektore poistenia a zaistenia, 
- prijímanie vkladov od zahrani�ných bánk, pobo�iek zahrani�ných bánk a finan�ných inštitúcií, 
- investovanie na vlastný ú�et a obchodovanie na vlastný ú�et s: 
� finan�nými nástrojmi pe�ažného trhu v eurách 
� finan�nými nástrojmi kapitálového trhu eurách. 

 
§ 1 ods. 1 písm. d)  
zoznam bankových �inností povolených NBS, ktoré sa nevykonávajú: 
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery; 
 
§ 1 ods. 1 písm. e) 
zoznam bankových �inností povolených NBS, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného 
orgánu obmedzené, do�asne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon 
odobraté: 
žiadna; 
 
§ 1 ods. 1 písm. f)  
citácia výrokovej �asti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu 
v priebehu kalendárneho štvr�roka: 
––––– 
 
§ 1 ods. 1 písm. g)  
citácia výrokovej �asti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu 
kalendárneho štvr�roka: 
––––– 
 
§ 1 ods. 5 písm. b) 
Informácie o akcionároch banky 
 

Obchodné meno:     Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft 
Právna forma a sídlo:           akciová spolo�nos�, Alpenstrasse 70, 5020 Salzburg 
Štát:       Rakúsko 
Hlavný predmet �innosti:      finan�né služby 
Podiel na základnom imaní banky:          100% 
Podiel na hlasovacích právach v banke:   100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wüstenrot stavebná sporite��a, a.s., Grösslingová 77, 824 68  Bratislava 26

Kone�nou materskou spolo�nos�ou je Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m. b. H., Salzburg, Rakúsko.

a) materská spolo�nos�

 Názov  Sídlo Hlavný predmet �innosti Štát

 Bausparkasse Wüstenrot AG  Alpenstrasse 70 finan�né služby Rakúsko
 A-5020 Salzburg

b) schéma konsolidovaného celku

 Názov  Sídlo Hlavný predmet �innosti Štát Podiel

 Bausparkasse Wüstenrot AG  Alpenstrasse 70 finan�né služby Rakúsko 100%
 A-5020 Salzburg

 Názov  Sídlo  Hlavný predmet �innosti Štát Podiel

 Wüstenrot Servis, spol. s r.o.  Grösslingová 77 100%
 811 09 Bratislava

INFORMÁCIE o štruktúre konsolidovaného celku banky

k 31.12.2018

W ü s t e n r o t    s t a v e b n á    s p o r i t e � � a,  a. s.

Slovenská 
republika

vyh�adávanie projektov 
bývania,                            
správa nehnute�ností



Wüstenrot stavebná sporite��a, a.s.

Organiza�ná schéma k 31.12.2018

Odd. bank. inform. systému Odd. provízií

Odd. prevádzky a podpory

Odd. digitalizácie

Odd. odbytového back office

Odd. rozvoja a vzdeláv. odbytu Anti Money Laundering
Odd. hospodárskej správy

Odd. rizikomanažmentu

Odd. ohodnocovania nehnute�ností
Úsek �udských zdrojov

Odd. sporenia a �erpania úverov
Odd. treasury

Odd. klientskeho back office

Odd. schva�ovania úverov

*   vedúci zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík
** �alší zamestnanci zodpovední za riadenie rizík

Po�et zamestnancov k 31.12.2018

eviden�ný stav
z toho vedúcich pracovníkov

Úsek vnútornej kontroly a 
vnútorného auditu

Úsek informa�ných a                         
komunika�ných technológií

Úsek controllingu

Úsek ekonomický

Úsek riadenia rizík**

SEKCIA I.

Úsek vlastného odbytu

Úsek práva

SEKCIA III.*

4
255

Predstavenstvo

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

SEKCIA II.

Úsek externého odbytu

Úsek podpory odbytu

Úsek stratégie a vývoja 
produktov

Úsek marketingu
Odd. klientskych služieb

Úsek správy zmlúv                     

Úsek interných služieb

Odd. manažmentu dokumentov



Individuálna 
zostavená v

výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou  
za rok, ktorý sa 
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Individuálny výkaz o

Individuálny výkaz o

v tis. EUR Pozn. 31.12.2018 31.12.2017

Majetok

ich ekvivalenty 6.1 1 161 5 083

Investície do dlhových cenných papierov 6.2 112 889 103 161

6.3 348 318 299 961

Investícia v 6.4 390 410

Hmotný majetok 6.5 3 940 4 167

Investície v 6.6 1 999 2 056

Nehmotný majetok 6.7 2 051 2 256

- 6.13 0 0

6.14 728 1 836

Ostatný majetok 6.8 710 761

Majetok celkom 472 186 419 691

Záväzky

6.9 384 433 375 936

6.10 37 094 0

rozlí�enie 6.11 351 327

Rezervy 6.12 113 49

- 6.13 196 107

Ostatné záväzky 6.15 2 459 2 488

Záväzky celkom 424 646 378 907

Vlastné imanie

Základné imanie 6.16 16 597 16 597

Zákonný rezervný fond 6.16 3 319 3 319

0 296

8 557 0

Nerozdelený zisk a ostatné fondy tvorené zo zisku            17 493 19 155

1 574 1 417

Vlastné imanie celkom 47 540 40 784

Záväzky a vlastné imanie celkom 472 186 419 691



Wüstenrot   

Individuálny výjaz ziskov a 31. decembra 2018

Individuálny výkaz ziskov a strát 

1.1.2018- 1.1.2017-

v tis. EUR Pozn. 31.12.2018 31.12.2017

Úrokové výnosy 14 740 14 922

Úrokové  náklady -5 518 -5 818

ové výnosy 6.17 9 222 9 104

Výnosy z poplatkov a provízií 3 151 3 215

Náklady na poplatky a provízie -365 -290

poplatkov a provízií 6.18 2 786 2 925

predaja cenných papierov 0 462

V�eobecné prevádzkové náklady 6.19 -2 972 -2 879

Osobné náklady 6.20 -3 441 -3 534

Odpisy hmotného majetku a investícií v 
ne 6.21 -323 -336

Amortizácia nehmotného majetku 6.21 -459 -438

Ostatné prevádzkové výnosy 6.22 373 413

Ostatné prevádzkové náklady 6.23 -1 382 -1 361

Prevádzkový zisk pred zní�ením hodnoty 3 804 4 356

Opravné polo�ky k úverovým obchodom 6.24 -1 587 -2 309

Opravné polo�ky k dlhovým cenným papierom 2 0

Opravné polo�ky k ostatnému majetku 6.25 -9 -19

Zisk pred zdanením 2 210 2 028

príjmov 6.26 -636 -611

Zisk po zdanení 1 574 1 417



Wüstenrot   

31. decembra 2018

Individuálny výkaz komplexného výsledku

1.1.2018- 1.1.2017-

v tis. EUR Pozn. 31.12.2018 31.12.2017

Zisk po zdanení 1 574 1 417

Os
Zmena v reálnej hodnote dlhových cenných 
papierov FVOCI:

reklasifikované do výsledku hospodárenia -792 -696

Reklasifikácia ziskov a strát do výsledku 
hospodárenia 0 0

imania 6.14 166 146

-626 -550

Celkový komplexný výsledok za obdobie 948 867

Prislúchajúci:

Akcionárom banky 948 867

Nekontrolujúcim podielom 0 0

948 867



Wüstenrot , a.s.  

31. decembra 2018

Individuálny výkaz zmien vlastného imania

Základné 
imanie

Zákonný 
rezervný 

fond 

Precenenie 

majetku 
FVOCI

Nerozdelený 
zisk a ostatné 
fondy tvorené 

zo zisku 

Zisk 
be�ného 

obdobia

Spolu

v tis. EUR

31.12.2018

Súvaha k 31.12.2017 16 597 3 319 296 19 155 1 417 40 784

Vplyv prvotnej aplikácie IFRS 9 0 0 0 -3 079 0 -3 079
Upravený stav k 1.1.2018 0 0 8 887 0 0 8 887

Zisk k 31.12.2018 0 0 0 0 1 574 1 574

ýsledku
reálnej hodnote cenných 

papierov vykázaná cez súhrnný zisk, po 
zdanení 0 0 -626 0 0 -626

Celkový komplexný výsledok za obdobie 0 0 - 626 0 1 574 948

Transakcie s vlastníkmi zaznamenané 
priamo do vlastného imania
Prevod na základe rozhodnutia akcionárov 0 0 0 1 417 -1 417 0
Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0 0

Celkové transakcie s vlastníkmi 0 0 0 1 417 -1 417 0

K 31.12.2018 16 597 3 319 8 557 17 493 1 574 47 540

Základné 
imanie

Zákonný 
rezervný 

fond 

Precenenie 

majetku 

na predaj

Nerozdelený 
zisk a ostatné 
fondy tvorené 

zo zisku 

Zisk 
be�ného 

obdobia

Spolu

v tis. EUR

31.12.2017

Celkový komplexný výsledok za rok 16 597 3 319 846 18 238 917 39 917
Zisk k 31.12.2017 0 0 0 0 1 417 1 417

reálnej hodnote cenných  
papierov na predaj, po zdanení 0 0 -550 0 0 -550

Celkový komplexný výsledok za obdobie 0 0 -550 0 1 417 867

Transakcie s vlastníkmi zaznamenané 
priamo do vlastného imania
Prevod na základe rozhodnutia akcionárov 0 0 0 917 -917 0
Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0 0

Celkové transakcie s vlastníkmi 0 0 0 917 -917 0

K 31.12.2017 16 597 3 319 296 19 155 1 417 40 784



Wüstenrot , a.s.

Individuálny výkaz 

v tis. EUR Pozn. 31.12.2018 31.12.2017

Hospodársky výsledok pred zdanením 2 210 2 028

Výnosové úroky 6.17 -14 740 -14 922

Nákladové úroky 6.17 5 518 5 818

Amortizácia nehmotného majetku 6.7 459 438

Odpisy hmotného majetku a investícií v 6.5, 6.6 323 336

Tvorba opravných polo�iek k úverom 6.24 1 587 2 309

Tvorba opravných polo�iek k ostatnému majetku 6.25 11 19

Ropustenie opravných polo�iek k cenným papierom -2 
0

Zisk / strata z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku

6.22 
20 22

Zisk z predaja cenných papierov 0 -462

1 -1

Úroky prijaté 14 713 14 484

Úroky zaplatené -5 518 -5 818

príjmu 6.13 -818 -330

prevádzkových aktív 3 764 3 921

Pokles / nárast v úveroch iným bankám 6.1 0 2 017

Nárast v úveroch klientom 6.3 -53 795 -67 253

Pokles / nárast v ostatnom majetku 6.8 54 -2

Nárast v záväzkoch 6.9 8 497 17 002

Nárast v 6.10 37 094 0

Pokles / nárast v ostatných záväzkoch 6.15 59 -224

pou�ité v - 4 327 -34 081

Príjmy z investícií do dlhových cenných papierov 6.2 732 47 917

Prírastky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 6.5, 6.6, 6.7 -313 -339

419 47 578

Vyplatené dividendy 0 0

0 0

Zmena na peniazoch a -3 908 3 039

Peniaze a 6.1 5 069 2 030

Peniaze v hotovosti -1 4

Be iných bankách -321 -351

Povinné minimálne rezervy-prebytok -3 571 3 356

Vklady v centrálnych bankách 0 0

Termínované vklady do 3 mesiacov 0 0

-15 30

Peniaze a 31.12. 6.1 1 161 5 069

Zmena na peniazoch a �ných ekvivalentoch -3 908 3 039
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Poznámky tvo individuálnej                                                                                      1

1 V�EOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1 Obchodné meno a sídlo S

bola zalo�ená 24. marca 1993 a do Obchodného registra bola 
zapísaná 26. mája 1993 (Obchodný register Okresné

Sídlo Banky je:  Wüstenrot , a.s.
   Grösslingova 77
   824 68 Bratislava

   31 351 026
:   2020806304

1.2 Banky 

Banky sú nasledovné: 

v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení, 
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,
prijímanie vkladov od bánk,
poskytovanie platobných slu�ieb,
poskytovanie poradenských slu�ieb v

 o zmene a doplnení 
sektore poistenia a zaistenia,

eurách a 
eurách

agentúr k 31. decembru 2018 tvorilo 37 mana�érov obchodnej skupiny a 327 poradcov 
stavebného sporenia. Banka poskytuje svoje slu�by aj prostredníctvom siete Wüstenrot centier (�WUC�), ktoré vznikli 

a.s. K 31. decembru 2018 28 Wüstenrot centier, ktoré sú geograficky rozmiestnené po celom 
Slovensku, 27 vedúcich WUC, 28 zástupcov vedúcich WUC a 166 poradcov stavebného sporenia. Na 

1.3 �truktúra akcionárov Banky

�truktúra akcionárov k 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017: 

Podiely v %
2018 2017

Akcionári Sídlo

Bausparkasse Wüstenrot  AG Alpenstraße 70, 5020 Salzburg, Rakúsko 100 100
Spolu 100 100

tu ich akcií, ktorý je odvodený od vý�ky ich majetkovej 
Bausparkasse Wüstenrot AG: 1 000 hlasov). 

,
Alpenstrasse dispozícii v sídle 

mbH, Alpenstraße 70, Salzburg, Rakúsko.
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Poznámky tvo individuálnej                                                                                      2

1.4 Informácie o orgánoch Banky  

Zlo�enie �tatutárnych a dozorných orgánov Banky bolo v roku 2018 nasledovné: 

Predstavenstvo Dozorná rada

Predseda: Mag. Christian Sollinger, CIIA (od 1.12.2018) Predseda: Mag. Dr. Andreas Grünbichler

Ing. Jozef Adamkov (do 30.11.2018) Podpredseda: Dr. Susanne Riess

Dr. Klaus Wöhry Mag. Gerald Hasler

Mag. Rainer Hager, MBA (od 1.12.2018) Mag. Rainer Hager, MBA (do 29.11.2018)

Mag. Christian Sollinger, CIIA (do 30.11.2018)

Prokur : Ing. Vladimír Gál, JUDr. Katarína Novotná a Gabriela Repáková.

s prokuristom.

1.5 Informácie o

Názov Adresa 
Hlavný predmet 

Vykazovanie podielov 
v dcérskych 

Wüstenrot Servis, spol. s r.o. Grösslingova 77, Bratislava
projektov bývania,

obstarávacie náklady

1.6 P

  k 31.12.2018 k 31.12.2017

257 257

- z toho vedúcich pracovníkov 4 4

 2018 2017

roku* 107,23 107,15

. 
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2 ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE

zmysle §22 ods. 10
o je oslobodená od povinnosti  a konsolidovanú 

nákladoch, výnosoch a komplexnom výsledku za konsolidovaný celok
Wüstenrot Servis, spol. s r.o. 

7 bola schválená valným  zhroma�dením akcionárov d
2018. 

2.1 Vyhlásenie o súlade   

zostavená v súlade s znení 
prijatom Európskou  úniou.

�zákon o de s IFRS v
1606/2002 z 19. 

júla 2002 o í neskor�ích predpisov.

2.2

výnimku tvoria dlhové nástroje FVOCI,  ktoré sú
ocenené reálnou hodnotou. 

2.3

2.4 mena prezentácie

v tisícoch a sú zaokrúhlené, okrem tých, pri ktorých je uvedené inak.  

2.5 Pou�itie odhadov a úsudkov 

nákladov. 
ý

Odhady a súvisiace pred období, 
v ktorom sa odhad koriguje a vo v�etkých

Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a o významných úsudkoch v ách 
a 
v astiach 3 a 4 poznámok. 

aplikovania IFRS 9, sa konzistentne aplikovali na v�etky obdobia prezentované v

Bli��ie informácie k postupov súvisiacich s IFRS 9 sú uvedené v Pozn. 3.1.
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3 ADY A   

3.1 v  

Banka aplikovala �tandard IFRS 9, od 1. zmenám ch postupov 
pre vykazovanie, klasifikáciu a pre zní�enie hodnoty 

  

Prijatie IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi od 1. januára 2018 
poplatku a odmeny zo zmlúv so zákazníkmi a súvisiace aktíva a záväzky vykázané bankou. Preto dopad na 

zverejnenia. 

IFRS 9 významným spôsobom mení a IFRS 7, 
ovanie). 

  jetku a 
fi
v be�nom období. V dôsledku toho boli revidované po�iadavky �tandardu IFRS 7 aplikované iba na be�né obdobie. 
Zverejnenia za porovnávacie obdobie preto reprodukujú zverejnenia urobené v predchádzajúcom roku.

be�nom období, sú 
opísané v Pozn. 5.1.1.  Príslu�né postupy prijaté pred 1. januárom 2018 a platné pre informácie sú 
uvedené v Pozn. 5.1.2.

Dopad, ktorý má prijatie �tandardu IFRS 9 na Banku, je zverejnený ni��ie.

v tis. EUR

Kategória
hodnota 

stav 
k 31.12.2017)

Vplyv hodnota 
9

stav 
k 1.1.2018)IAS 39 IFRS 9

Precenenie Reklasifikácia

ECL Iné* Povinná
Dobro-

a L&R AC 5 083 -6 0 0 0 5 077

Investície do dlhových 
cenných papierov AFS FVOCI 34 106 -14 0 0 41 863 75 955
Investície do dlhových 
cenných papierov HTM FVOCI 30 630 -17 11 250 0 -41 863 0
Investície do dlhových 
cenných papierov HTM AC 38 425 -15 0 0 0 38 410

Investície do dlhových 
cenných papierov spolu 103 161 -46 11 250 0 0 114 365

* Bli��ie informácie sú uvedené v odseku Dôvody pre reklasifikácie a precenenie

v tis. EUR

Kategória
hodnota 

stav 
k 31.12.2017)

Vplyv hodnota 
9

stav 
k 1.1.2018)IAS 39 IFRS 9

Precenenie Reklasifikácia

ECL Iné Povinná
Dobro-

Úvery a medziúvery 
klientom L&R AC 299 961 -3 845 - - - 296 116

majetok L&R AC 255 - - - - 255

Úvery a ostatný 
300 216 -3 845 296 371

spolu 408 460 -3 897 11 250 - - 415 813
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K anej 
umorovanej hodnote, 

tak�e v �iadnym zmenám.

Celková strata z precenenia vo vý�ke 3 897 tis. EUR bola vykázaná v 1. 
januáru 2018  dane vo vý�ke 818 tis EUR  je dopad vo výkaze zmien vlastného 
imania strata 3 079 tis. EUR. 

ich predo�lej 
súlade s IAS 39 na ich no a

1. januára 2018 a

(a) 

né v Pozn. 6.1, 
prechodu preklasifikované z

ovania AC ( umorovanej hodnote 1. januáru 2018 opravnú 
polo�ku na úverové straty z takýchto zostatkov vo vý�ke  6 tis. EUR. 

(b) Investície do dlhových cenných papierov

nasledujúcim zmenám v klasifikácii investícií do dlhových cenných 
papierov: 

v tis. EUR

Kategória
hodnota 

p

stav
k 31.12.2017)

Vplyv hodnota 

stav 
k 1.1.2018)IAS 39 IFRS 9

Precenenie Reklasifikácia

ECL Iné Povinná
Dobro-

Investície
do dlhových 
cenných papierov AFS FVOCI 34 106 -14 0 0 41 863 75 955
�tátne dlhopisy 29 900 -13 0 0 41 863 71 750
Bankové dlhopisy 4 206 -1 0 0 0 4 205
Nebankové dlhopisy 0 0 0 0 0 0

Investície
do dlhových 
cenných papierov HTM FVOCI 30 630 -17 11 250 0 -41 863 0
�tátne dlhopisy 30 630 -17 11 250 0 -41 863 0
Bankové dlhopisy 0 0 0 0 0 0
Nebankové dlhopisy 0 0 0 0 0 0

Investície
do dlhových 
cenných papierov HTM AC 38 425 -15 0 0 0 38 410
�tátne dlhopisy 32 339 -13 0 0 0 32 326
Bankové dlhopisy 4 009 -1 0 0 0 4 008
Nebankové dlhopisy 2 077 -1 0 0 0 2 076

Investície do 
dlhových cenných 
papierov spolu 103 161 -46 11 250 0 0 114 365

Dôvody pre reklasifikácie a precenenie boli tieto:

Cenné papiere v rámci likvidného por
tokov. Po zhodnotení svojho obchodného modelu pre cenné papiere patriace do likvidného portfólia Banky, 

cenné papiere, ktoré sú riadené samostatne a u ktorých predchádzajúca prax bola (a pôvodný zámer Banky 
dôsledku toho banka 

usúdila, �e vhodným obchodným modelo
zinka (
dr�ané do splatnosti
reál ) t.j. do obchodného modelu, v ktorom sú 

Táto skupina cenných 
papierov bola precenená na reálnu hodnotu a vplyv precenenia týchto cenných papierov bol vo vý�ke 11 250 
tis. EUR.
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Reklasifikácia z .
e ich predchádzajúce 

�iadnym zmenám v

- Tie, ktoré boli predtým klasifikované ako AFS ( ), sú teraz zaradené do kategórie 
FVOCI reálnej hodnote cez ostatný súhrnný zisk), a 

- Tie, ktoré boli predtým klasifikované ako HTM (dr�ané do splatnosti), sú teraz zaradené do kategórie AC.

(c) Úvery a medziúvery klientom

zmenám v klasifikácii úverov a medziúverov klientom, av�ak vplyv 
precenenia bol takýto:

v tis. EUR

Kategória

k 31.12.2017)

Vplyv

k 1.1.2018)
IAS 
39

IFRS 
9

Precenenie Reklasifikácia
ECL Iné Povinná Dob

Úvery a medziúvery 
klientom L&R AC
Stavebné úvery 14 964 - 207 0 0 0 14 757
Medziúvery - FO 239 656 -3 639 0 0 0 236 017
Medziúvery - PO 45 341 0 0 0 0 45 341

Úvery a medziúvery 
klientom spolu 299 961 -3 845 0 0             0 296 116

(d) O

v tis. EUR

Kategória
hodnota 

stav
k 31.12.2017)

Vplyv hodnota 

stav 
k 1.1.2018)IAS 39 IFRS 9

Precenenie Reklasifikácia

ECL Iné Povinná Dob

majetok v AC L&R AC
Rôzni dl�níci 35 0 0 0 0 35

220 0 0 0 0 220

majetok spolu 255 0 0 0 0 255
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(e) Odsúhlasenie opravnej polo�ky k 31. decembru 2017 na opravnú polo�ku k 1. januáru 2018

titulu strát zo zní�enia hodnoty za 
predchádzajúce obdobie, ktorej vý�ka bola st
opravnú polo�ku k

v tis. EUR

Kategória

alebo IAS 37, tvorená k 31.12.2017 
z titulu strát zo zní�enia hodnoty 

Vplyv Opravná 

IFRS 9,
tvorená

z titulu ECL 
k 1.1.2018

IAS 
39 IFRS 9 Precenenie Reklasifikácia

ostatným bankám L&R AC 0 6 0 6
- Úlo�ky  v bankách 0 6 0 6

Úvery a medziúvery 
klientom L&R AC 10 027 3 800 0 13 827
Stavebné úvery 580 207 0 787
Medziúvery � FO 9 447 3 593 0 13 040
Medziúvery � PO 0 0 0 0

Investície do 
dlhových cenných 
papierov AFS FVOCI 0 14 0 14
- �tátne dlhopisy 0 13 0 13
- Bankové dlhopisy 0 1 0 1
- Nebankové dlhopisy 0 0 0 0

Investície do 
dlhových cenných 
papierov HTM FVOCI 0 17 0 17
- �tátne dlhopisy 0 17 0 17
- Bankové dlhopisy 0 0 0 0
- Nebankové dlhopisy 0 0 0 0

Investície do 
dlhových cenných 
papierov HTM AC 0 15 0 15
- �tátne dlhopisy 0 13 0 13
- Bankové dlhopisy 0 1 0 1
- Nebankové dlhopisy 0 1 0 1

v tis. EUR

Kategória

IAS 39 alebo IAS 37, 
tvorená k 31.12.2017 

z titulu strát zo zní�enia
hodnoty

Vplyv Opravná 

IFRS 9,
tvorená

z titulu ECL 
k 1.1.2018IAS 39 IFRS 9 Precenenie

Reklasifiká-
cia

Úverové :

Opravná polo�ka k úverovým 

L&R AC 0 45 0 45
- Stavebné úvery 0 1 0 1
- Medziúvery - FO 0 44 0 44
- Medziúvery - PO 0 0 0 0

príslu�ných bodoch 
Poznámok.
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3.2

Investície do dcérskych spol obstarávacích nákladoch 
v  

Banka �kontroluje� investíciu, ak je vystavená alebo má nárok na variabilné výnosy z investície a
Banka ak nastanú zmeny 

v 
vedú k tomu, �e banka nadobudne kontrolu nad investíciou. 

3.3   

záväzku, k ich zmene alebo zániku.

vyrovnania. 

3.4 Pe

úvery poskytnuté NBS v rámci repo obchodov so zmluvnou dobou splatnosti tri mesiace a menej,

termínované vklady v menej.

3.5   

kurzovom lístku ECB 
platným
kurzom plat

ospodárenia.

3.6 NBS a

hodnotou vrátane dosiahnutých úrokových výnosov. Termínované obchody sa pri 
danou transakciou. Následne sa tieto 

PMR sú po�adované 
vklady s obmedz

3.7 od 1. januára 2018

Umorovaná hodnota a efektívna úroková sadzba

aní, 
zní�ená o splátky istiny a zvý�ená alebo zní�ená o tnou 
hodnotou a hodnotou pri splatnosti za pou�itia metódy efektívnej úrokovej miery, v
upravená o prípadnú opravnú polo�ku na stratu. Efektívna úroková miera je miera, ktorou sa presne diskontujú 

polo�kou z
akávané úverové straty a poplatky a

ktoré sú neoddel

Úrokový výnos

výnimkou:

(a) kúpených alebo vzniknutých úv POCI, z angl. purchased or originated 
credit-impaired financial assets), pre ktoré sa pôvodná úverovo upravená efektívna úroková miera aplikuje na 
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(b) 
(t. j. zní�enú 

o opravnú polo�ku z titulu ECL).

ustanovení týkajúcich sa daného nástroja. Be�ný nákup alebo
uskuto nenia obchodu, t. j. v

výsledok priamo pripadajú na nadobudnutie alebo 
ných 

aktív a reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia sa vyká�u do zisku alebo straty 
ané 

v umorovanej hodnote a je opísané v bode 3.1. poznámok.

á�e 

(a) identické aktívum alebo záväzok 
(t. 
trhov, uvedený rozdiel vyká�e ako zisk alebo stratu.

(b) 
zisku alebo straty v

vstupov, alebo sa realizuje cez vyrovnanie. 

(i) Klasifikácia a

Banka aplikuje IFRS 9 a
�

� umorovanej hodnote.
majetkové nástroje sú opísané ni��ie.

Dlhové nástroje

Dlhové nástroje sú také nástroje, ako napr. úvery, �tátne a korporátne dlhopisy, a obchodného 
styku kúpené od klientov na základe faktoringových dohôd bez regresu.
Klasifikácia a
(i) obchodného modelu Banky pre správu daného aktíva, a
(ii) daného aktíva.

nástroje do jednej z nasledujúcich troch kategórií 
oce

� Umorovaná hodnota

prípadnú opravnú polo�ku z titulu 
ocenenú tak, ako je popísané v bode 3.1. poznámok. Úrokový výnos 

z tív je zahrnutý v polo�ke �Úrokové a im podobné výnosy� pou�itím metódy efektívnej 
úrokovej miery.

� Reálna hodnota cez ostatný súhrnný zisk (FVOCI)
týchto aktív 

predstavujú len platby istiny a úrokov (�SPPI�), a
v reálnej hodnote cez ostatný súhrnný zisk (FVOCI). Pohyby v
súhrnnom výsledku (�OCI�), s výnimkou vykazovania ziskov alebo strát zo zní�enia hodnoty, úrokových výnosov 
a kurzových ziskov a strát z umorovanej hodnoty nástroja, ktoré sa vykazujú v

trata, ktoré boli predtým vykázané v OCI, sa preklasifikuje 
z vlastného imania do zisku alebo straty a vyká�e v polo�ke � �. Úrokový výnos z týchto 

polo�ke �Úrokové výnosy� pou�itím metódy efektívnej úrokovej miery.
� Reálna hodnota cez zisk alebo stratu (FVPL) umorovanej 

reálnej hodnote cez zisk alebo stratu. Zisk alebo strata z dlhovej 
investície, ktorá sa následne oc reálnej hodnote cez zisk alebo stratu a
zabezpe zisku alebo strate a prezentuje sa vo výkaze ziskov a strát v polo�ke 

� v dlhových nástrojov, ktoré neboli 
týchto prípadoch sú 

prezentované separátne v polo�ke ' �. Úrokový výnos z
zahrnutý v polo�ke �Úrokové výnosy� pou�itím metódy efektívnej úrokovej miery.
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Obchodný model: Obchodný model odrá�a, ako Banka spravuje a riadi aktíva s
i má v úmysle okrem 

ich predaja. Ak neplatí ani jeden z týchto variantov, 
�iného� obchodného 

modelu a o FVPL. Medzi faktory, ktoré Banka berie do úvahy pri stanovovaní obchodného modelu 
pre svoje aktíva, patria skúsenosti z týchto aktív, ako 

edenia, ako sa posudzujú a riadia riziká a ako sú 
mana�éri kompenzovaní. Napríklad, obchodný model Banky pre hypotekárne úvery 

riadenia likvidity a vo v�eobecnosti ho klasifikuje v a
anie sú 

dr�ané predov�etkým so zámerom ich predaja v i
tkodobej 

realizácie zisku. Tieto cenné papiere sú zaradené do 'iného� obchodného modelu a sa vo FVPL. 
SPPI:

h nástrojov predstavujú iba platby istiny a úrokov (tzv. �SPPI test�). Pri 
uvede súlade so základnou dohodou 
o poskytovaní úverov, t. riziko, iné základné 

ania a ziskovú mar�u, ktorá je v súlade so základnou dohodou o poskytovaní úverov
podmienky zavádzajú vystavenie sa riziku alebo nestabilite, ktoré nie sú v súlade so základnou dohodou o 
poskytovaní úverov, . 

platby istiny a úrokov.
Banka preklasifikuje dlhové investície vtedy a len vtedy,

�iadnej takej nedo�lo.

(ii) Zní�enie hodnoty 

v umorovanej hodnote a vo FVOCI a s rizikami vyplývajúcimi z zmlúv o poskytovaní 
finan

nezaujatú a vá�enú u

hospodárskych podmienok, ktoré sú k dátumu vykazovania k dispozícii bez toho, aby na ich získanie bolo 
po

V bode 4.1 poznámok s aných 
úverových strát.

(iii) Modifikácia úverov

Banka úverov, ktoré poskytla svojim klientom. 
tomu dôjde

dl�ník pravde

vyká�e �nové� aktívum 
v 

výraznému nárastu kreditného rizika, následne 
pova�uje dátum prvotného vykázania. Banka v�ak taktie� posudzuje aj t ívum 
pova�uje za úverovo znehodnotené pri prvotnom vykazovaní, a opätovnému prerokovaniu 
úverových podmienok do�lo z iniciatívy dl�níka, ktorý nebol v
Rozdiely v . 

pe modifikácie vo výsledku hospodárenia. 
ktívnou 

úrokovou mierou (resp. úverovo upravenou efektívnou úrokovou mierou v
úve
Modifikované úvery sú monitorované v systémoch Banky. 

kávaných úverových strát sú popísané v bode 5.1. poznámok.
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(iv) 

neho 
o�lo k jeho prevodu a eny plynúce 

neponechá si ani kontrolu 

Banka vstupuje do transakcií, v tku, 
vyplác prevádza pritom v podstate 

v�etky riziká a odmeny. O s through� prevodoch, ktoré majú za následok 

(i)

(ii)

(iii) , ktoré zinkasuje z
one

Kolaterály (akcie a dlhopisy) vystavené Bankou na základe �tandardných dohôd o spätnom nákupe a transakcie 

v podstate v�etky práva a
ktorých si Banka ponecháva 

podriadený zostatkový podiel.

3.8

Banka evidovala
iách:

dr�aný do splatnosti,

úvery a

bol
stanovenou dobou splatnosti, ktoré mala
do splatnosti bol

bol

oval umorovanou hodnotou. Banka v tomto portfóliu vykazovala cenné papiere s pevným výnosom, a to �tátne 

bol

ktoré boli

Úvery a boli
dobou splatnosti, ale neboli obchodované na aktívnom trhu. Úvery a boli pri ich obstaraní ocenené 

súviseli s nado
a následne sa ovali umorovanou hodnotou.

bol
a ený na predaj sa pri obstaraní ocenil reálnou 

súviseli následne sa 
oval reálnou hodnotou. Straty a zisky vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty sa vykazovali v ostatných 

oval alebo sa nezní�ila jeho hodnota; v tomto 
okamihu sa akumulovaná strata alebo zisk vykázaný predtým v vykázal
vo výkaze ziskov a strát. Úrok vyrátaný metódou efektívnej úrokovej miery sa vykazoval vo výkaze ziskov a strát. 
Dividendy z vykazovali vo výkaze ziskov a strát, ak mala Banka na ne 
právny nárok.

V
so zní�enou hodnotou oval

vznikol medzi pôvodnou 
a novou hodnotou, sa vykazoval ako strata zo zní�enia hodnoty vo výkaze ziskov a strát.
Obchody s cennými papiermi Banka ovala
V�etky obchody  s cennými papiermi boli transakciami s obvyklým termínom dodania.
Banka prestala tohto 

osobu. F prestali
splnená, zru�ená alebo uplynie zákonná lehota jej plnenia.

boli pevnými alebo vopred u
neboli kótované na aktívnom trhu, okrem tých, ktoré sa prvotne klasifikovali
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Poskytnuté úvery boli pri ich vzniku ocenené reálnou hodnotou zvý�enou o súviseli
s nadobudnutím f zní�enou o výnosy, ktoré priamo súviseli
s ocenili
umorovanou hodnotou zistenou metódou efektívnej úrokovej miery a boli vykázané v súvahe v netto vý�ke, tzn. vo 

bola korigovaná opravnou polo�kou. 

bolo
�iadosti o úver.

Re�trukturalizované úvery s vykázaným zní�ením hodnoty sa diskontuovali pou�itím pôvodnej efektívnej úrokovej 
miery a boli tak ocenené a vykázané rovnakými metódami a postupmi ako v�etky poskytnuté úvery.

Opravná polo�ka k úverovému riziku straty zo zní�enia hodnoty sa vytvorila, ak existoval objektívny dôkaz, �e Banka 
nebola bolo
ome�kanie v jej splácaní.
Pri samotnom stanovovaní vý�ky znehodnotenia boli vané nasledovné faktory:

vymáhaniu,

pôvodná úroková sadzba.

Vý�ka opravnej polo�ky predstavovala bola

Individuálne opravné polo�ky tvorila Banka k významným úverom. V mohla
opravná polo�ka aj k niektorým nevýznamným úverom. 

Za významné úvery sa v Banke pova�ovali: 
úvery klientom - zmysle zákona o stavebnom 
sporení,
úvery klientom - právnickým osobám v oprava bytových 
domov) s tis. EUR,
úvery klientom - fyzickým osobám s EUR. 

Základom pre stanovenie individuálnej opravnej polo�ky bolo
klienta s
individuálnej opravnej polo�ky  zodpoveala rozdielu týchto d ohli

d klientovi. 

Za individuálne posúdenie prípadov zodpovedal l svojím �tatútom 
a ravnej polo�ky pri vybraných prípadoch sa stretával a zasadal v pravidelných 

oval okrem tvorby individuálnych opravných polo�iek 
k významným úverom aj o vytvorení individuálnej opravnej polo�ky k niektorým nevýznamným úverom a o vytvorení 
pau�álnej (portfóliovej) opravnej polo�ky k niektorým �pecifickým skupinám nevýznamných úverov.

K nevýznamným úverom vytvárala Banka opravné polo�ky na portfóliovom základe.

Za nevýznamné úvery Banka pova�ovala: 
úvery klientom - právnickým osobám v rámci programu Rekofond s EUR,
úvery klientom - fyzickým osobám s EUR,
zamestnanecké úvery.

Portfóliová tvorba opravných polo�iek vychádzala z výsledkov tzv. interného zat lo
bol na základe ome�kania klienta so splácaním 

zaradený do jednej zo �iestich interných kategórií. Portfóliová tvorba opravných polo�iek pracovala s viacerými 
koefic znamnú úlohu zohrávala pravdepodobnos prepadu medzi jednotlivými kategóriami, na 

ila konkrétnej kategórie a� do KAT 5, ktorá sa nazývala

Banka odpísala
klienta nepodarilo sala
rozhodnutia súdu alebo vyjadrenia exekútora o 
predstavenstva banky.

Ak suma znehodnotenia úveru sa v nasledujúcich obdobiach zní�ila a toto zní�enie bolo
ej polo�ky, alebo ak Banka zinkasovala predtým 

o�lo k strát v polo�ke 
�Opravné polo�ky k úverom�.
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3.8.1 Zmluvy o

uvedené v bode 5.1.1 poznámok
trhovej hodnoty, alebo s
finan ného nástroja.

V zmlúv o titulu straty vykazuje ako rezerva. 
zlo�ku nev Banka pri nich nevie 

s kompenzáciou 
z titulu straty z úveru. V
ako rezerva.

3.9 Ocenenie reálnou hodnotu

IFRS 13 -

Reálna hodnota cenného papiera, pre ktorý existuje aktívny trh a ktorého 
odhadnutá, 

na jeho ocenenie cena, za ktorú sa príslu�ný cenný papier 
ak táto cena nie je star�ia ako 30 dní. Ak je trhová cena cenného 

papiera star�ia ako 30 dní, ocení sa daný papier kurzom z aplikácie Bloomberg (fixovaný MID-kurz k poslednému 
ob

Stanovenie reálnej hodnoty cenných papierov:

primárne ako cena, za ktorú sa cenný papier posledný krát obchodoval 
na regulovanom trhu v
príslu� ak táto cena nie je star�ia ako 30 dní. Ak 

na cenného papiera.

jnenej v 

Teoretická cena cenného papiera sa v výnosu (YTM) �tátneho cenného papiera s

výnosu sa odvodí teoretická cena (teoretický kurz) cenného papiera. 

T

a . 

Hierarchia reálnych hodnôt

Na zvý�enie konzistentnosti a súvisiacich zverejnení, IFRS 13 zavádza 
hierarchiu r

uvedené 
v 4.4 a 6.31 Reálna ov.

Táto hierarchia má nasledovné tri úrovne:

1.
2.

alebo ocenenie cenou kótovanou na trhu, ktorý nie je aktívny,
3. : ocenenie modelom, ktorého niektoré významné vstupné parametre nie sú

trhov, subjektívne vstupné parametre.
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3.10

3.11 Hmotný a nehmotný majetok  

prostredníctvom oprávok. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s jeho 

tovnej hodnoty majetku alebo sa vykazujú ako samostatný majetok, iba ak je 
Bank

vznikli.

ktorom bol majetok daný 
k dispozícii na pou�ívanie v súlade so schváleným odpisovým plánom. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa 
odpisuje lineárnym spôsobom -

obstarávacia cena zní�ená o hodnotu, za ktorú by bolo mo�né polo�ku majetku v
polo�ka majetku u� bola v
stanovená po zní�ení o

Odpisový plán, z ktorého sú
ekonomickej �ivotnosti majetku nasledovne:

Druh majetku Doba odpisovania v rokoch

Prevádzkový hmotný majetok:

budovy, stavby, drobné stavby 40

stroje a zariadenia 4, 6

hardware 4

inventár 6, 12

nábytok 6

dopravné prostriedky 4

Nehmotný majetok:

4, 10

Banka pravidelne prehodnocuje odhadované doby ekonomickej �ivotnosti a spôsob odpisovania na konci ka�dého 
.

V
Banka 

o 

nich je vy��ia.

3.12 Investície v

Investície v nájomného. Na základe nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi u Banka prenajíma svojich 
priestorov v Banskej Bystrici, Ko�iciach, Nitre, budovy ústredia v
v Bratislave na Vajnorskej ulici prenajíma Banka v plnej vý�ke.
in

Investície v vý�ka opotrebenia je vyjadrená prostredníctvom 
oprávok. Odpisy k investíciám v hmotnému majetku - 
budovy.

Reálna hodnota investícií v
znaleckého posudku vypracovaného kvalifikovaným znalcom. 
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reálna hodnota investície v
v ti 6.7. 

3.13 Lízing  

výnosov spojených s vlastníctvom majetku zostáva u
klasifikuje ako operatívny lízing. Platby zaplatené alebo získané z stimuly poskytnuté 

Banka ako pr

Nájomné z operatívneho pr prenájmu vo výkaze 
ziskov a strát a je zahrnuté v polo�ke �Ostatné prevádzkové výnosy�. 

Banka ako nájomca

Nájomné z operatívneho prenájmu sa vykazuje rovnome vo vykazujú 
vo výkaze ziskov a strát v a je zahrnuté polo�ke �V�eobecné prevádzkové náklady�. 

3.14 Zásoby   

Zásoby na sklade sú ocenené obstarávacími cenami zní�enými o prípadné opravné polo�ky tak, aby hodnota �iadnej 

í výdaja zásob rovnakého druhu ulo�ených na sklade pou�íva Banka metódu FIFO, pri ktorej sa cena 
prvého príjmu do skladu pou�ije pre prvý výdaj zo skladu � 
postupne smerom k najnov�ím.

3.15 Úsporné vklady klientov a

Úsporné vklady klientov a
o uvy). 

Tieto záväzky sa pri ka�dom následnom ocenení ocenia umorovanou hodnotou zistenou metódou efektívnej úrokovej 

uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.

3.16 Rezervy 

sprevádzané mnohými súvisi

Rezerva sa tvorí v prípade splnenia nasledujúcich kritérií:

je pravdepodobné, �e plnenie nastane a vy�iada si úbytok ekonomických ú�itkov a

3.17 Spriaznené osoby 

Spriaznená osoba je osoba alebo subjekt, ktorá je spriaznená s
a

Osoba alebo blízky rodinný príslu�ník tejto osoby je spriaznená, ak táto osoba:

rská 

ujúcim 
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druhá 

kazujúcej ú tovnej 

 v bode 1.

jednotkou a spriaznenou osobou, a

Blízki rodinní príslu�níci nejakej osoby sú rodinní príslu�níci tejto osoby, u
túto osobu alebo budú ovplyvnení touto osobou pri ich aktivitách s patria k nim:

deti tejto osoby, jej man�el / man�elka alebo druh / dru�ka,
deti man�ela / man�elky alebo druha / dru�ky tejto osoby,
závislé osoby tejto osoby, man�ela / man�elky tejto osoby alebo druha / dru�ky tejto osoby.

denie a
v

jednotky.

formu.

V stranami ( 6.28 poznámok).

3.18 Zamestnanecké po�itky 

Krátkodobé zamestnanecké po�itky

ti s vykonaním práce 
zamestnancami Banky, sa vykazujú v polo�ke výkazu ziskov a strát �Osobné náklady�. Medzi krátkodobé záväzky 

Banka ka
so stanovenými príspevkami.

Pri programoch so stanovenými príspevkami uhrádza Banka fixné príspevky samostatnému subjektu, ktoré vykazuje 
vo výkaze ziskov a strát v polo�ke �Osobné náklady�. Ide o povinné sociálne poistenie platené Bankou Sociálnej 

be�nom období a minulých obdobiach.

3.19 Vlastné imanie 

Dividendy sa vykazujú ako zní�enie vlastného imania v období ich schválenia valným zhroma�dením. Dividendy 
poznámkach 

k 

Zákonný rezervný fond tvorí Banka do vý�ky 20% základného imania s vý�ke 
Banka 

3.20
znehodnoteného majetku vrátane úrokov

Banka tým 
majetkom a záväzkami. 

toky.
Úrokové výnosy a úrokové náklady z

Banka 
výnosy/náklady Banka 
a vy��ou menovitou hodnotou dlhopisu a taktie� postupne dosahovaný úrok z kupónu a prémiu, t.j. postupne 
dosahovaný rozdiel medzi vy��ou obstarávacou cenou a ni��o
�tátnych dlhopisov Banka 

Banka 
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Poplatok za uzatvorenie zmluvy a vyplatené alebo prijaté provízie za úkony súvisiace s obstaraním alebo vznikom 

3.21 provízií 

Prijaté poplatky za spracovanie úveru a provízie za sprostredkovanie úveru vyplácané obchodným zástupcom 
vstupujú do ocenenia úverov a sú vykázané v

Prijaté poplatky za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, ako aj súvisiace provízie vyplácané obchodným 
zástupcom vstupujú do ocenenia vkladov klientov a sú vykázané v polo�ke 

V�etky ostatné poplatky súvisiace so stavebným sporením, stavebnými úvermi a medziúvermi (napr. poplatok za 
zv ) predstavujú výnos v nevstupujú do ocenenia stavebného 
sporenia, resp. stavebného úveru a medziúveru.

3.22 príjmu 

majetku a záväzkov. 

IFRS výsledku hospodárenia be�ného obdobia 

Banka v 

Banka 

3.23 Vlo�ené deriváty  

Úrokový bonus ( 6.9 poznámok) a stavebnom sporení majú znaky 
vlo�eného derivátu, av�ak ekonomické vlastnosti a riziká vlo�ených derivátov sú v

3.24 �tandardy a ktoré s
9 

IFRS 16 Lízingy 
(Ú 1. januáru 2019. Aplikácia pred týmto dátumom je dovolená ak 

IFRS 16 nahrádza �tandard IAS 17

om.

majetok vykázal právo pou�ívania (right of use) a záväzok z lízingu. Právo pou�ívania sa odpisuje a záväzok sa 

nájomcu, ktoré obsahujú:
lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu,
lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. �small-ticket� lízingy).

Lízingy, pri ktorých banka vystupuje ako nájomca

výnimku pre nájomcu, ktorá sa týka lízingov s dobou nájmu 12 mesiacov a menej.  Vplyv ostatných aktívnych zmlúv, 
ktoré nespadajú pod túto výnimku nepova�uje Banka za významný. 
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Doplnenia k IFRS 9: 
( pre obdobia, ktoré  a neskôr.)

Dop

notou cez 
výkaz ziskov a strát. 

kompenzáciou amortizovanou hodnotou. amortizovanej hodnote 
niektoré tzv. zápornou bonifikáciou.

Banka

3.25 �tandardy a interpretácie

K
e�te neboli prijaté v EÚ. Uvedené sú vydané �tandardy a interpr

Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridru�eným podnikom alebo 

zisk alebo strata sa 

zisk alebo strata sa vyká�e v plnej vý�ke, ak transakcia medzi investorom a jeho pridru�eným podnikom 

dôvodu 
rozsahu a �ené a

IFRS 17 Poistné zmluvy
( pre obdobia, ktoré 21 a neskôr)

IFRS 17 nahrádza � �

, ktoré spôsobil IFRS 4 a vy�aduje tované 

Banka erky Banky,

Vylep�enia k IFRS (2015 � 2017) obsahujú 4 doplnenia k �tandardom. Hlavné zmeny sú:

ziskov a strát, ostat
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predaj.

Doplnenia k IAS 19 Zamestnanecké po�itky
neskôr)

Doplnenia vy�adujú, aby pri zmenách plánu, dodatkoch, redukciách alebo vysporiadaniach, pou�ila 
aktualizované a upravené predpoklady pre stanovenie ná
koniec vykazovaného obdobia.

Banka

jednotlivých IFRS �tandardoch.

Banka

4 POU�ITIE ODHADOV A ÚSUDKOV

4.1 úverom z od 1. januára 2018

t a
v sebe metodiku, modely a premenné. P sú 
popísané v bode 5 poznámok. Nasledujúce znamný dopad na vý�ku opravnej polo�ky 
z 5.1.1 
poznámok), makromodely a analýza scenárov pre znehodnotené úvery. Banka pravidelne preskúmava a potvrdzuje 
pl

aktuálnej skúsenosti s úverovými stratami. Hlavným zdrojom neistôt pre modely je 
predpokladaný ekonomický vývoj, ktorý sa Banka sna�í vo svojich sce
o zdrojoch neistôt sa nachádza v bode 5 poznámok.

31. decembru 
2018 by viedli k nárastu opravných polo�iek z titulu úverových strát vo vý�ke 681 tis. EUR. 

SICR (z angl. Significant Increase in Credit Risk). výraznému nárastu úverového 

o
relatívne nárasty úverového rizika, a
závie ikátorov 
zalo�ených na informáciách z

indikátorov nárastov úverového rizika pred nesplácaním a
Pre definíciu SICR, ako ju �pecifikovala 

Banka, odkazujeme na bod 5 poznámok. 

aplikovanie SPPI testu.
realizuje 

kuje 
podmienka obchodného modelu.

hodnotu v predchádzajúcich 
obdobiach, dôvody daných predajov a
ktor
s obchodným modelom � (z angl. �hold to collect�
ako �HtC�). Iné predaje e�te pred d riadením úverového rizika, 

sú 

porovnávaním hodnoty realizovaných predajov s hodnotou portfólia spadajúceho do posudzovania obchodného 
mo prípade 
stresového scenára alebo v reakcii opakuje 
a 
a teda nemá vplyv na klasifikáciu príslu�ných f
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V prípade obchodného modelu 
z predaja� (z angl. �hold to collect and sell� HtCS�)

bchodného modelu, ktorým je napr. riadenie potrieb likvidity, dosiahnutie konkrétneho úrokového
dobou trvania záväzkov, ktoré sú financované týmito aktívami.

pribli�ne 55 %) bola identifikovaná 
ako portfó sifikovaná ako HtC na základe 
predpokladu, �e tieto cenné papiere by sa odpredali iba v prípade stresového scenára, ktorý sa ku echodu 

e pou�itie významných 
odhadov v kvantitatívnom testovaní a
kvantitatívny test, ktoré scenáre sú rozumne mo�né a
kvantita
najdôle�i : 

[i)  nie

obnovuje, ale frekvencia tohto obnovovania nekore�ponduje s tenorom úrokovej miery. Pri posudzovaní 
finan ných aktív s
toky plynúce z posudzovaného aktíva s
ktoré by boli generované, ke

ka�dom vykazovanom období a
á ktoré mô�u rozumne 

ii) 
aktíva porovnáva Banka zmluvné p

po nej výrazne lí�ia, 
fi

Príklady podmienok, ktoré by pre�li testom na SPPI:

(a) sne 
splatená suma v podstate predstavuje zmluvnú nominálnu hodnotu a naakumulovaný zmluvný úrok plus 

(c) diskontom k zmluvnej nominálnej 

splatenia nevýznamná,

nízkym úrokom, je SPPI 
vedú iba k zní�eniu celkovej 

mar�e, ktorú Banka získa z príslu�ných úverových produktov,

(d)  
makroeko
Banka dospeje k záveru, �e konkurencia v

Politika odpisovania. pala v�etky praktické 
mo�nosti na znovuzískanie prostriedkov z nich a dospela k

ob

y. 
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4.2 k úverom a 1. januára 2018 

prehodnocovala
mala u zo zní�enia hodnoty, posudzovala boli

k 
predtým, ne� bolo

boli nepriaznivé zmeny v platobnej disciplíne dl�níkov v úverovom portfóliu alebo 
v ekonomickom a legislatívnom prostredí s priamym vplyvom na platobnú disciplínu dl�níkov v úverovom portfóliu.

é bola
vytvorenia opravnej polo�ky, boli
úverové riziko s podobným charakterom ako majetok v posudzovanej skupine. Historické skúsenosti so stratovo
sa pravidelne prehodnocovali
z li, a

4.3 Úrokový bonus

úrokového  bonusu. Úrokový bonus je vyplácaný klientovi v súlade 
so zmluvou o stavebnom sporení po splnení podmienok stavebného sporenia a �pecifických podmienok.

Banka vykonáva pravidelné analýzy a
a sumy týkajúce sa pravdepodobného úbytku zdrojov v jednotlivých prípadoch, ako sú popísané v 9
poznámok. V prípade, �e suma záväzk
vo ktorom bol rozdiel identifikovaný. 

Na ktorí splnia po�adované 
podmienky a
zmluvy o
klientov a vý�ku záväzku na úrokový bonus. Vý�ka záväzku na úrokový bonus sa upravuje, ak dôjde k odchýlke 

V minulých rokoch Banka tvorila záväzok z úrokového bonusu pre produkt Flexibil. Podiel zmlúv stavebného 
sporenia, na ktorých klienti splnili podmienky pre pripísanie bonusu bol 29,4 %. K 31.12.2018 Banka kon�tatovala, �e 
záväzok na produkt Flexibil je vytvorený v (rovnako ako k 31.12.2017).

Banka vykazuje záväzok z úrokového bonusu u produktov SPI a SPV. V prípade, �e by podiel zmlúv, ktoré splnia 
podmienky na vyplatenie bonusu bol ni��í/vy��í o 10 %, zisk k 31.12.2018 by bol vy��í/ni��í o 0,1 tis. EUR
(31.12.2017: zisk by bol vy��í/ni��í o 5 tis. EUR). 

Banka vykazuje záväzok z úrokového bonusu u krátkodobých produktov BV2, BV1, B2V, BV3, BV4, B3V a B4V. 
V prípade, �e by podiel zmlúv, ktoré splnia podmienky na vyplatenie bonusu bol ni��í/vy��í o 10 %, zisk k 31.12.2018
by bol vy��í/ni��í o 3 tis. EUR (31.12.2017: zisk by bol vy��í/ni��í o 7 tis. EUR). 

Banka vykazuje záväzok z úrokového bonusu u sporiacich produktov s úrokovým bonusom 2,5 % v prvých 
dvanástich mesiacoch trvania zmluvy. V prípade, �e by podiel zmlúv, ktoré splnia podmienky na vyplatenie bonusu 
bol ni��í/vy��í o 10 %, zisk k 31.12.2018 by bol vy��í/ni��í o 7 tis. EUR (31.12.2017: zisk by bol vy��í/ni��í o 4 tis. 
EUR). Úrokový bonus 2,5 % zaviedla Banka v priebehu roku 2015.

Banka vykazuje záväzok z úrokového bonusu u sporiacich produktov s úrokovým bonusom 3,5 % a 3 % v prvých 
dvanástich mesiacov trvania zmluvy. V prípade, �e by podiel zmlúv, ktoré splnia podmienky na vyplatenie bonusu bol 
ni��i/vy��í o 10 %, zisk k 31.12.2018 by bol vy��í/ni��í pri 3,5%  úrokovom bonuse o 2 tis. EUR (31.12.2017: zisk by 
bol vy��í/ni��í o 3 tis. EUR) a pri 3% úrokovom bonuse o 5 tis. EUR (31.12.2017: zisk by bol vy��í/ni��í o 4 tis. EUR). 

Banka vykazuje záväzok z úrokového bonusu u sporiacich produktov s úrokovým bonusom 2 % v prvých dvanástich 
mesiacoch trvania zmluvy. V prípade, �e by podiel zmlúv, ktoré splnia podmienky na vyplatenie bonusu bol 
ni��í/vy��í o 10 %, zisk k 31.12.2018 by bol vy��í/ni��í o 2 tis. EUR. Úrokový bonus 2 % zaviedla Banka v priebehu 
roku 2018.

4.4

zásady a 3.9 poznámok. 

Kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre id

kótovaná trhová cena na aktívnom trhu pre podobné nástroje, kótované ceny pre podobné nástroje na trhoch, 
ktoré sa pova�ujú za 
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ktorýc
a 
sú ocenené na základe trhovej ceny pre podobné nástroje, pr

na kótovaný

s podobnými

Predpoklady a vstupy pou�ité v benchmarkové úrokové sadzby, 
úverový spread a ostatné prémie pou�ité pri odhadovaní diskontných sadzieb, cien dlhopisov a akcií, kurzov cudzích 
mien, akcie a akciové indexy a

astníkmi trhu za 
trhových podmienok. 

jednoduch�ích 
ktoré si 

vy�adujú men�ie mana�érske úsudky a
dostupné pre kótované dlhopisy a majetkové cenné papiere, deriváty obchodované na burze a jednoduché 

vstupov do modelu 
zni�uje potrebu mana�érskych úsudkov a odhadov a tie� zni�uje neistotu súvisiacu s

vstupov sa mení v závislosti od produktov a trhov a je viac náchylná na 
zmeny na základe �pecifických udalostí a

uznávaných 
modelov. Niektoré alebo v�etky významné vstu trhu, ale sú 
odvodené z trhových cien alebo sadzieb alebo sú odhadnuté na základe predpokladov. Príkladom nástroja, ktorý 

�truktúrované deriváty, 
úvery a cenné papiere, pre ktoré neexistuje aktívny trh a niektoré investície v

odhadov 
pri 

protistrany a výbere vhodnej diskontnej sadzby.

Banka zriadila kontrolný systém v súvislosti s
kontrolnú funkciu vykonávanú zamestnancami oddelenia Controlingu, ktoré je nezávislé od front office mana�mentu. 
�peci
preverenie a schválenie procesu pre nové modely a zmeny modelov, kalibráciu a spätné testovanie modelov na 
základe pozorovaných trhových transakcií, analýzu a preskúmanie významných denných pohybov v ocenení 
a úprav ocenenia. 

vykázané 
v poznámke 6.30 Reálna Hoci sa Banka domnieva, �e jej odhady reálnej hodnoty sú 

Zmena jedného alebo viacerých predpokladov pou�itých ako primer

trhová úroková miera zvý�ila o

v tis. EUR
31.12.2018 hospodárskeho výsledku mplexného výsledku

Priaznivý Nepriaznivý Priaznivý Nepriaznivý

FVOCI 0 0 0 3 244
0 0 0 3 244

v tis. EUR
31.12.2017 hospodárskeho výsledku mplexného výsledku

Priaznivý Nepriaznivý Priaznivý Nepriaznivý

0 0 0 1 079
0 0 0 1 079
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5 CH A RIZÍK

Banka je vystavená nasledujúcim hlavným rizikám:

úverové riziko, 
riziko likvidity, 
trhové riziko,

o riadení kapitálu sú uvedené ni��ie.

Systém riadenia rizík v  
rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a sa 
rozumie náhlou a

Systém riadenia rizík v
dozornú radu
predstavenstvo
úsek vnútornej kontroly a vnútorného auditu
úsek riadenia rizík
odborné útvary v . 

za riadení 
hodnotí v�etky typy rizík v  

a opatrenia.

5.1 Úverové riziko

5.1.1 Úverové riziko (od 1. januára 2018)  

V
stratégiu poskytovania úverov � pripravuje sa na obdobie 5 rokov v súlade so V�eobecnými obchodnými 
podmienkami pre stavebné sporenie a s aktuálnymi rozhodnutiami dozornej rady, valného zhroma�denia 
a predstavenstva,
postupy pri poskytovaní úverov � hodnotenie bonity dl�níka, posudzovanie miery vystavenia sa úverovému riziku 
vyu�itím automatizovaného scoringového modelu, registra úverov a
poskytovanie úverov jednotlivým osobám resp. skupine prepojených osôb,

� systém splácania a upomienkovania, pravidlá 
interného a externého vymáhan

riadení úverového rizika � 
tvorba opravných polo�iek. 

Limity. adie obmedzenia 
na geografické oblasti. Limity 

orujú 
a raz ro

Fitch. Tieto hodnotenia sú verejne dostupné. Tieto ratingy a vestície do 
dlhových cenných papierov (bankové, �tátne a korporátne dlhopisy).

� definície

ECL
úverových strát, kde váhové koeficienty predstavujú príslu�né riziká, �e v strate 

výsledkov.

tyroch zlo�iek, ktoré Banka pou�íva:

EAD�, z angl. Exposure at Default) � odhad expozície k budúcemu dátumu zlyhania, 
istiny 

a úrokov, a

PD�, z angl. Probability of Default) � 
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Strata v ej �LGD�, z angl. Loss Given Default) � odhad straty, ktorá vznikne v dôsledku zlyhania. 
Vychádza z

Diskontná sadzba � 
li�ný odhad.

Doba �ivotnosti (angl. Lifetime period) � prípade 
úverov s pevným termínom splatnosti sa doba �ivotnosti rovná zostávajúcemu zmluvnému obdobiu. V prípade 

zmlúv o
jed

ECL za zostatkovú dobu �ivotnosti � 
zostatkovej doby trva

ECL za 12 mesiacov � za zostatkovú dobu �ivotnosti, ktorá predstavuje ECL vyplývajúce z tých prípadov 
zlyhania u ávierky 
a ktoré

� informácie, ktoré 
kávané úverové straty pre ka�dý 

segment portfólia. V�adeprítomnou súlade s IFRS 9 je to, �e by mala 
d predpokladanom 

budúcom vývoji vyu�íva predpoklady Národnej banky Slovenska o ekonomickom vývoji Slovenskej republiky 
v 

uje scenáre, ktoré vyu�íva pri modelovaní ECL. Vplyv 
pôsobenie predpokladov navzájom tvoria scenáre, ktorých 

finálnom modeli na 

Makroekonomické ukazovatele 
- odhad NBS 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4

7,13% 7,00% 6,82% 6,65% 6,49% 6,32% 6,19% 6,08% 6,01%

HICP 1,97% 1,96% 2,21% 2,16% 2,06% 2,12% 2,20% 2,37% 2,41%

Reálne HDP - 4,31% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79%
Reálne HDP -

4,48% 4,48% 4,67% 4,88% 4,88% 4,38% 3,99% 3,49% 3,32%

HICP - 2,35% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27%

CCF�, z angl. Credit Conversion Factor) � koeficient, ktorý stanovuje 
pravdepo -

k   CCF za zostatkovú dobu �ivotnosti sú identické.

Kúpené alebo vyt POCI�, z angl. purchased or originated credit impaired) 
 � 

nízkym úrokovým rizikom (angl. Low credit risk financial assets) � 
hodnotenia definované 

internými modelmi rizík. Predpoklad, �e od prvotného vykázania do�lo k výraznému nárastu úverového ri

Zlyhanie a úverovo znehodnotené aktíva (angl. Default and credit-impaired assets) � úver je v zlyhaní, t. j. presne 
v viacero z nasledovných kritérií:

Dl�ník je viac ne� 90 dní v ome�kaní so svojimi zmluvnými platbami, 

Banka predala dlh dl�níka so stratami,

Zlyhanie, 

nované bankou.

kritérií zlyhania . 
Táto doba bola stanovená na základe

angl. Significant Increase in Credit Risk) � posúdenie SICR sa 
vykonáva na individuálnej báze a na báze portfólia. V prípade dlhových cenných papierov vykázaných v AC alebo vo 
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prípade úverov 

kritériá pou�ité na identifikovanie SICR monitoruje a

Banka usudzuje, �e u do�lo k
viacero z nasledujúcich kvantitatívnych, kvalitatívnych kritérií.
  
V prípade medzibankových operácií a  dlhopisov:

30 dní po splatnosti

ng�

V prípade úverov poskytovaných právnickým osobám a  fyzickým osobám: 

ky , alebo 

ome�kanie 0

existujú znaky zvý�enia kreditného rizika od poskytnutia daného úveru.

presunutá stuje 
nil. Tento proces nazýva Banka aj probation resp. cure perióda.

� opis technických postupov odhadu

V�eobecný princíp

V

prvotn anie 
vý�ky ECL:

� ktorého úverové 
riziko sa od prvotného vykázania výrazne nezvý�ilo; opravná polo�ka z
z ECL za 12 mesiacov.

� 
nepova�uje sa e�te za úverovo znehodnotený (past due but not credit impaired), a opravná polo�ka z titulu 

� 
opravná polo�ka z t vychádza z ECL za zostatkovú dobu �ivotnosti.

Banka vykonáva posúdenie na individuálnej báze pre individuálne významné úvery. 
  
Za významné úvery sa vo WSS pova�ujú:

a) Úvery klientom � 10/1992 Zb. o 
stavebnom sporení v znení neskor�ích právnych predpisov be

b) Úvery klientom � 
c) Úvery klientom � � 
d) kapitálovom trhu 
e)

Banka vykonáva posúdenie na báze portfólia u úverov poskytnutých právnickým osobám i úverov poskytnutých 
dispozícii nijaké konkrétne informácie o dl�níkovi. Tento prístup v

roz napr. neplnenie 
pri splatnosti, historické údaje o . 

Banka vykonáva posúdenia na báze externých hodnotení u týchto typov úverov: medzibankové úvery, cenné papiere 
vydané bankami, �tátmi a právnickými osobami. V�etky uvedené polo�ky sú klasifikované ako Stage 1.

Princípy posudzovania � Individuálne posudzovania vý�ky ECL sa robí odhadom úverových strát Individuálne ako 
posudzovanie zalo�ené najmä na profesionálnom úsudku (nazývané aj individuálne posúdenie) alebo individuálne 

ktersitiky daného úveru
. Úsudky sa pravidelne testujú, aby sa zní�il rozdiel medzi odhadmi 



Wüstenrot , a.s.

Poznámky tvo individuálnej                                                                                      26

a  Analýza ECL po je uvedená v bode 
5.1.1.1.1. Klasifikácia týchto polo�iek sa nachádza v bode 5.1.1.1.3.

Vo v�eobecnosti dostaneme ECL násobením týchto parametrov úverového rizika: EAD, PD a LGD (ich definície sú 
prípade 

produktov posudzovaných na báze portfólia ako i v prípade produktov, u ktorých Banka ohodnotila úverové riziko na 
báze informácií �pecifických pre dl�níka.

kde:

LGDi � strata v

EADi � 

PDi  � 

trvania pre ka�dú individuálnu expozíciu. 

P rizika

 V 
mesiacov alebo celej doby trvania úveru. V prípade úve

zostávajúceho limitu v závislosti od typu produktu a om 
� PD za 12 mesiacov a PD za zostatkovú dobu 

�ivotnosti:

PD za 12 mesiacov � 
oja, ak je krat�ia ne� 12 mesiacov). Tento parameter sa pou�íva na 

najaktuálnej�ie dostupné údaje o 
minulých zlyhaniach a v prípade potreby sa upravuje o nom budúcom 
vývoji.

PD za zostatkovú dobu �ivotnosti � 
prípade 

o najaktuálnej�ie dostupné údaje o minulých zlyhaniach a v prípade potreby sa upravuje o
informácie týkajúce sa budúcnosti.

 závislosti od segmentu a typu produktu, ako napr. 
extra
�ivotnosti na základe údajov o minulých zlyhaniach a vintage model. u �ivotnosti 
vyu�íva Banka údaje o
o zlyhaniach neboli k dispozícii.

závislosti od typu 
protistrany, a

LGD za 12 mesiacov a
a

individuálne definovaná LGD v

Po technických postupoch odhadovania 
a neboli urobené ani �iadne významné predpoklady. 
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a 

Princípy posudzovania na báze externých ratingov � 
ako pre ic
parametre úverového rizika (PD a LGD) prevzaté zo �tatistiky zlyhania a strát, ktorú zverejnili medzinárodné 
ratingové agentúry.

predpokladanom budúcom vývoji, zakomponované do ECL modelov. Tak posúdenie SICR 
ako i predpokladanom budúcom vývoji. Banka 
v identifikovala najdôle�itej�ie ekonomi
a ECL pre ka�dé portfólio. Predpoklady týkajúce sa ekonomického vývoja vychádzajú z predpovedí vývoja, ktoré 

Spätné testovanie (angl. backtesting) � Banka pravidelne reviduje svoju metodiku a predpoklady, aby zní�ila 
prípadný rozdiel medzi odhadmi a aktuálnou stratou z úverov. Takéto spätné testovanie robí najmenej raz za rok.

vyladenie modelov a predpokladov sa definujú po diskusiách medzi oprávnenými osobami.

porovnáva sa 
s rizikom za pôvodných podmienok k momentu prvotného vykázania, kedy modifikácia nie je významná, a tak 
nevedie k
modifikova záveru, �e úverové riziko sa po re�trukturalizácii výrazne zlep�ilo, tak�e 

mesiacov). Toto v�ak platí iba pre aktíva, ktoré generovali výnosy v súlade s novými podmienkami po dobu najmenej 
�i

takýmto aktívam vyu�ívaním �pecifických modelov pre modifikované aktíva. 

5.1.1.1

5.1.1.1.1 verovému riziku

V  a opravná polo�ka (OP) z
zo zní�enia hodnoty k úverom a medziúverom poskytnutých klientom a umorovanej hodnote k 31. 
decembru 2018, resp. 31. decembru 2017:

31. decembra 2018 31. decembra 2017

v tis. EUR

Hrubá 

hodnota

OP z titulu 
aných 

strát
hodnota

Hrubá 

hodnota

OP z titulu 
zní�enia

hodnoty úveru
hodnota

Stavebné úvery 13 762 -559 13 203 15 544 -580 14 964

Medziúvery � FO
              

301 078   -14 250
              

286 828   249 084 -9 428 239 656

Medziúvery � PO
                

48 310   0
                

48 310   45 360 -19 45 341

Stavebné úvery a medziúvery 
spolu 363 150 - 14 809 348 341 309 988 -10 027 299 961

Banka vykazuje k 31. decembru 2018 k 
v hodnote 23 tis. EUR.
Celková úverom a medziúverom poskytnutých klientom a v umorovanej hodnote 
k 31. decembru 2018 v hodnote 348 341 tis. EUR.
Banka vykazuje k 31.12.2018 ú brutto hodnote 9 207 tis. EUR (31.12.2017: 10 864 tis. EUR). 
Úverové riziko z poskytnutých nepodmienených ostredníctvom monitoringu ich 
vý�ky a v 
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V  a opravná polo�ka (OP) z
zo zní�enia hodnoty k úverom a medziúverom poskytnutých klientom a umorovanej hodnote 

k 31. decembru 2018: 

v tis. EUR Spolu

Stavebné úvery 12 508 419 834 13 762

Medziúvery � FO
              

266 813 14 997
              

19 268 301 078

Medziúvery � PO
                

48 213 97
                

0 48 310

Opravné polo�ky -1 069 -538 -13 202 -14 809

Stavebné úvery a medziúvery 
spolu 326 466 14 975 6 900 348 341

V  a opravná polo�ka (OP) z
zo zní�enia hodnoty k úverom a medziúverom poskytnutých klientom a umorovanej hodnote 

k 31. decembru 2018: 

OP z akávaných strát

v tis. EUR
Spolu Spolu

�tandardizova 322 341 15 202 17 012 354 555 1 069 538 7 397 9 004

Individuálne posúdenie 1 914 284 6 397 8 595 0 0 5 805 5 805

Stavebné úvery a
medziúvery spolu 324 255 15 486 23 409 363 150 1 069 538 13 202 14 809

5.1.1.1.2 Kolaterál

v tis. EUR
31.12.2018 zabe

Hodnota Reálna hodnota Hodnota Reálna hodnota 

Stavebné úvery 10 950 0 2 812 17 357

Medziúvery - fyzické osoby 102 927 7 214 198 151 309 379

Medziúvery - právnícké osoby 48 310 0 0 0
Spolu 162 187 7 214 200 963 326 736

v tis. EUR
31.12.2017

Hodnota Reálna hodnota Hodnota Reálna hodnota 

Stavebné úvery 12 715 137 2 829 22 789

Medziúvery - fyzické osoby 91 257 9 978 157 826 265 653

Medziúvery - právnícké osoby 45 284 7 675 75 142
Spolu 149 256 17 790 160 732 288 584

Zverejnená reálna hodnota zab

prijatých Bankou.
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, ktorá bola vymo�ená v rámci realizácie : 

v tis. EUR Ostatné Spolu

31.12.2018

Stavebné úvery - fyzické osoby 20 16 106 142

Medziúvery - fyzické osoby 406 68 337 811

Spolu 426 84 443 953

v tis. EUR Ostatné Spolu

31.12.2017

Stavebné úvery - fyzické osoby 7 62 66 135

Medziúvery - fyzické osoby 1 028 85 307 1 420

Spolu 1 035 147 373 1 555

5.1.1.1.3 Opravná polo�ka z ávaných strát

V opravnej polo�ke tvorenej z
a v medziúvery poskytnuté klientom medzi prvým a
vykazovaného obdobia: 

na tis. EUR OP z

Stavebné úvery 

ECL za 12 
mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

ECL za 12 
mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

Stav k 1.1.2018 29 8 750 787 14 055 611 877 15 543

Presun do ECL za 
zostatk.dobu �ivotnosti: zo 

0 1 19 20 -140 74 28 -38

Presun do úverovo 
znehodnotenej kateg.: zo 

0 -2 13 11 0 -61 50 -11

Presun do ECL za 12 

0 -3 -10 -13 156 -180 -23 -47

0 0 -113 -113 0 3 -116 -113

nové úvery 10 2 6 18 3 944 132 207 4 283

zru�ené úvery -5 -1 -40 -46 -2 557 -104 -74 -2 735

iné zmeny (bez zmeny 
-8 -2 -96 -106 - 2 950 -56 -115 - 3 121

Stav k 31.12.2018 26 3 529 558 12 509 419 834 13 762
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na tis. EUR OP z

Medziúvery FO 
a zamestnanecké úvery

ECL za 12 
mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

ECL za 12 
mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

Stav k 1.1.2018 1 046 694 11 300 13 040 216 694 15 551 16 839 249 084

Presun do ECL za 
zostatk.dobu �ivotnosti: zo 

-61 277 805 1 021 -9 697 7 530 2 296 129

Presun do úverovo 
znehodnotenej kateg.: zo 

0 -162 1 198 1 036 0 -3 139 3 148 9

Presun do ECL za 12 

25 -224 -110 -309 5 771 -5 501 -204 66

0 6 -345 -339 0 505 -755 -250

nové úvery 312 103 64 479 84 603 2 016 172 86 791

zru�ené úvery -160 -102 -820 -1 082 -35 892 -1 941 -1 737 -39 570

iné zmeny (bez zmeny 
-119 -57 580 404 5 334 -24 -491 4 819

Stav k 31.12.2018 1 043 535 12 672 14 250 266 813 14 997 19 268 301 078

na tis. EUR OP z t

Medziúvery PO

ECL za 12 
mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

ECL za 
12

mesiacov

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti

ECL za 
zostatkovú 

dobu
�ivotnosti Spolu

Stav k 1.1.2018 0 0 0 0 45 360 0 0 45 360

Presun do ECL za 
zostatk.dobu �ivotnosti: zo 

0 0 0 0 -97 97 0 0

Presun do úverovo 
znehodnotenej kateg.: zo 

- 0 0 0 0 0 0 0 0

Presun do ECL za 12 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

nové úvery 0 0 0 0 6 712 0 0 6 712

zru�ené úvery 0 0 0 0 -4 751 0 0 -4 751

iné zmeny (bez zmeny 
0 0 0 0 989 0 0 989

Stav k 31.12.2018 0 0 0 0 48 213 97 0 48 310

ktorých do�lo v
významným nárastom (alebo poklesom) úverového rizika alebo k zní�eniu hodnoty, a z toho plynúcemu �step 
up� (resp. �step down�) medzi ECL za 12 mesiacov a ECL za zostatkovú dobu �ivotnosti,

rozpustenia pre 
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dôsledku zmien v modelových predpokladoch, vrátane zmien PD, EAD a LGD 
v  a 

Odpisy opravných polo�iek 

5.1.2 Úverové riziko (do 1. januára 2018)

- Trieda 0 - dl�ník nie je v ome�kaní,
- Trieda 1 -

(t.j. 1 - 30),
- Trieda 2 -

(t.j. 31 - 60), 
- Trieda 3 - ak je dl�ník v ome�ka

(t.j. 61 - 180),
- Trieda 4 -

(t.j. 181 - 360),
- Trieda 5 - ak je dl�ník v ome�kaní s platení

popísané: 

v tis. EUR 31.12.2017

Ú brutto

Stavebné úvery - fyzické osoby 12 011

Stavebné úvery - právnické osoby 2 331

Medziúvery - fyzické osoby 223 877

Medziúvery - právnické osoby 45 360

Zamestnanecké úvery 482

Spolu 284 061

iných bankách, 
Banke alebo bankovou zárukou. 

V triede 0 Banka eviduje k 31.12.2017 - fyzické osoby) vo vý�ke 340 tis. EUR, ktoré nie sú 
po splatnosti, ale je k nim vytvorená individuálna opravná polo�ka vo vý�ke 92 tis. EUR.

neznehodnotených je vykázaná v -
vystavujú Banku vy��iemu riziku: 

Detail úverov:

v tis. EUR
31.12.2017

Do 13 278  EUR 
vrátane

Nad 13 278 EUR a do 
33 194 EUR vrátane

Nad 
33 194 EUR SPOLU

Stavebné úvery - fyzické osoby 9 402 2 226 383 12 011

Stavebné úvery - právnické osoby 325 797 1 209 2 331

Medziúvery - fyzické osoby 23 149 67 541 133 187 223 877

Medziúvery - právnické osoby 192 1 876 43 292 45 360

Zamestnanecké úvery 221 230 31 482

Spolu brutto 33 289 72 670 178 102 284 061

- fyzické osoby, ku ktorým je k 31.12.2017 vytvorená individuálna opravná polo�ka, vo 
vý�ke 31 tis. EUR sú v kategórii nad hodnotu 33 194 EUR a vo vý�ke 61 tis. EUR v kategórii nad 13 278 EUR a do 
33 194 EUR vrátane.

Pohyby v  opravných polo�kách:

v tis. EUR
31.12.2017 stav nákladov stav

Stavebné úvery - fyzické osoby 2 0 -1 1

Medziúvery - fyzické osoby 106 0 33 139

Medziúvery - právnické osoby 24 0 -5 19

Spolu 132 0 27 159
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neznehodnotené. Okrem týchto 
neznehodnotené aj úvery triedy 3, 4 a 5 v prípade, �e 

reálna hodnota 

v tis. EUR 31.12.2017

brutto

Stavebné úvery - fyzické osoby 474

Stavebné úvery - právnické osoby 4

Medziúvery - fyzické osoby 10 388

Medziúvery - právnické osoby 0

Zamestnanecké úvery 34

Spolu 10 900

iných 
bankác Banke.

Veková �truktúra:

v tis. EUR
31.12.2017

Ome�kanie 
1-30 dní

Ome�kanie 
31-60 dní

Ome�kanie 
nad 60 dní SPOLU

Stavebné úvery - fyzické osoby 274 70 130 474

Stavebné úvery - právnické osoby 0 4 0 4

Medziúvery - fyzické osoby 7 628 1 583 1 177 10 388

Medziúvery - právnické osoby 0 0 0 0

Zamestnanecké úvery 21 13 0 34

Spolu brutto 7 923 1 670 1 307 10 900

*:

v tis. EUR
31.12.2017 N

Vklady stavebného 
sporenia

Iné vinkulované 
vklady Spolu

Stavebné úvery - fyzické osoby 1 244 0 0 1 244

Stavebné úvery � právnické osoby 0 0 1 1

Medziúvery - fyzické osoby 8 294 777 3 9 074

Medziúvery - právnické osoby 0 0 0 0

Spolu 9 538 777 4 10 319

pr

Pohyby v opravných polo�kách: 

v tis. EUR
31.12.2017 stav nákladov stav

Stavebné úvery - fyzické osoby 1 -1 0

Medziúvery - fyzické osoby 119 26 145

Medziúvery - právnícké osoby 0 0 0

Zamestnanecké úvery 5 -3 2

Spolu 125 22 147
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v tis. EUR 31.12.2017

brutto

Stavebné úvery - fyzické osoby 724

Stavebné úvery - právnické osoby 0

Medziúvery - fyzické osoby 14 095

Zamestnanecké úvery 208

Spolu 15 027

iami 
vkladov v Banke.

Veková �truktúra:

v tis. EUR
31.12.2017

Ome�kanie 
61-180 dní

Ome�kanie 
181-360 dní

Ome�kanie 
nad 360 dní SPOLU

Stavebné úvery - fyzické osoby 23 29 672 724

Stavebné úvery - právnické osoby 0 0 0 0

Medziúvery - fyzické osoby 2 109 1 030 10 956 14 095

Zamestnanecké úvery 46 8 154 208

Spolu brutto 2 178 1 067 11 782 15 027

*:

v tis. EUR
31.12.2017 Nehnute

Vklady stavebného 
sporenia

Iné vinkulované 
vklady Spolu

Stavebné úvery - fyzické osoby 1 303 0 0 1 303

Stavebné úvery- právnické soby 0 0 0 0

Medziúvery - fyzické osoby 6 785 256 11 7 052

Spolu 8 088 256 11 8 355

* Zver

Pohyby v opravných polo�kách: 

v tis. EUR
31.12.2017 stav nákladov stav

Stavebné úvery - fyzické osoby 871 -223 -69 579

Stavebné úvery -právnické osoby 0 0 0 0

Medziúvery - fyzické osoby 8 151 -1 437 2 304 9 018

Zamestnanecké úvery 99 0 25 124

Spolu 9 121 -1 660 2 260 9 721
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5.1.3 Investície do dlhových cenných papierov

a) I 

vo FVOCI k 31. decembru 2018, pre ktoré je vykázaná opravná polo�ka z
rizika. Pre popis Bankou pou�ívaného systému hodnotenia úverového rizika a

vo FVOCI, odkazujeme na bod 5.1.1 poznámok. 

��ie uvedených dlhových  k 31. decembru 2018

v tis. EUR Spolu

�tátne dlhopisy 70 602 0 0 70 602
Bankové dlhopisy 4 109 0 0 4 109
Nebankové dlhopisy 0 0 0 0

Opravné polo�ky -29 0 0 -29

Spolu dlhové cenné papiere 
74 682 0 0 74 682

om.

K 31. decembru 2018 41 552 tis. zalo�ené 
v prospech tretích strán ako kolaterál. Opravná polo�ka na takéto cenné papiere k 31. decembru 2018 bola 
vytvorená v hodnote EUR 17 tis. Tieto cenné papiere slú�ia ako kolaterál na prefinancovanie s Európskou 
Centrálnou bankou.

Medzi prvým a
vykazovania v opravnej polo�ke tvorenej z  a v 

b) umorovanej hodnote

úverovej kvality k 31. decembru 2018
prístupu, ktorý 

vrátane definície zlyhania (defaultu) a významného zvý�enia úverového rizika 
umorovanej hodnote, odkazujeme na bod 5.1.1 

poznámok.

umorovanej hodnote k 31. decembru 
2018

v tis. EUR Spolu

�tátne dlhopisy 32 139 0 0 32 139
Bankové dlhopisy 4 011 0 0 4 011
Nebankové dlhopisy 2 071 0 0 2 071

Opravné polo�ky -14 0 0 -14

Spolu dlhové cenné papiere 
umorovanej hodnote 38 207 0 0 38 207

aterálom.
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K 31. decembru 2018 umorovanej hodnote zalo�ené v prospech 
tretích strán ako kolaterál. 

Medzi prvým a
vykazovania v opravnej polo�ke tvorenej z  v 

ý je v lehote splatnosti a neznehodnotený úverov:

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Hodnota Rating* Hodnota Rating*

312 Baa2 519 Baa2

Prima banka 28 - 140 - 

6 A3 84 A3

483 - 355 -

83 - 133 -

Hypotekárne zálo�né listy VUB 5 047 A2 5 102 Aa2

Bankový dlhopis Leeds BS 1 050 A3 1 089 A3

Bankový dlhopis Rabobank 2 023 Aa3 2 024 Aa3

Dlhopis Daimler 2 071 A2 2 077 A2

�tátne dlhopisy FVOCI - SR 64 424 A1 - -

- SR - - 23 729 A1 

�tátne dlhopisy FVOCI - 4 113 A3 - -

- - - 4 141 A3

�tátne dlhopisy FVOCI - �panielsko 2 066 A3

�tátne dlhopisy - �panielsko - - 2 030 Baa1

�tátne dlhopisy AC - SR 32 139 A1 - -

�tátne dlhopisy dr�ané do splatnosti - - 62 969 A1

* Zdroj ratingov: Moodys, Fitch, Standard and Poors.

Popis ratingov

Aaa 
rizika. Je vysoko nepravdepodobné, �e

. 
Aa Záväzky s ratingovým hodnotením Aa 

rizikom.  nie je významne ohrozená 
A Záväzky sa pova�ujú za nadpriemerne kvalitné a vykazujú nízke úverové riziko. Rizko zní�enia           

výraznej�ia, ako v prípade lep�ích ratingových hodnotení. 
Baa  Povinnosti hodnotené Baa sú hodnotené ako stredne rizikové a s miernej�ím úverovým rizikom a ako mô�u 

Ba 
B Záväzky s hodnotením B sú pova�ované za �pekulatívne a vykazujú vysoké úverové riziku
Caa  

rizikom.
Ca
C Záväzky hodnotené C sú záväzky s naj

alebo úroku.

úverov: 

V tis. EUR
31.12.2018

hodnota
Priemerné 

PD

AAA a� AA-                 2 023 0,06%
A+ a� A-             110 916 0,09%
BBB+ a� BBB-                    312 0,27%
Bez ratingu                    595 1,47%
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5.1.4 Zásady a 

V záujme zachovania maximálnej e

neskor�ích negatívnych 
následkov spojených s nesplácaním záväzku dl�níka. 

napr. súdnou cestou, formou exekúcie alebo formou 
mene Banky poverená advokátska kancelária.

om 

splácaní svojho záväzku. V prípade nere�pektovania týchto upomienok pristupuje Banka k vymáhaniu svojich 

- vymáhanie súdnou cestou, 
-

-

M
Ak bezprostredne po odstúpení od úverovej zmluvy, resp. zaslaní výzvy na okam�ité vrátenie splatných úverových 

Bankou poverená advokátska kancelária mô�e od neho 
od

Súdne konanie 
K súdnemu konaniu Banka pristupuje vtedy, ak klientovi nebol schválený mimoriadny splátkový kalendár a v prípade, 
ak nie je k dispozícii notárska zápisnica ako exek v mene Banky poverená advokátska 
kancelária za�le na príslu�ný súd návrh na vydanie platobného rozkazu. 

dneho konania 
v mene Banky poverená advokátska kancelária 

splátkový kalendár. 

Exek

alebo ak je v danom prípade 

ra�ieb.

Vymáhanie prostredníctvom mandatárov

� 
písomných a telefonických výziev na povinné osoby, v prípade potreby aj výkon osobných náv�tev, podávanie 
návrhov na vydanie platobného rozkazu, resp. návrhu na vykonanie exekúcie.
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5.1.5 Koncentrácia úverového rizika 

Koncentrácia úverového rizika vzniká z d

stavebné úve

uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
iná právnická osoba, ako je uvedená v
o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej 

poskytovanie 
n v 

odvetvia. Riziko 

5.1.6 Procesy pri riadení kapitálu Banky

Ciele Banky pri spravovaní kapitálu sú nasledujúce:
súlad s kapitálovými po�iadavkami zadanými regulátorom,

udr�anie silného kapitálového základu na podporu obchodných aktivít.

y za pou�itia techník zalo�ených na 
smerniciach vyvinutých bazilejskou komisiou a

Príslu�ný orgán 
kapitálu a aktívam s

Aktuálne nastavenie kapitálových vankú�ov v SR je 2,5% pre 
vankú� na zachovanie kapitálu a 0,5% pre proticyklický vankú�.  

Aktíva s
a protistrany a s oh iných rizík s

záruka. Podobným princípom sa riadi uvádzanie v podsúvahe, s
úprav, ktoré odrá�ajú podstatu potenciálnych strát.

Banková pozícia vlastných zdrojov je zobrazená v

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Vlastné zdroje 

Základné imanie a emisné á�io ( 16 poznámok) 16 597 16 597

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 3 319 3 319

Nerozdelený zisk minulých rokov, bez zisku be�ného roka 20 376 19 155

mínus: nehmotný majetok -2 051 -2 256

            0 0

K 8 557 296

itálu 1 46 798 37 111

0 0

Hodnota, o majetku 
banky a z iných expozícií banky 0 0

0 0

Vlastné zdroje spolu 46 798 37 111
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Pozícia Nerozdelený zisk minulých rokov, bez zisku be�ného roka obsahuje nerozdelený zisk k 31.12.2017 a
zisk za rok 2017. Je zní�ená o
k opravné polo�ky vo vý�ke 3 898 tis. �. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/2395 z 12. decembra 2017 zavádza prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné 
zdroje. Na základe tohto Nariadenia bola pozícia Nerozdelený zisk minulých rokov, bez zisku be�ného roka zní�ená 
o 5% z 3  Keby banka neuplatnila 
prechodné obdobie, vlastné zdroje k 31.12.2018 by boli vo vý�ke 43 914 tis. EUR, rizikovo vá�ené aktíva by boli vo 
vý�ke 227 131 tis. EUR . 

Hodnoty základného imania, emisného á�ia a
prevzaté z znení prijatom EÚ.

Rizikovo vá�ené aktíva sú uvedené v : 

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Rizikovo vá�ené aktíva 230 779 213 484

Rizikovo vá�ené aktíva celkom 230 779 213 484

Kapitálové ukazovatele

Vlastné zdroje spolu ako percento  z rizikovo vá�ených aktív spolu 20,28% 17,38%

rizikovo vá�ených aktív spolu 20,28% 17,38%

Vlastné zdroje Banky k 31.12.2018 boli vo vý�ke 46 798 tis. EUR (31.12.2017: 37 111 tis. EUR). Do 31.12.2018
(rovnako ako v roku 2017 zmysle legislatívnych po�iadaviek Národnej 
banky Slovenska.

5.2 Riziko likvidity  

Riadenie likvidity v

Medzi základné ciele riadenia likvidity Banky patria:
 m

Riziko likvidity pr

Na stratégiu riadenia rizika likvidity má Banka vypracovaný vlastný vnútorný predpis. Tento obsahuje hlavné zásady 
a metódy pou�ívané Bankou pri riadení rizika likvidity.

v pasív je realizovaná v prospech Banky 
sú primárne zdr
prostriedky potrebné na úvery, výpovede zmlúv, medziúvery ako aj prevádzkové náklady. 

r pre riadenie likvidity, v ktorom je 
likviditou, a tzv. alternatívny scenár pre riadenie likvidity, 

v ktorom je vyjadrený vývoj podmienok súvisiacich s likviditou iný ako pri základnom scenári.

Za aj limity definované NBS.

Banke nehrozí bezprostredné riziko likvidity v dôsledku výberu vkladov pri výpovediach zmlúv o stavebnom sporení, 
preto�e má vo nterval 3 mesiace na samotnú výplatu 
prostriedkov stavebného sporenia. V prípade zvý�eného záujmu klientov o

Banka má vypracovaný �Pohotovostný plán�, ktorý popisuje rie�enia prechodných ako i dlhodobých problémov 
s likviditou. V

utá situácia. Následne 
vedúci odboru riadenia rizík informuje predstavenstvo Banky, ktoré prijme definitívne rozhodnutie o rie�ení.
Dlhodobú likviditu sleduje odbor Controlling. Za krátkodobú likviditu zodpovedá pracovník odboru Treasury.
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Primárnym zdrojom financovania aktivít  Banky (poskytovanie medziúverov a stavebných úverov) je fond stavebného 

Banke nehrozí vysoké ri
EUR pre fyzické osoby a 3 000 tis. EUR pre právnické osoby). 

ých termínov splatnosti, vykonaná na 

zverejnené ako nediskontované zmluvné hotovostné plnenia.

 a záväzkov:

v tis. EUR
31.12.2018 Do 1 

mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 rok 
do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU hodnota

ich  
ekvivalenty 1 161 0 0 0 0 0 1 161 1 161

0 0 0 0 0 0 0 0

Investície do dlhových 
cenných papierov 58 55 21 619 35 600 58 527 0 115 859 112 889

1 570 4 368 17 043 98 237 318 615 0 439 833 348 318

26 0 0 0 0 189 215 215

2 815 4 423 38 662 133 837 377 142 189 557 068 462 583

v tis. EUR
Do 1 

mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 
rok do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU hodnota

30 796 16 810 57 715 239 477 58 263 1 724 403 281 384 433

7 100 29 994 0 0 0 0 37 094 37 094

1 036 0 0 0 0 37 1 073 1 073

9 184 0 0 0 0 0 9 184 9 184

48 116 46 804 57 715 239 477 58 263 1 761 450 632 431 784

v tis. EUR
31.12.2018 Do 1 

mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 
rok do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU

412 575 1 920 85 861 348 774 0 437 542

7 100 29 994 0 0 0 0 37 094

1 036 0 0 0 0 37 1 073

9 184 0 0 0 0 0 9 184

17 732 30 569 1 920 85 861 348 774 37 484 893

ých záväzkov
ých na základe zmluvy.

sa po uplynutí maturity obnovuje v hodnote do 40 mil. EUR.

v preva�nej miere do 5 mesiacov po poskytnutí.
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v tis. EUR
31.12.2017 Do 1 

mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 rok 
do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU

né prostriedky a ich  
ekvivalenty 5 083 0 0 0 0 0 5 083

0 0 0 0 0 0 0

na predaj 30 0 974 27 129 6 358 0 34 491

1 554 4 231 16 458 91 083 286 773 0 400 099

F
do splatnosti 28 55 2 708 28 326 54 246 0 85 363

35 0 0 0 0 220 255

polu 6 730 4 286 20 140 146 538 347 377 220 525 291

v tis. EUR
Do 1 

mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 
rok do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU

82 034 8 004 40 928 239 974 16 592 0 387 532

0 0 0 0 0 0 0

1 042 0 0 0 0 54 1 096

10 864 0 0 0 0 0 10 864

93 940 8 004 40 928 239 974 16 592 54 399 492

ých záväzkov:

v tis. EUR
31.12.2017

Do 1 
mesiaca

Od 1 
mesiaca 

do 3 
mesiacov

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka

Nad 1 
rok do 5 

rokov
Nad 5
rokov SPOLU

400 558 1 863 83 303 338 384 0 424 508

0 0 0 0 0 0 0

1 042 0 0 0 0 54 1 096

10 864 0 0 0 0 0 10 864

12 306 558 1 863 83 303 338 384 54 436 468

5.3 Trhové riziko  

Trhové riziko predstavuje riziko straty vyplývajúce z pozície Banky a zo zmien hodnôt rizikových faktorov, pr

a komoditné riziko.

Do 31.12.2018 a v roku 2017 Banka nebola vystavená významnému devízovému riziku, vklady klientov 
a poskytované ú
v 

pouká�kami NBS, 
hypotekárnymi zálo�nými listami, stanovovanie úrokových sadzieb pre úvery a medziúvery a obchody na 
medzibankovom trhu.

Riziko úrokovej miery
n úrokových 

nástroj, vyplýva, do 

úvery 
elí�i od zostatkovej splatnosti aktív a pasív. Banka 

pou�íva na riadenie úrokového rizika metódu Outlier Ratio, ktorá vychádza z GAP analýzy. Banka vykonáva GAP 
analýzu na báze.
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Ak by sa trhová úroková miera zvý�ila/zní�ila o 1%, táto zmena by ov y ako 
aj nové medziúvery a úvery a dopad na hospodársky výsledok k 31.12.2018 by bol pozitívny/negatívny o 415  tis. 
EUR (k 31.12.2017: 426 tis. EUR ených na 
predaj v dôsledku zmeny úrokovej sadzby o 1% by bol  3 244 tis. EUR (31.12.2017: 1 079 tis. EUR).  

v % 31.12.2018 31.12.2017

ich ekvivalenty -0,31 -0,31

kám - -

v reálnej hodnote (FVOCI) 3,14 1,39

3,50 4,08

v amortizovanej hodnote 3,10 3,91

Vklady klientov 1,43 1,56

v tis. EUR
31.12.2018

Amortizovaná
hodnota (AC)

Reálna hodnota 
vykázaná cez 

ostatný súhrnný 
výkaz ziskov 

a strát (FVOCI)

Spolu 

hodnota

Reálna 
hodnota

ich ekvivalenty 1 161 0 1 161 1 161
0 0 0 0

Investície do dlhových cenných papierov 38 207 74 682 112 889 114 882
toho:

Stavebné úvery 13 203 0 13 203 13 112
Medziúvery - FO* 286 828 0 286 828 379 612
Medziúvery - PO* 48 310 0 48 310 63 937

ok 227 0 227 227
387 936 74 682 462 618 572 967

384 433 0 384 433 390 772
37 094 0 37 094 37 094

1 073 0 1 073 1 073
Spolu fin 422 600 0 422 600 428 939

31. decembru 2018 hodnote netto 9 184 tis. EUR.

*FO - fyzické osoby, PO právnické osoby

v tis. EUR
31.12.2017 Úvery a 

Majetok 
do

splatnosti
Majetok na 

predaj

Spolu

hodnota
Reálna 

hodnota

ich ekvivalenty 5 083 0 0 5 083 5 083

0 0 0 0 0

toho:

�tátne dlhopisy, bankové a nebankové 
dlhopisy, hypotekárne zálo�né listy 0 0 34 106 34 106 34 106

klientom, z toho:

Stavebné úvery - FO 12 629 0 0 12 629 13 258

Stavebné úvery - PO 2 335 0 0 2 335 2 918

Medziúvery - FO 239 058 0 0 239 058 250 969

Medziúvery - PO 45 341 0 0 45 341 47 600

Zamestnanecké úvery 598 0 0 598 598

z toho:

�tátne, bankové a nebankové dlhopisy 0 69 055 0 69 055 84 107

255 0 0 255 255

Spolu 305 299 69 055 34 106 408 460 438 894
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v tis. EUR v umorovanej hodnote
Podsúvahové 

záväzky hodnota
Reálna 

hodnota

375 936 0 375 936 387 744

0 0 0 0

1 096 0 1 096 1 096

0 10 864 10 864 0

377 032 10 864 387 896 388 840

5.4

nevhodných alebo chybných vnútorných procesov v banke, 
zo zly vonkaj�ích udalostí.

personálne riziko
právne riziko
externé riziko

riziko outsourcingu. 
  
Analýza a identi   Banke. 

analýzy, bankou. Vychádza spravidla zo skúseností vlastníkov aktív a
dopad hrozieb a

Banke vykonávaná formou kvalitatívnej metódy a je realizovaná v týchto krokoch:
identifikácia v�etkých aktív, vrátane ich vzájomných väzieb a závislostí,

b pôsobiacich na zistené aktíva,
ohodnotenie dopadov,

 c
rozhodnutie o správe rizík,
impl

súlade s
v súlade s opatrením 
podrobnostiach o

anou zmenou úrokových mier na trhu.

Personálne riziká
Personálne riziká sú charakterizované ako riziká spôsobené konaním personálu, zamestnancami, poradcami 
prejavujúce sa chybami v

bola spôsob výberom nových 
zamestnancov, motiváciou a
riziká vrátane nástrojov pre ich riadenie má banka pokryté personálnou stratégiou, za tvorbu a aktualizáciu ktorej 
zodpovedá odbor personalistiky a miezd.

Právne riziká
Právnym rizikom sa chápe riziko vyplývajúce najmä z
rozsudkov s negatívnym vplyvom na banku.

Externé riziká
Externými rizikami sa myslia v�etky riziká pochádzajúce z externého prostredia, ktoré

á
neho pod. 

zneu�itie, 
po�kodenie alebo stratu obchodných, bankových, osobných údajov a pod. 

Riziko outsourcingu 
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6  K SÚVAHE A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

6.1 P ich ekvivalenty 

ekvivalenty k  31.12.2018 a 31.12.2017 tvoria tieto polo�ky:

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

4 5

Termínované vklady so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiacov 0 0

910 1 231

Vklady v centrálnych bankách 129 3 700

Termínované vklady v NBS 0 0

Ostatné poh 118 133

Peniaze a 1 161 5 069

Povinné minimálne rezervy 0 14

Spolu 1 161 5 083

6.2 Investície do dlhových cenných papierov

6.2.1 Investície do dlhových cenných papierov (od 1. januára 2018)

V tis. EUR 31.12.2018

Dlhové nástroje v reálnej hodnote (FVOCI) 74 682
Dlhové nástroje v umorovanej hodnote 38 207

Investície v dlhových nástrojoch spolu 112 889

enenia a jednotlivých 
tried:

V tis. EUR

Dlhové nástroje 
v reálnej 
hodnote 
(FVOCI)

Dlhové 
nástroje 

v umorovanej 
hodnote (AC)

Spolu

�tátne dlhopisy 70 602 32 139 102 741
Bankové dlhopisy 4 109 4 011 8 120
Nebankové dlhopisy 0 2 071 2 071

Investície v dlhových nástrojoch k 31.12.2018 (reálna hodnota alebo 
74 711 38 221 112 932

Opravná polo�ka -29 -14 -43

Investície v dlhových nástrojoch k 31.12.2018 dnota) 74 682 38 207 112 889
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6.2.2 Investície do dlhových cenných papierov (do 1. januára 2018)

V tis. EUR 31.12.2017

34 106
69 055

Investície v dlhových nástrojoch spolu 103 161

6.2.2.1 redaj

bankové a nebankové dlhopisy a ktorých jej podiel na základnom imaní alebo 
hlasovacích právach nepresahuje 20%. 

v tis. EUR 31.12.2017

Hypotekárne zálo�né listy 3 117

�tátne dlhopisy SR 23 729

, �panielsko 6 171

1 089

Nebankové dlhopisy 0

Dlhové cenné papiere 34 106

Akcie RVS, a.s. 0

Podielové cenné papiere 0

Spolu 34 106

V�etky dlhové cenné papiere majú pevne stanovené úrokové výnosy (kupón). Podielové cenné papiere sú 
bezúrokové cenné papiere. Banka v  r RVS, a.s.  

6.2.2.1.1 Dlhové cenné papiere  

v tis. EUR                                                     31.12.2017

Reálna hodnota Obstarávacia hodnota

Hypotekárne zálo�né listy 3 117 2 999

�tátne dlhopisy SR 23 729 24 216

, �panielsko 6 171 5 976

1 089 1 029

Nebankové dlhopisy - -

Spolu 34 106 34 220

6.2.2.1.2

v tis. EUR 31.12.2017

K 1.1. 846

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov na predaj -696

Reklasifikácia ziskov a strát z cenných papierov na predaj do výkazu ziskov a strát 0

príjmov 146

K 31.12. 296

6.2.2.2

v tis. EUR 31.12.2017

�tátne dlhopisy SR 62 969

2 024

Nebankové dlhopisy 2 077

Hypotekárne zálo�né listy 1 985

Spolu 69 055
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6.2.2.2.1 �tátne dlhopisy      

v tis. EUR 31.12.2017

�tátne dlhopisy- reálna hodnota pri obstaraní 63 865

�tátne dlhopisy - kupón 1 005

�tátne dlhopisy - diskont (+) / prémia (-) -1 145

Precenenie -756

62 969

Celková trhová hodnota 77 931

ov z 

ova�ovala oval vo 

�tátne dlhopisy sú kótované na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. �tátne dlhové cenné papiere majú pevne 
stanovené úrokové výnosy. 

6.2.2.2.2

v tis. EUR 31.12.2017

Nebankové dlhopisy- reálna hodnota pri obstaraní 2 005

Nebankové dlhopisy - kupón 20

Nebankové dlhopisy - diskont (+) / prémia (-) -1

2 024

Celková trhová hodnota 2 084

6.2.2.2.3 Nebankové dlhopisy       

v tis. EUR 31.12.2017

Nebankové dlhopisy- reálna hodnota pri obstaraní 2 063

Nebankové dlhopisy - 24

Nebankové dlhopisy - diskont (+) / prémia (-) -10

2 077

Celková trhová hodnota 2 117

6.2.2.2.4 Hypotekárne zálo�né listy

v tis. EUR 31.12.2017

Hypotekárne zálo�né listy- reálna hodnota pri obstaraní 1 969

Hypotekárne zálo�né listyy - 14

Hypotekárne zálo�né listy- diskont (+) / prémia (-) 2

1 985

Celková trhová hodnota 1 975
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6.3

�truktúra ktorým boli poskytnuté je popísaná v ni��ie uvedených kapitolách.  

6.3.1 od 1. januára 2018)

5.1.1 poznámok úverov a medziúverov poskytnutých klientom bez
podsúvahy a opravnej polo�ky (OP) z úverom 
a medziúverom poskytnutých klientom k 31. decembru 2018, resp. 31. decembru 2017. 

Opravná polo�ka z úverov a medziúverov poskytnutých klientom, vykázaná 
v bode 
5.1.1 poznámok.

6.3.2

6.3.2.1    

v tis. EUR 31.12.2017

Stavebné úvery fyzickým osobám 13 209

Stavebné úvery právnickým osobám 2 335

2 335

Medziúvery fyzickým osobám 248 360

Medziúvery právnickým osobám 45 360

z toho med 45 360

0

Úvery zamestnancom 724

Spolu brutto 309 988

Opravná polo�ka k úverom -10 027

Spolu netto 299 961

6.3.2.2    

v tis. EUR 31.12.2017

Fyzické osoby 262 293

Právnické osoby 47 695

Spolu 309 988

Percentuálny podiel objemu úverov poskytnutých fyzickým osobám k 31.12.2017 je v Banke 84,61 %  a podiel 
objemu úverov poskytnutých právnickým osobám k rovnakému dátumu je 15,39. 

Vý�ka poskytnutých zamestnaneckých úverov k 31.12.2017 bola 724 tis. EUR. Výnosy zo zamestnaneckých úverov 
k 31.12.2017 boli vo vý�ke 37 tis. EUR. 

 v Banke 315 343 tis. EUR k 31.12.2017. Odhadovaná reálna 
hodn kávané budúce 

6.3.2.3

v tis. EUR 31.12.2017

Do 5 rokov 26 028

Nad 5 rokov 283 960

Spolu brutto 309 988

Opravná polo�ka k úverom - 10 027

Spolu netto 299 961
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6.3.2.4 Opravné polo�ky k úverov     

Opravné polo�ky k

Banka evidovala
k 31.12.2017 portfóliové opravné polo�ky vo vý�ke 7 417 tis. EUR  a individuálne opravné polo�ky vo vý�ke  2 810
tis. EUR 

Pravdepodobnosti vymo�enia jednotlivých úverových portfólií sú nasledovné:

Doba ome�kania s platbou 31.12.2017

Viac ako 0 dní, ale nie viac ako 30 dní 97,4%

Viac ako 30 dní, ale nie viac ako 60 dní 89,9%

Viac ako 60 dní, ale nie viac ako 90 dní  76,1%

Viac ako 90 dní, ale nie viac ako 180 dní 76,1%

Viac ako 180 dní, ale nie viac ako 360 dní 54,0%

Viac ako 360 dní 24,5%

Opravné polo�ky k úverom:

v tis. EUR 31.12.2017

Opravné polo�ky k medziúverom 9 321

Opravné polo�ky k stavebným úverom 580

Opravné polo�ky k zamestnaneckým úverom 126

Spolu 10 027

Zmeny opravných polo�iek k

v tis. EUR 31.12.2017

K 1. 1. 9 378

Saldo tvorby a rozpustenia opravných polo�iek 24 poznámok) 2 309

Rozpustenie opravných polo�iek k predaným/odpísaným úverom -1 660

K 31.12. 10 027

6.4 Investícia v

v r.o., v ktorej vykazuje k 31.12.2018
a k 31.12.2017 100%-

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Wüstenrot Servis, spol. s.r.o. 390 410

Spolu 390 410

Dcérska za rok 2018 vo vý�ke 9 tis. EUR (2017: 7 tis. EUR) a má základné imanie vo vý�ke 
40 tis. EUR k 31.12.2018  (31.12.2017: 40 tis. EUR). Pozri tie� bod 6.28.1 poznámok.
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6.5 Hmotný majetok 

v tis. EUR
Budovy a 

stavby Pozemky
Prístroje a 
zariadenia

Ostatný 
DHM Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2018 5 956 547 741 1 637 3 8 884

Prírastky 3 0 4 32 42 81
Presuny z hmotného majetku do 

0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 -1 -95 -39 -135

Stav k 31.12.2018 5 959 547 744 1 574 6 8 830

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2018 -2 659 0 -664 -1 394 0 -4 717

Odpisy -91 0 -49 -126 0 -266

Úbytky 0 0 1 92 0 93
Presuny z hmotného majetku do 

0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2018 -2 750 0 -712 -1 428 0 -4 890

Zostatková hodnota

k 31.12.2018 3 209 547 32 146 6 3 940

v tis. EUR
Budovy a 

stavby Pozemky
Prístroje a 
zariadenia

Ostatný 
DHM Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2017 6 210 547 753 1 688 4 9 202

Prírastky 6 0 5 55 66 132
Presuny z hmotného majetku do 

-260 0 0 0 0 -260

Úbytky 0 0 -17 -106 -67 -190

Stav k 31.12.2017 5 956 547 741 1 637 3 8 884

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2017 -2 674 0 -620 -1 357 0 -4 651

Odpisy -92 0 -61 -127 0 -280

Úbytky 0 0 17 90 0 107
Presuny z hmotného majetku do 

107 0 0 0 0 107

Stav k 31.12.2017 -2 659 0 -664 -1 394 0 -4 717

Zostatková hodnota

k 31.12.2017 3 297 547 77 243 3 4 167

K 31. decembru 2018 eviduje Banka plne odpísaný hmotný majetok v obstarávacej cene 1 732 tis. EUR (31.12.2017: 
1 594 tis. EUR), ktorý stále vyu�íva.

V roku 2018 
sumu 9 246 tis. EUR (2017: 9 246 tis. EUR). Celková vý�ka poistného k 31. decembru 2018 je 11 tis. 

EUR (31.12.2017: 12 tis. EUR).

Neexistujú �iadne obmedzenia vlastníckych práv na majetok Banky a 
záväzky Banky.
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6.6 Investície v

v tis. EUR
Investície v 

Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2018 3 657 0 3 657

Prírastky 0 0 0

Presuny 0 0 0

Úbytky 0 0 0

Stav k 31.12.2018 3 657 0 3 657

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2018 -1 601 0 -1 601

Odpisy -57 0 -57

Presuny 0 0 0

Stav k 31.12.2018 -1 658 0 -1 658

Zostatková hodnota

k 31.12.2018 1 999 0 1 999

v tis. EUR
Investície v 

Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2017 3 396 0 3 396

Prírastky 1 0 1

Presuny 260 0 260

Úbytky 0 0 0

Stav k 31.12.2017 3 657 0 3 657

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2017 -1 438 0 -1 438

Odpisy -56 0 -56

Presuny -107 0 -107

Stav k 31.12.2017 -1 601 0 -1 601

Zostatková hodnota

k 31.12.2017 2 056 0 2 056

Banka okrem vlastného vyu�itia prenajíma budovy v Ko�iciach, Nitre, Banskej Bystrici, budovu ústredia v Bratislave 
a celú  v Bratislave na Vajnorskej ulici. Hodnota prenajatých budov je v polo�ke Investície 
v 

k 31.12.2018: 3 433 tis. EUR (31.12.2017: 3 433 tis. EUR). 

Prevádzkové náklady na investície v do 31.12.2018 vo vý�ke 129 tis. EUR (31.12.2017: 129 
tis. EUR), celkové výnosy z prenájmu boli vo vý�ke 189 tis. EUR (31.12.2017: 197 tis. EUR). 

6.27. 
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6.7 Nehmotný majetok

v tis. EUR Softvér  Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2018 5 450 301 5 751

Prírastky 526 254 780

Úbytky -53 -526 -579

Stav k 31.12.2018 5 923 29 5 952

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2018 -3 495 0 -3 495

Odpisy -459 0 -459

Úbytky 53 0 53

Stav k 31.12.2018 -3 901 0 -3 901

Zostatková hodnota

k 31.12.2018 2 022 29 2 051

v tis. EUR Softvér  Obstaranie Spolu

Obstarávacia cena

Stav k 1.1.2017 5 326 218 5 544

Prírastky 183 266 449

Úbytky -60 -183 -242

Stav k 31.12.2017 5 450 301 5 751

Oprávky a opravné polo�ky

Stav k 1.1.2017 -3 117 0 -3 117

Odpisy -438 0 -438

Úbytky 60 0 60

Stav k 31.12.2017 -3 495 0 -3 495

Zostatková hodnota

k 31.12.2017 1 955 301 2 256

K 31.12.2018 eviduje Banka plne odpísaný nehmotný majetok v obstarávacej cene 1 586 tis. EUR (31.12.2017: 
1 111 tis. EUR), ktorý stále vyu�íva. 
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6.8 Ostatný majetok 

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Ostatný majetok -

Rôzni dl�níci 246 240

Opravné polo�ky -208 -205

z poplatkov 600 594

Opravné polo�ky k z  poplatkov -411 -374

227 255

Ostatný majetok -

Zásoby 53 25

Poskytnuté prevádzkové preddavky 48 54

Náklady a príjmy budúcich období 382 427

Ostatné dane 0 0

483 506

Spolu 710 761

V k 31.12.2018 vo vý�ke 331 tis. EUR 
(31.12.2017: 318 tis. EUR), ku ktorým je vytvorená 100 % opravná polo�ka a vý�ke 160 tis. EUR
(31.12.2017: 112 tis. EUR) ku ktorým je vytvorená 50 % opravná polo�ka vo vý�ke 80 tis. EUR (31.12.2017: 56 tis. 
EUR). 

preddavky na 
provízie poskytnuté poradcom stavebného sporenia.

projekty v rámci koncernu, ktoré k 31.12.2018 prestavujú sumu 348 tis. EUR (31.12.2017: 399 tis. EUR) a vopred 
zaplatené  poistenie majetku, licencie, prenájom, IT slu�by, ktoré k 31.12.2018 predstavujú sumu 34 tis. EUR 
(31.12.2017: 28 tis. EUR) 

Tvorba a pou�itie opravných polo�iek k rôznym dl�níkom Banky:

tis. EUR 1.1. 2018 Tvorba Pou�itie 31.12.2018

Opravné polo�ky k rôznym dl�níkom

Spolu -205 -5 2 -208

tis. EUR 1.1.2017 Tvorba Pou�itie 31.12.2017

Opravné polo�ky k rôznym dl�níkom

Spolu -169 -36 0 -205

poplatkov Banky:

tis. EUR 1.1.2018 Tvorba Pou�itie 31.12.2018

Opravné polo�ky k poplatkov 

Spolu -374 -37 0 -411

tis. EUR 1.1.2017 Tvorba Pou�itie 31.12.2017

Opravné polo�ky k poplatkov 

Spolu -293 -81 0 -374
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6.9

Banky pozostávajú z polo�iek popísaných v kapitolách ni��ie. 

6.9.1    

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Úsporné vklady fyzických osôb 372 128 362 835

Úsporné vklady právnických osôb 10 848 9 299

10 848 9 299

1 457 3 802

Spolu 384 433 375 936

bonifikácie vkladov:

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov (úrokový bonus Flexibil)
vytvorení záväzku na úrokovú bonifikáciu vkladov. V zmysle § 5 V�eobecných 

obchodných podmienok pre stavebné sporenie Flexib
o 
podmienkou získania úrokovej bonifikácie je písomné zrieknutie sa nároku stavebného spo

stavebnom sporení. Podiel 
zmlúv, ktoré splnili podmienky na získanie úrokovej bonifikácie bol 29,4 % ( 4.3 poznámok). 

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov (BV3+BV2)
Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2009 bonifikáciu 2 % (BV2) a 3 % (BV3) pre prvý rok trvania zmluvy na 
zmluvy uzatvorené 
viazanosti (BV2) a

miery. Úroková bonifikácia vkladov (BV3+BV2) platila do 31. mája 
2010.

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov (SPI+SPV)
Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2009 zavedenie 2 %, 3 % a 4 % úrokového bonusu pre prvý rok trvania 
zmluvy v závislosti od vý�ky vkladu na zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od 1. februára 2009 pri splnení 
presne stanovených podmienok (okrem iného 6 rokov trvania zmluvy). Pre zmluvy, ktoré trvali 3 roky ale boli 

uvedenej úro

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov (BV1+B2V+BV4)
Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2010 bonifikáciu 1 % (BV1) a 2 % (BV4) pre prvý rok trvania zmluvy na 
zmluvy uzatvorené od 1. júna 2010. V súlade s vývojom úrokových sadzieb na trhu sa bonus postupne zni�oval 
(k 31.12.2018 - 1 

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov (B4V+B3V)
Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2011 bonifikáciu 2,5 % (B3V) a 3,5 % (B4V) pre prvý rok trvania zmluvy na 
zmluvy uzatvorené od septembra 2011. V súlade s vývojom úrokových sadzieb na trhu sa bonus postupne zni�oval 
(k 31.12.2018 - 3% a pre 4- 0,5 %). Pripísanie bonusu sa 

Záväzok na úrokovú bonifikáciu vkladov 2,5 % (3,5%, 3%) 
Predstavenstvo Banky schválilo v roku 2015 bonifikáciu 2,5 % pre zmluvy o stavebnom sporení so 6-

ov 

- -
ením) nemá klient nárok na úrokovú bonifikáciu. Z uvedenej úrokovej bonifikácie 

V prvej polovici roku 2016 bola zni�ená úroková sadzba pre zmluvy o stavebnom sporení so 6- klom z 1,5% 
na 1% p.a.. Pre zvý�enie atraktivity produktu bola zvý�ená bonifikácia z 2,5% na 3,5%. Podmienky pre túto 
bonifikáciu zostali nezmenené. Od 1.8.2016 bola bonifikácia zní�ená z 3,5 % na 3 %,  a od 1.3.2017 bola uvedená 
bonifikácia zru�ená. 1.2.2
zmluvy o stavebnom sporení, maximálne v�ak zo sumy 3 000 EUR.
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v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Záväzok na úrokový bonus Flexibil 71 91

Záväzok na bonifikáciu vkladov (BV3 + BV2)/(BV1+B2V+BV4) 18 25

Záväzok na bonifikáciu vkladov  (SPI + SPV) 124 242

Záväzok za bonifikáciu vkladov (B4V+B3V) 189 249

Záväzok na bonifikáciu 2,5%; 3,5%; 3%, 2,0% 375 212

Záväzok zo zru�ených zmlúv 677 2 972

Ostatné záväzky z vkladov 3 11

Spolu 1 457 3 802

V roku 2018 je zostávajúci záväzok zo zru�ených zmlúv k 31.12.2018 v hodnote 650 tis EUR, ktorý predstavoval 1 
495 zmlúv s priemernou nasporenou sumou v hodnote 435 Eur (31.12.2017: záväzok zo zru�ených zmlúv 
predstavoval hodnotu 2 941 tis EUR, ktorá predstavovala 1 622 zmlúv s priemernou nasporenou sumou 1 813 Eur).  

6.9.2 �truktúra vkladov klientov Banky         

ostatkovej doby splatnosti:

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

1 mesiac a menej  80 578 77 631

Viac ako 1 mesiac, ale nie viac ako 3 mesiace 10 528 7 789

Viac ako 3 mesiace, ale nie viac ako 1 rok 61 104 49 600

Viac ako 1 rok, ale nie viac ako 5 rokov 202 614 215 154

Viac ako 5 rokov 28 146 24 294

Ne�pecifikované 1 463 1 468

Spolu 384 433 375 936

K 31.12.2018 Banka eviduje 104 762 stavebného sporenia (k 31.12.2017: 112 224

6.10

ujú termínované vklady iných bánk so zmluvnou dobou splatnosti do 3 mesiaov.

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Termínované vklady od iných bánk 37 094 0

Spolu 37 094 0

6.11

je k 31.12.2018 a 31.12.2017

nevyfakturovaných dodávok a slu�ieb

odmeny vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinná pl
za svojich zamestnancov, o záväzku na nevyfakturované slu�by

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Záväzok na nevyfakturované slu�by 48 46

pané dovolenky 139 126

Záväzok na odmeny a tantiémy 164 155

Spolu 351 327

Záväzky v priebehu roka 2018 vykazuje Banka v 5 Ostatné záväzky.
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6.12 Rezervy   

Na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov, u ktorých sa predpokladá neúspech v konaní, vytvára  Banka rezervu. 
Tvorba tejto rezervy je závislá od predpokladanej vý�ky nárokov zo súdnych sporov. Súdne spory sa vedú preva�ne 

bývalým zamestnancom. Vý�ka rezervy predstavuje 

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Rezerva na súdne spory 113 49

Spolu 113 49

� pou�itia rezerv v rokoch 2018 a 2017. 

tis. EUR 1.1.2018 Tvorba Pou�itie 31.12.2018

Rezerva na súdne spory 49 65 -1 113

Spolu 49 65 -1 113

tis. EUR 1.1.2017 Tvorba Pou�itie 31.12.2017

Rezerva na súdne spory 49 0 0 49

Spolu 49 0 0 49

6.13 zky /  - 

legislatívy a dani z príjmov, v znení neskor�ích predpisov. 

-

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

(záväzku) / zo splatnej dane -107 298

818 330

príjmu 26 poznámok) -907 -735

záväzku zo splatnej dane -196 -107

6.14      

1 % (2017: 21 %) sadzby dane 
vysporiadaniu odlo�enej dane.  

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Opravná polo�ka k 3 220 2 148

174 142

ostatné záväzky (najmä úrokový bonus) 240 236

Hmotný a nehmotný majetok -631 -612

é investície -2 275 -78

- 728 1 836

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

1.1. 1 836 1 566

strát ( 6.26 
poznámok) 271 124

tku u /FVOCI  166 146

Prechod na IFRS 9 -1 545 0

- 728 1 836
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6.15 Ostatné záväzky      

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Ostatné záväzky -

Záväzky z provízií 818 659

Rôzni veritelia 218 383

Záväzok na provízie pre sprostredk 37 54

1 073 1 096

Ostatné záväzky -

966 955

179 153

Ostatné dane 60 100

Sociálny fond z miezd a zo zisku 41 51

127 129

Výdavky a výnosy budúcich období 13 4

Ostatné é záväzky spolu 1 386 1 392

Spolu 2 459 2 488

V roka a nemá záväzky po 
splatnosti.  

V 31.12.2018 vo vý�ke 198 tis. EUR  
(31.12.2017: 365 tis. EUR).

Záväzok z nevyplatených provízií za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení 

V zmys stavebnom 
sporení a

y. Zvy�ných 20 % provízií je splatných po splnení podmienok 
uvedených v Províznom poriadku. 

6.15.1 Tvorba a pou�itie sociálneho fondu          

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Stav sociálneho fondu k 1. 1. 51 57

Tvorba

- z nákladov 33 40

- % zo zisku 0 0

43 46

Stav sociálneho fondu k 31.12. 41 51

6.16 Vlastné imanie       

Základné imanie Banky pozostáva k 31.12.2018 (rovnako ako k 31.12.2017) z
nominálna hodnota jednej akcie predstavuje 16 597 EUR. Akcie sú zaknihované u Centrálneho depozitára cenných 
papierov SR, a.s.

Banka

vý�ky 20 % základného imania. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, preto�e zákonný 
rezervný fond u� dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch. 

Valné zhroma�denie na svojom za 31. mája 2018 schválilo prevod zisku za rok 2017 na nerozdelený zisk 
z minulých rokov, rozhodlo o nevyplatení dividend týkajúcich sa výsledku hospodárenia za rok 2017 akcionárom
Banky . Návrh predstavenstva je prevod zisku na nerozdelený zisk 
z minulých rokov.

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Výplata dividend 0 0
Prídel do �tatutárnych a ostatných fondov 0 0
Prevod na nerozdelený zisk 1 574 1 417

Spolu 1 574 1 417
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6.17   

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Úrokové výnosy

Z klientom 11 594 11 442

iných bankách 38 17

Z dlhových cenných papierov vanou hodnotou 1 149 2 662

spolu 12 781 14 922

Ostatné úrokové výnosy

Z investícií do dlhových cenných papierov 1 959 801

Ostatné úrokové výnosy spolu 1 959 801

Úrokové výnosy spolu 14 740 14 922

Úrokové náklady 

Z úsporných vkladov 5 514 5 796

Z termínovaných vkladov iných bánk 4 22

Úrokové náklady spolu 5 518 5 818

9 222 9 104

Úrokové výnosy zo znehodnotených úverov dosahovali k 31.12.2018 vý�ku 1 529 tis. EUR (k 31.12.2017:
1 441 tis. EUR). 

6.17.1 Úrokové výnosy z   

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Úroky z medziúverov 10 325 10 052

Úroky zo stavebných úverov 734 879

Úroky za oneskorené splátky 535 511

Spolu  11 594 11 442

Opravná polo�ka k úrokovým výnosom zo stavebných úverov zaradeným v stupni 3 dosiahla k 31. decembru 2018 
vý�ku 34 tis. EUR a opravná polo�ka k úrokovým výnosom z medziúverov zaradeným v stupni 3 dosiahla k 31. 
decembru 2018 vý�ku 977 tis. EUR. Opravná polo�ka k
výnosov.

6.17.2 Úrokové výnosy z investícií do dlhových cenných papierov

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Bankové dlhopisy 51 214

�tátne dlhopisy 2 954 2 961

Hypotekárne zálo�né listy 79 193

Nebankové dlhopisy 24 95

Spolu  3 108 3 463
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6.18 poplatkov a provízií         

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Výnosy z poplatkov a provízií 

Prijaté poplatky od klientov, z toho:

- 1 430 1 597

- ostatné poplatky (poplatok za výpis z 1 126 1 149

- 542 406

- provízie 53 63

Výnosy z poplatkov a provízií spolu 3 151 3 215

Náklady z poplatkov a provízií

Provízie obchodným zástupcom (napr. za kancelárie, mot
provízie jednotlivým zmluvám) 233 150

Poplatky bankám 53 52

Ostatné poplatky 79 88

Náklady na poplatky a provízie spolu  365 290

poplatkov a provízií spolu  2 786 2 925

Do 31.12.2018
vý�ke 494 tis. EUR (do 31.12.2017: 316 tis. EUR). 

6.19 V�eobecné prevádzkové náklady          

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Náklady na reklamu 314 246

Spotreba materiálu 119 114

Opravy a údr�ba majetku 86 104

Nájomné 283 286

Náklady na spoje 166 189

Softvérová údr�ba 1 047 1 065

Nepriame dane 115 133

Profesionálne slu�by 74 96

Náklady na audit 57 57

Spotreba energií 92 90

Vzdelávanie 44 43

Ostatné nakupované slu�by 575 456

Spolu 2 972 2 879

Banka v roku 2018 vo vý�ke 51 tis.
EUR (2017: 50 tis. EUR) a vytvorila na uvedenú slu�bu krátkodobú rezervu k 31.12.2018 vo vý�ke 37 tis. EUR 
(31.12.2017: 36 tis. EUR). Náklady spojené s výkonom auditu poskytnutých �tatutárnym audítorom sa týkali aj auditu 
výkazov obozretného podnikania a vypracovania roz�írenej správy správy bankách. V
roku 2018 poskytol audítor Banke aj slu�by v oblasti daní. Banka vytvorila na uvedenú slu�bu rezervu vo k
31.12.2018 vo vý�ke 6 tis. EUR (31.12.2017: 6 tis. EUR). 

6.20 Osobné náklady           

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Mzdy 2 602 2 680

Dôchodkové programy so stanovenými príspevkami a ostatné 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie 839 854

- z toho definované dôchodkové poistenie 495 512

Spolu  3 441 3 534
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6.21 Odpisy hmotného, nehmotného majetku a investícií v amortizácia nehmotného
majetku            

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Odpisy hmotného majetku a 323 336

- z toho odpisy hmotného majetku  266 280

- z toho odpisy investícií v 57 56

Amortizácia nehmotného majetku 459 438

Spolu  782 774

6.22 Ostatné prevádzkové výnosy            

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Výnosy z predaja hmotného a nehmotného majetku 20 22

Výnosy z prenájmu 318 329

Výnosy z ostatných slu�ieb 18 21

Iné prevádzkové výnosy 17 41

Spolu 373 413

6.23 Ostatné prevádzkové náklady             

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Príspevok do Fondu ochrany vkladov 34 33

Neuplatnená DPH 426 413

786 733

Náklady z prevodu hmotného a nehmotného   majetku 2 16

Iné prevádzkové náklady 134 166

Spolu  1 382 1 361

6.24 Tvorba a

tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Netto tvorba opravných polo�iek -1 587 -2 309

Spolu -1 587 -2 309

adávok nie je úspe�né, resp. náklady na ich vymáhanie by boli vy��ie ako vymáhaná 
V roku 2017 Banka

vo vý�ke 295 . Do 31.12.2018 nesplácaných 
úverov a medziúverov v vý�ke 1 690 tis. EUR (do 31.12.2017: 1 660 tis. EUR). Suma
predstavuje zostatky z úverov a medziúverov bez vplyvu opravných polo�iek.

tupuje v nasledovných prípadoch:

na základe vnútrobankových predpisov.
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6.25 Tvorba a odpis ostatného majetku               

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Tvorba opravných polo�iek k ostatnému majetku, z toho: 

- k -13 0

- k o vymáhaní -5 -36

- k investíciám 0 0

Rozpustenie opravných polo�iek k ostatnému majetku, z toho: 

- k 15 0

- k 2 0

- k investíciám 0 26
Netto tvorba/rozpustenie opravných polo�iek k ostatnému 
majetku -1 -10

Odpis ostatného majetku -8 -9

Opravné polo�ky a odpis ostatného majetku spolu -9 -19

6.26 príjmov                

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

2 210 2 028

Z toho teoretická da príjmov 21% 464 426

Polo�ky upravujúce základ dane 172 185

príjmov 636 611

13 poznámok) 907 735

14 poznámok) -271 -124

636 611

Efektívna sadzba dane z príjmov sa lí�i od �tatutárnej sadzby dane z príjmov v rokoch 2018 a 2017. Odsúhlasenie 

31.12.2018 31.12.2017
% tis. EUR % tis. EUR

Zisk pred zdanením 2 210 2 028

21 464 21 426

Opravné polo�ky 11,73 259 9,62 195

Rezervy 0,15 3 -1,23 -25

7,70 171 4,98 101

40,58 897 34,37 697

á 0,45 10 1,87 38

41,04 907 36,24 735
príjmov s pou�itím

sadzby 21 % -12,26 -271 -6,11 -124

28,78 636 30,13 611

8 je stanovená vo vý�ke 21 % (2017: 21 %). Sadzba dane pre odlo�enú 
príjmov je stanovená vo vý�ke 21 % (2017: 21 %). 

dani z príjmov v znení neskor�ích predpisov 
a základ dane je odvodený z výsledku hospodárenia vykázaného v
v znení prijatom Európskou úniou.
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6.27 Operatívny lízing         

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Minimálne lízingové platby 63 63

Do 1 roka 63 63

Banka si prenajíma prevádzkové priestory na základe zmlúv o operatívnom lízingu. 

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Minimálne lízingové platby 71 73

Do 1 roka 71 73

Nitre, Banskej 
Bystrici, Ko�iciach a v Wüstenrot 

6.28 Transakcie so spriaznenými osobami 

V Banka 
za be�ných podmienok a  s trhovými cenami. 

Medzi spriaznené osoby Banky patria:

Akcionári Banky
- Bausparkasse Wüstenrot AG

Ostatné podniky v skupine
- , 
- Wüstenrot Datenservice GmbH.,
- Wüstenrot Reality s.r.o.

D
- Wüstenrot Servis, spol. s.r.o.

�tatutárne orgány Banky
- lenovia dozornej rady, 
- lenovia predstavenstva

Iné spriaznené osoby Banky
- Apriority services, a.s. (akcionár: Ing. Jozef Adamkov predstavenstva Banky) 

6.28.1 Transakcie s akcionármi Banky a ostatnými podnikmi v skupine  

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Akcionári 
Banky

Ostatné 
podniky v 

skupine

Dcérske 

Banky
Akcionári 

Banky

Ostatné 
podniky v 

skupine

Dcérske 

Banky

Poskytnutý úver 0 0 491 0 0 466

0 3 0 0 1 0

Majetok spolu k 31.12. 0 3 491 0 1 466

0 0 0 0 0 0

Ostatné záväzky 0 61 0 0 241 0

Záväzky spolu k 31.12. 0 61 0 0 241 0
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v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Akcionári 
Banky

Ostatné 
podniky v 

skupine

Dcérske 

Banky
Akcionári 

Banky

Ostatné 
podniky v 

skupine

Dcérske 

Banky

Úrokové výnosy 0 0 22 0 0 22

Ostatné prevádzkové výnosy 0 354 0 0 386 0

Výnosy spolu k 31.12. 0 354 22 0 386 22

0 0 0 0 0 0

V�eobecné prevádzkové 
náklady 2 1 194 20 2 1 228 20

Náklady spolu k 31.12. 2 1 194 20 2 1 228 20

V r.o. úverový rámec v celkovej vý�ke 
963 tis. EUR, ktorý bol v priebehu roka 2012 zní�ený 767 tis. EUR. Do 31.12.2012 bol schválený úver v plnej vý�ke 
767 tis. EUR vyplatený. Úver bol poskytnutý s fixnou úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. a rokov. 
V okamihu prvého vykázania Banka úver ocenila na reálnu hodnotu a

ktorý k 31.12.2018 predstavoval 349 tis. EUR (31.12.2017:  370 tis. 
EUR).  

vyu�íva bankový a Odpisy softvéru 
predstavovali k 31.12.2018 368 tis. EUR (31.12.2017: 359  tis. EUR). Zostatková hodnota softvéru 
k 31.12.2018 bola 1 624  tis. EUR (31.12.2017: 1 626  
transakciách so spriaznenými osobami predstavuje údr�ba softvéru k 31.12.2018 904  tis. EUR (31.12.2017:
928 tis. EUR) a prenájom.

6.28.2 Transakcie so �tatutárnymi orgánmi

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Prijaté vklady 5 7

Záväzky spolu k 31.12. 5 7

v tis. EUR 31.12.2018 31.12.2017

Mzdy a odmeny 267 261

Povinné odvody 58 51

Náklady spolu 325 312

k 2018 tvorila Banka krátkodobú rezervu k 31.12.2018 
vo vý�ke 58 tis. EUR (31.12.2017: 66 tis. EUR).

V ktorej vystupuje ako akcionár 
Ing. Jozef Adamkov.  Vý�ka výnosov spolu za predaj predstavuje sumu 14 tis. EUR.



Wüstenrot , a.s.

Poznámky tvo individuálnej                                                                                      62

6.29 Podmienené záväzky a

Na súdne spo
spory ( 12 poznámok). 

Na základe schválených úverových zmlúv Banka eviduje k 31.12.2018 netto
9 184 tis. EUR (31.12.2017: 10 864 tis. EUR).

Banka tie� eviduje podmienené . Uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení získa klient nárok na 
poskytnutie stavebného úveru, ak splní stanovené podmienky, ktorými je najmä minimálna doba sporenia, 
nasporenie po�adovanej minimá prípade, �e by sa v�etci 

úverovej bonity a po�iadali by v budúcnosti Banku o poskytnutie stavebného úveru, hodnota takto poskytnutých 
stavebných úverov vý�ku a� 405 413 tis. EUR (2017: 405 278 tis. EUR).  

tuje 

Predstavenstvo Banky si nie je vedomé �iadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad. 

6.30

Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo by bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej 
trans kmi trhu k dátumu ocenenia. Ak sú k dispozícii trhové ceny (v tomto prípade najmä pri 
cenných papieroch, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov a na fungujúcich trhoch), odhad reálnej 
hodnoty sa vypracuje na základe trhových cien. V�etky ostatné 

Reálne hodnoty spolu s

v tis. EUR Reálna hodnota

31.12.2018

Pozn.

V amortizo-
vanej 

hodnote
V reálnej 
hodnote

Celková 

hodnota 1 Úrov

Celková 
reálna 

hodnota

a�né prostriedky a ich 
ekvivalenty 6.1 1 161 0 1 161 0 1 161 0 1 161

Investície do dlhových 
cenných papierov 6.2 38 207 74 682 112 889 114 882 0 0 114 882

6.3 348 341 0 348 341 0 0 456 661 456 661

Ostatný finan 6.8 227 0 227 0 227 0 227

387 936 74 682 462 618 114 882 1 388 456 661 572 931

6.9 384 433 0 384 433 0 390 772 0 390 772

ankám 37 094 0 37 094 0 37 094 0 37 094

6.15 1 073 0 1 073 0 1 073 0 1 073

422 600 0 422 600 0 428 939 0 428 939
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v tis. EUR Reálna hodnota

31.12.2017

Pozn.

V amortizo-
vanej 

hodnote
V reálnej 
hodnote

Celková 

hodnota 1

Celková 
reálna 

hodnota

ich 
ekvivalenty 6.1 5 083 0 5 083 0 5 083 0 5 083

na predaj 6.2 0 34 106 34 106 34 106 0 0 34 106

6.3 299 961 0 299 961 0 0 315 343 315 343

do splatnosti 6.3 69 055 0 69 055 84 107 0 0 84 107

6.8 255 0 255 0 255 0 255

374 354 34 106 408 460 118 213 5 338 315 343 438 894

6.10 375 936 0 375 936 0 387 744 0 387 744

6.15 1 096 0 1 096 0 1 096 0 1 096

377 032 0 377 032 0 388 840 0 388 840

záväzkov Banky boli pou�ité nasledujúce metódy a predpoklady:

Majetok na obchodovanie
Reálna hodnota majetku na obchodovanie 
diskon
platnosti nástroja.

medzibankových sadzieb.

zostatkovú dobu splatnosti krat�iu ako tri mes
hodno
tokov pou�itím be�ných trhových sadzieb a odhadovaných rizikových mar�í.

i klientom

: 

v % 31.12.2018 31.12.2017

- medziúvery 1,53 2,22

- stavebné úvery 1,54 1,90

m 1,39 1,11

Pre cenné papiere (�tátne dlhopisy), ktoré boli zobchodované na Burze cenných papierov v Bratislave v období nie 
viac ako 1 mesiac pred 31.12.2018, resp. 31.12.2017, bola pou�itá cena posledného obchodu.

rhovej ceny ého nástroja sa pou�íva cena zo systému Bloomberg. Ak takáto cena nie je k 
dispozícii Teoretická cena

do splatnosti odvodených z príslu�nej 
trhovej výnosovej krivky �tátnych dlhopisov upravenej o rizikovú prirá�ku. Výnosová krivka sa zostaví z hodnôt 
výnosov do splatnosti pre dlhové cenné papiere  pre rôzne zostatkové splatnosti.  Ostatné body tejto trhovej
výnosovej krivky zodpovedajúce zostatkovým splatnostiam dlhových cenných papierov, ku ktorým neexistuje výnos 





Požiadavky na vlastné zdroje
v tis. EUR
k 31.12.2018
Ústredné vlády alebo centrálne banky 159
Regionálne vlády alebo miestne orgány 1
Subjekty verejného sektora 0
Inštitúcie 170
Podnikate�ské subjekty 2 096
Retail 8 556
Zabezpe�ené hypotékami na nehnute�ný majetok 4 299
Expozície v stave zlyhania 677
Vlastné imanie 31
Iné položky 538
Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko (SA) 16 528
Požiadavky na vlastné zdroje pre opera�né riziko 1 935

Celková hodnota požiadavky na vlastné zdroje 18 462

Súhrná výška expozícií v �lenení pod�a stup�a kreditnej kvality
v tis. EUR
k 31.12.2018
Expozícia s rizikovou váhou 0 % 98 761 126 688
Expozícia s rizikovou váhou 4 % 4 113 4 111
Expozícia s rizikovou váhou 20 % 7 995 7 991
Expozícia s rizikovou váhou 35 % 165 426 153 537
Expozícia s rizikovou váhou 50 % 3 136 3 135
Expozícia s rizikovou váhou 75 % 160 032 142 608
Expozícia s rizikovou váhou 100 % 54 037 39 371
Expozícia s rizikovou váhou 150 % 1 062 922
Expozícia s rizikovou váhou 250 % 728 728

Súhrnná výška expozícií v �lenení pod�a tried expozícií
v tis. EUR
k 31.12.2018
Ústredné vlády alebo centrálne banky 1 986
Regionálne vlády alebo miestne orgány 8
Subjekty verejného sektora 0
Inštitúcie 2 123
Podnikate�ské subjekty 26 201
Retail 106 956
Zabezpe�ené hypotékami na nehnute�ný majetok 53 738
Expozície v stave zlyhania 8 469
Vlastné imanie 390
Iné položky 6 729
Celková hodnota expozície 206 598

Finan�ná páka
k 31.12.2018
Ukazovate� finan�nej páky presiahol minimálnu hodnotu 3%. 
Banka neeviduje riziko nadmerného využívania finan�nej páky.
v tis. EUR Hodnoty expozície
Podsúvahové položky súvisiace so stredne rizikovým obchodom 4 603
Výška aktív spolu znížená o výšku dlhodobého nehmotného majetku 486 084
v tis. EUR Kapitál a regula�né úpravy
Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie 46 798
Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie 46 798
v % Ukazovate� finan�nej páky

9,54%

Hrubá 
hodnota 

Hodnota 
expozície



Rozdiel sú�tu súvahových ú�tov aktív a sú�tu súvahových ú�tov pasív pod�a odhadovanej doby splatnosti
v tis. EUR

splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos�
do 7 dní 
vrátane

od 8 - do 
30 dní

od 31 - do 
90 dní

od 91 - do 
180 dní

od 181 - 
do 270 dní

od 271 - 
do 360 dní

od 361 - 
do 720 dní

od 721 - 
do 1800 

od 1801 
dní

�ISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY (r.1 - r.20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KUMULATÍVNA �ISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�ISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY V EUR -77 908 -15 107 -34 953 6 894 -13 369 -31 273 -51 000 -102 878 348 012 -28 418 0

Rozdelenie súhrnnej výšky expozícií pri kreditnom riziku pod�a zostatkovej splatnosti v �lenení pod�a významných tried expozícií
v tis. EUR

splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos� splatnos�
do 7 dní 
vrátane

od 8 - do 
30 dní

od 31 - do 
90 dní

od 91 - do 
180 dní

od 181 - 
do 270 dní

od 271 - 
do 360 dní

od 361 - 
do 720 dní

od 721 - 
do 1800 

od 1801 
dní

SÚ�ET SÚVAHOVÝCH Ú�TOV AKTÍV 1 774 432 1 947 20 783 1 672 1 963 33 550 18 673 376 643 14 749 472 186
pokladni�né hodnoty 3 3
úvery a preddavky poskytnuté NBS, zahrani�ným centrálnym 
bankám a poštovým bankám

128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128

úvery a preddavky poskytnuté bankám 925 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 921
    z toho: vo�i vlastnému konsolidovanému celku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
úvery a preddavky poskytnuté klientom 502 377 1 903 1 437 1 672 1 594 6 326 17 643 311 726 5 219 348 399
    v tom: poh�adávky vo�i fyzickým osobám 502 331 1 245 1 203 1 280 1 407 5 003 14 144 268 456 5 219 298 790
    v tom: poh�adávky vo�i právnickým osobám 0 46 658 234 392 187 1 323 3 499 43 270 0 49 609
úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným 
organizáciám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

príjmy budúcich období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
štátne pokladni�né poukážky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
štátne dlhopisy 0 54 0 16 234 0 336 27 224 0 58 892 -41 102 699
pokladni�né poukážky a dlhopisy centrálnych bánk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné dlhové cenné papiere 0 0 44 3 093 0 0 0 1 030 6 025 -2 10 190
ostatné cenné papiere 0 0
    cenné papiere so zriadeným záložným právom (z r.11-15 a 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné finan�né investície 390 390
hmotný a nehmotný majetok 7 990 7 990
ostatné aktíva 216 1 0 19 0 33 0 0 0 1 197 1 466

Ukazovate�
 nešpecifi-

kované
položky

Celkom

Ukazovate�
 nešpecifi-

kované
položky

Celkom



Rozdelenie pod�a hospodárskych odvetví
v tis. EUR

v tom úvery :

ŠTATISTICKÁ  KLASIFIKÁCIA Úhrn úverov klientov krátkodobé
dlhodobé nad 1R

 do 5R vrátane
dlhodobé 

nad 5R
zo st�pca 1

zlyhané úvery
z toho:

úvery SME
z toho:

úvery SME
z toho:

úvery SME
z toho:

úvery SME
z toho:

úvery SME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E L K O M 360 731 50 102 0 0 345 942 48 310 14 789 1 792 17 681 0
STAVEBNÍCTVO 491 491 0 0 0 0 491 491 0 0
Výstavba budov 491 491 491 491
OSTATNÉ �INNOSTI 49 611 49 611 0 0 48 310 48 310 1 301 1 301 0 0
Ostatné osobné služby 49 611 49 611 48 310 48 310 1 301 1 301
�INNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATE�OV; 
NEDIFERENCOVANÉ �INNOSTI V DOMÁCNOSTIACH 
PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ 310 629 0 0 0 297 632 0 12 997 0 17 681 0
Nediferencované �innosti v domácnostiach produkujúce tovary 
a služby na vlastné použitie 310 629 0 297 632 12 997 17 681

SME = malé a stredné podniky



(údaje v tis. eur)

�.r. Údaje

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Vysokokvalitné likvidné aktíva
2 Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva 104 823
3 Hotovos� - záporné pe�ažné toky
4 Retailové vklady a vklady živnostníkov 351 755 25 168
5    z toho: stabilné vklady 256 963 12 848
6    z toho: menej stabilné vklady 91 636 9 164
7 Nezabezpe�ené financovanie 11 526 11 270
8    prevádzkové vklady
9    neprevádzkové vklady 11 526 11 270
10    nezabezpe�ený dlh
11 Zabezpe�ené financovanie
12 Dodato�né požiadavky 9 207 460

13
   záporné pe�ažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné 
požiadavky na zabezpe�enie

14    záporné pe�ažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov

15    kreditné facility a facility likvidity 9 207 460
16 Iné zmluvné záväzky financovania 377 0
17 Iné podmienené záväzky financovania
18 CELKOVÉ ZÁPORNÉ PE�AŽNÉ TOKY
19 Hotovos� - kladné pe�ažné toky
20 Zabezpe�ené pôži�ky
21 Kladné pe�ažné toky z plne výkonných expozícií 3 241 2 077
22 Iné kladné pe�ažné toky

23

Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými pe�ažnými tokmi a 
celkovými váženými zápornými pe�ažnými tokmi vyplývajúcimi z 
transakcií v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, 
alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách

24
Prebytok kladných pe�ažných tokov z prepojenej špecializovanej 
úverovej inštitúcie

25 CELKOVÉ KLADNÉ PE�AŽNÉ TOKY 3 241 2 077
26 Plne vy�até kladné pe�ažné toky
27 Kladné pe�ažné toky podliehajúce 90 % limitu
28 Kladné pe�ažné toky podliehajúce 75 % limitu 3 241 2 077
29 Vankúš likvidity 104 823
30 Celkové �isté záporné pe�ažné toky 34 821
31 Ukazovate� krytia likvidity v percentách 3

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

Celková nevážená hodnota 
(priemer)

Celková vážená hodnota 
(priemer)
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INFORMÁCIE o rizikách, cie�och a politikách riadenia rizík banky 
 
Wüstenrot stavebná sporite��a, a.s. (�alej len „WSS“ alebo „banka“) pri vykonávaní svojich obchodov, procesov 
a �inností identifikuje, meria a riadi všetky riziká, ktoré by jej mohli spôsobi� stratu alebo pokles plánovaných 
výnosov.  
 

Za ú�elom identifikácie, merania a riadenia všetkých rizík má WSS vytvorený efektívny systém riadenia rizík, 
ktorý zodpovedá rozsahu banky, jej štruktúre a rizikovému profilu. 
 

Systém riadenia rizík vo WSS vychádza z požiadaviek uvedených v zákone o bankách a v opatreniach Národnej 
banky Slovenska (najmä opatrenie o rizikách a systéme riadenia rizík). 
 

Základnými typmi rizík sú: 
- kreditné riziko (riziko nesplácania poskytnutých úverov klientom, riziko koncentrácie vo�i osobe a vo�i 

skupine hospodársky spojených osôb, riziko vysporiadania obchodu) 
- trhové riziko (riziko zmeny úrokových sadzieb na trhu) 
- opera�né riziko 
- riziko likvidity 
 

Systém riadenia rizík vo WSS tvorí stratégia riadenia rizík a organizácia riadenia rizík, informa�né systémy, 
informa�né toky a dôležitou sú�as�ou je systém vnútornej kontroly.  
 

Stratégia riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady používané pri riadení jednotlivých rizík, a to najmä 
podrobnejšiu definíciu rizika; akceptovate�nú mieru rizika; o�akávané dôsledky vyplývajúce z vystavenia sa 
akceptovate�nej miere rizika; zásady pre výber metódy identifikácie, merania, sledovania a zmier�ovania rizika; 
typy limitov a zásady pre výber a ur�enie �alších limitov; zásady pre vykonávanie nových druhov obchodov 
a zásady pre organizáciu riadenia rizík. 
 

Organizácia riadenia rizík vo WSS je zabezpe�ená 3-úrov�ovým spôsobom.  
 

Na najvyššej úrovni je Predstavenstvo WSS, ktoré je pravidelne informované o rizikovej situácii v banke, prijíma 
rozhodnutia v oblasti riadenia rizík a sú�asne zodpovedá za kvalitu riadenia rizík v banke. 
 

�alšiu úrove� predstavuje úsek riadenia rizík, ktorý pravidelne informuje Predstavenstvo WSS o rizikovej situácii 
v banke, pripravuje pre� návrh opatrení v oblasti riadenia rizík, zbiera a vyhodnocuje informácie o jednotlivých 
typoch rizík od jednotlivých odborných útvarov banky a tieto útvary v oblasti riadenia rizík metodicky usmer�uje. 
 

Poslednú úrove� predstavujú jednotlivé odborné útvary banky, tieto sú povinné identifikova� a sledova� všetky 
riziká vyskytujúce sa v �innostiach týchto útvarov a pravidelne informova� úsek riadenia rizík. 
 

WSS dôsledne dodržuje princíp oddelených �inností, a to tak z poh�adu organiza�ného ako aj z poh�adu 
personálneho, pri�om �innosti súvisiace s uzatváraním obchodu a �innosti súvisiace s riadením rizík sú 
oddelené až po najvyššiu organiza�nú úrove�. 
 

WSS má problematiku riadenia kreditného rizika, ako aj spôsob spolupráce medzi organiza�nými útvarmi, 
ktoré vykonávajú obchodné �innosti, �innosti spojené s vysporiadavaním obchodov a �innosti spojené 
s riadením kreditného rizika, popísanú v interných pracovných predpisoch, ktoré sa pravidelne v prípade potreby 
raz ro�ne aktualizujú. V celom procese riadenia kreditného rizika má banka jasne a jednozna�ne stanovené 
kompetencie. Predstavenstvo WSS je pravidelne v mesa�ných intervaloch informované o kreditnom riziku 
v banke.  
 

Banka má zavedené pravidlá pre schva�ovanie úverových obchodov. Za ú�elom zlepšenia kvality riadenia 
kreditného rizika používa WSS scóringový model pre hodnotenie klienta – žiadate�a o úver.  
 

Banka meria kreditné riziko vo všetkých obchodoch, v ktorých je mu vystavená. Banka má ur�enú metódu pre 
meranie kreditného rizika. Táto metóda je založená na pravidelnom vyhodnocovaní úverového portfólia 
z h�adiska jednotlivých typov produktov. Systém merania kreditného rizika umož�uje vyhodnocova� dopad zmien 



Wüstenrot stavebná sporite��a, a.s. 
rizikových faktorov na náklady a výnosy banky ako aj na hodnotu aktív a pasív. Banka tvorí opravné položky na 
úvery pod�a interného modelu. V rámci procesu sledovania kreditného rizika má banka ur�ené základné typy 
limitov.  
 

V oblasti opera�ného rizika má WSS vypracovanú vlastnú metodiku riadenia opera�ného rizika, ktorá vychádza 
z procesného modelu banky. WSS identifikuje opera�né riziko vo všetkých svojich obchodoch, procesoch 
a �innostiach. 
 

WSS identifikuje tieto základné druhy opera�ných rizík: 
- personálne riziko  
- právne riziko 
- externé riziko 
- informa�né riziko 
- riziko outsourcingu  
 

Analýza a identifikácia opera�ných rizík sú neoddelite�nou sú�as�ou všetkých zmien prebiehajúcich v  banke. 
Analýza je realizovaná formou kvalitatívnej metódy a je založená na subjektívnom posúdení jednotlivých 
parametrov, ktoré vstupujú do tejto analýzy. Vychádza spravidla zo skúseností vlastníkov aktív a ich názoru na 
možné zranite�nosti a hrozby, dopad hrozieb a pravdepodobnos� ich realizácie. Na ú�ely evidovania udalostí 
opera�ného rizika má WSS implementovanú vlastnú aplikáciu.  
 

Neoddelite�nou sú�as�ou riadenia opera�ného rizika je implementovaný proces riadenia kontinuity �inností 
(Business Continuity Management), ktorého cie�om je identifikova� možné dopady nepredvídate�ných udalostí 
ohrozujúcich �innos� WSS a vybudova� schopnos� na takéto udalosti v�as a správne reagova�. Významnú úlohu 
pri riadení opera�ného rizika zohráva bezpe�nostná politika IT, o ktorej je v pravidelných polro�ných intervaloch 
informované predstavenstvo WSS.  
 

V oblasti trhového rizika banka sleduje pohyb úrokových sadzieb na trhu a pravidelne monitoruje svoje portfólio 
cenných papierov, jednak z h�adiska rizikovosti jednotlivých cenných papierov, ako aj z h�adiska ich splatností. 
WSS má jasne definované kompetencie pre uzatváranie a schva�ovanie obchodov, ako aj pre vysporiadavanie 
obchodov s finan�nými nástrojmi. Predstavenstvo WSS je pravidelne v mesa�ných intervaloch podrobne 
informované o úrokovom riziku v banke. Na meranie úrokového rizika používa banka metódu výpo�tu 
ukazovate�a Outlier Ratio, ktorého základom je GAP analýza. V rámci sledovania úrokového rizika má banka 
ur�ený limit pre celkovú mieru úrokového rizika. 

 
Informácie o dodržiavaní požiadaviek pre minimálnu výšku vlastných zdrojov banky a požiada-
viek na vnútorný kapitál  
 

V súvislosti s implementáciou Basel III a z nej vyplývajúcich požiadaviek má banka implementovaný proces 
hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu (Internal Capital Adequacy Assessment Process; �alej aj „ICAAP“). 
Tento proces zoh�ad�uje zásadu proporcionality, prihliada na ve�kos� banky, ako aj na povahu, rozsah a 
zložitos� jej �inností. 

 
Informácie o kreditnom riziku a riziku poklesu hodnoty postúpenej poh�adávky 
 

Za ú�elom krytia o�akávaných strát vyplývajúcich z poskytnutých úverov tvorí banka opravné položky pod�a 
interne vyvinutej metodiky. Táto metodika je plne v súlade s legislatívnym rámcom platným pre proces tvorby 
opravných položiek v podmienkach Slovenskej republiky. 
 

WSS oce�uje poh�adávky z úverov a tvorí opravné položky na individuálnej báze bu� individuálnym posúdením 
alebo štandardným výpo�tovým modelom. Individuálne posúdenie opravných položiek vo WSS sa vykonáva 
k významným úverom a v ur�itých prípadoch aj k niektorým nevýznamným úverom. Pri individuálnej tvorbe na 
základe štandardného modelu ide o výpo�et na základe internej metodiky automatizovaným procesom, pri�om 
tvorba opravnej položky pre každý úver závisí od jeho charakteristík. Pri individuálnej tvorbe opravných položiek 
sa nezoh�ad�uje len po�et dní omeškania klienta so splácaním úveru, ale aj �alšie kvalitatívne �i kvantitatívne 
informácie a ukazovatele. Základom pre stanovenie individuálnej opravnej položky je porovnanie zmluvne 
dohodnutých finan�ných tokov od klienta s bankou o�akávanými finan�nými tokmi (vrátane finan�ných tokov 
z realizácie zabezpe�enia). 
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Informácie o opera�nom riziku  
 

Výška požiadavky na vlastné zdroje pre opera�né riziko je vypo�ítaná prístupom základného identifikátora. 

 
Informácie o postupoch zmier�ovania kreditného rizika  
 

Banka má stanovené druhy zabezpe�enia, ktoré akceptuje: 
- banková záruka 
- ru�ite�/solidárne ru�enie 
- ru�enie nehnute�ným majetkom 
- bianko zmenka 
- vinkulácia eurového vkladu 
- cennými papiermi 
- notárska zápisnica (v individuálnych prípadoch) 
- vinkulácia poistenia. 
 

Banka považuje riziko koncentrácie za významné riziko. Vyplýva z koncentrácie obchodov banky vo�i osobe a 
vo�i skupine hospodársky spojených osôb. Banka má stanovenú akceptovate�nú mieru rizika koncentrácie vo�i 
hospodársky spojenej skupine klientov, a to vo výške maximálne 10 % vlastných zdrojov banky. Rozšírená 
definícia rizika koncentrácie sa nevz�ahuje len na kreditné riziko, ale aj na iné kategórie rizík alebo vz�ahy medzi 
kategóriami rizík. 
 

Vzh�adom na charakter úverových obchodov považuje WSS riziko koncentrácie vo�i hospodárskym odvetviam, 
zemepisným oblastiam a štátom za bezvýznamné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMÁCIE o odme�ovaní k 31.12.2018 
 
§ 37 ods. 9 písm. h) zákona o bankách - skuto�nosti týkajúce sa odme�ovania v banke a vyplývajúce zo 
zásad odme�ovania v banke 
 

Informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri ur�ení politiky odme�ovania, ako aj po�et 
zasadnutí riadiaceho orgánu, ktorý vykonáva doh�ad nad odme�ovaním, po�as finan�ného roka, 
vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odme�ovanie, externého poradcu, ktorého 
služby sa použili pri ur�ení politiky odme�ovania, a úlohy príslušných zú�astnených strán; 
 

Výbor pre odme�ovanie (�alej len „Výbor“) je nezávislým vnútorným organiza�ným útvarom banky, ktorý: 
− nezávisle posudzuje zásady odme�ovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity, 
− zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odme�ovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká 

a riadenie rizík banky, ktoré majú by� prijímané štatutárnym orgánom,  
− zoh�ad�uje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave 

svojich rozhodnutí a 
− dozerá na odme�ovanie identifikovaných osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o bankách. 
 

Jeho �innosti upravuje Štatút Výboru pre odme�ovanie. 
 

Výbor sa skladá minimálne z troch �lenov z radov �lenov dozornej rady. Funk�né obdobie �lena Výboru je pä� rokov. 
Skon�ením funkcie �lena dozornej rady zaniká i funkcia �lena Výboru. Tá istá osoba môže by� zvolená i opakovane.  
 

Výbor je zodpovedný za prípravu zásad odme�ovania a návrhov týkajúcich sa odme�ovania. Pri príprave zásad 
odme�ovania je povinný spolupracova� s predstavenstvom. Po vypracovaní návrhu zásad odme�ovania alebo 
ich zmien predloží Výbor návrh zásad odme�ovania predstavenstvu na ich schválenie. Predstavenstvo bu� 
predložený návrh v lehote 30 dní schváli alebo sa v uvedenej lehote k nemu vyjadrí.       
 

Výbor pri svojej �innosti rozhoduje vä�šinou hlasov prítomných �lenov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci 
hlas predsedu. Zo zasadnutia Výboru sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom Výboru. Výbor môže 
hlasova� aj formou per rollam, t.j. na základe súhlasu �i nesúhlasu �lenov vyjadreného listom, telegramom, 
faxom, �alekopisom, ak predseda Výboru zo závažných dôvodov takéto rozhodovanie nariadi a žiaden �len 
Výboru takémuto postupu neoponuje. Pre uznášaniaschopnos� platí pre písomné hlasovanie, že sa ho musia 
zú�astni� minimálne traja jeho �lenovia, vrátane predsedu. Rozhodnutie je prijaté, ak za neho hlasovala vä�šina 
�lenov zú�astnených na písomnom hlasovaní. Tieto rozhodnutia zachytí predseda v protokole z �alšieho 
zasadnutia Výboru.  
 

V roku 2018 sa konalo jedno riadne zasadnutie Výboru.     
 
Informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonnos�ou: 
 

V rámci zásad odme�ovania uplat�uje banka nasledovné druhy odme�ovania: 
a) zaru�enú pevnú zložku odmeny  
b) pohyblivú zložku celkovej odmeny 
 

Zaru�ená pevná zložka celkovej odmeny a pohyblivá zložka celkovej odmeny sú primerane vyvážené 
a zaru�ená pevná zložka predstavuje dostato�ne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplat�ova� 
pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odme�ovania vrátane možnosti nevyplati� žiadne pohyblivé zložky 
odme�ovania. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie nikdy presiahnu� zaru�enú pevnú zložku celkovej 
odmeny.  
 

Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvorí motiva�ná zložka odmeny, ktorej výška závisí od kombinácie 
hodnotenia výkonnosti dotknutej osoby a výkonnosti banky najviac za obdobie jedného roka. Predpokladom 
pre ur�enie výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny je ohodnotenie splnenia stanovených kvantitatívnych 
a/alebo kvalitatívnych kritérií pri dotknutých osobách po uplynutí kalendárneho roka. Pri ur�ení pohyblivej zložky 
celkovej odmeny sa zoh�ad�uje aj schopnos� banky plni� povinnosti pod�a § 29 zákona o bankách týkajúce sa 
sledovania a udržiavania vlastných zdrojov.  
 

Výbor každoro�ne pripravuje návrh týkajúci sa ohodnotenia splnenia stanovených kritérií pri dotknutých osobách 
pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o bankách a navrhuje výšku ich pohyblivej zložky odmeny. Tento 
návrh je následne schva�ovaný predstavenstvom v  nasledujúcom kalendárnom roku, za ktorý je posudzované 
splnenie stanovených kritérií a ur�ená výška pohyblivej zložky odmeny. V prípade dotknutých osôb pod�a § 23a 
ods. 1 písm. d) zákona o bankách rozhoduje o ohodnotení splnenia stanovených kritérií, ako aj o výške pohyblivej 
zložky odmeny Riadite� Sekcie III. 
 



Informácie o výkonnostných kritériách, na ktorých sa zakladá nárok na akcie, opcie alebo pohyblivé 
zložky odme�ovania: 
 

Poskytnutie pohyblivej zložky odmeny je naviazané na splnenie kritérií individuálneho hodnotenia pri 
jednotlivých dotknutých osobách. Kritéria pre jednotlivé dotknuté osoby môžu by� ur�ené ako kvantitatívne 
alebo kvalitatívne ciele, resp. ich kombinácia.  
 

Výška pohyblivej zložky odmeny dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o bankách za 
rok je viazaná na plnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych cie�ov ur�ených pre jednotlivé dotknuté osoby 
Výborom. Pri osobách pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o bankách sa zoh�ad�uje podnikate�ská 
stratégia, stratégia rizikového manažmentu a trvalý rozvoj hospodárenia spolo�nosti, ktoré ur�ujú osobnú 
výkonnos� dotknutých osôb. V prípade dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. f) zákona o bankách 
odzrkad�uje pohyblivá zložka celkovej odmeny výkon prispôsobený riziku, zodpovedajúci pozícii dotknutej 
osoby v banke, berúc do úvahy najmä ve�kos� a vnútornú organizáciu banky, ako aj rozsah a zložitos� jej 
�inností. Pohyblivá zložka celkovej odmeny zárove� odzrkad�uje výkon dotknutej osoby nad rámec toho, �o je 
požadované ku splneniu pracovných úloh. Hodnotenie osobnej výkonnosti týchto dotknutých osôb je každoro�ne 
prehodnocované Výborom a konkrétne ciele, ktoré majú by� týmito osobami splnené v �alšom roku, každoro�ne 
upravuje taktiež Výbor.  
 

�o sa týka dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. d) zákona o bankách, pohyblivá zložka celkovej odmeny 
odzrkad�uje výkon prispôsobený riziku, zodpovedajúci pozícii dotknutej osoby v banke, berúc do úvahy najmä 
ve�kos� a vnútornú organizáciu banky, ako aj rozsah a zložitos� jej �inností. Pohyblivá zložka celkovej odmeny 
zárove� odzrkad�uje výkon dotknutej osoby nad rámec toho, �o je požadované ku splneniu pracovných úloh. 
Konkrétne ciele, ktoré majú by� týmito osobami splnené, ako aj hodnotenie osobnej výkonnosti každoro�ne 
stanovuje Riadite� Sekcie III. 
 

V roku 2018 sa u dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o bankách posudzovali nasledovné 
kvantitatívne ciele: cost cutting, stav úverov, EGT, NPL Ratio; �o sa týka kvalitatívnych cie�ov posudzoval sa 
nasledovný cie�: optimalizácia procesov a produktov. V prípade dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. f) 
zákona o bankách sa v roku 2018 posudzovali nasledovné kritériá individuálneho hodnotenia: splnenie ro�ného 
plánu auditu, prepracovanie metodiky strategického plánu auditu; a u dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. 
d) zákona o bankách sa v roku 2018 posudzovali nasledovné kritériá individuálneho hodnotenia: plnenie 
odporú�aní (najmä trhové riziko, opera�né riziko) v súlade so schváleným �asovým plánom, ozdravný plán na 
rok 2018, implementácia 2. frázy schva�ovacieho systému, vývoj a implementácia nového scoringového 
modelu. 
 
Hlavné parametre a zdôvodnenie akéhoko�vek systému pohyblivých zložiek a všetkých �alších 
nepe�ažných výhod:  
 

Pohyblivú zložku celkovej odmeny v banke tvorí v súlade s ustanovením § 23b ods. 1 písm. a) zákona o bankách 
motiva�ná zložka odmeny, ktorej výška závisí od kombinácie hodnotenia výkonnosti dotknutých osôb 
a výkonnosti banky najviac za obdobie jedného roka. K vyplateniu pohyblivej zložky odmeny dôjde nasledovne: 
60% je vyplatených po konaní riadneho valného zhromaždenia v zmysle rozhodnutia predstavenstva, resp. 
rozhodnutia Riadite�a Sekcie III týkajúceho sa predchádzajúceho kalendárneho roka. Zvyšných 40% pohyblivej 
zložky odmeny bude odložených na obdobie troch rokov, najviac však piatich rokov, s možnos�ou nepriznania 
tejto �asti odmeny. K výplate odloženej �asti pohyblivej zložky tejto odmeny dôjde najskôr po uplynutí troch 
rokov po konaní riadneho valného zhromaždenia v zmysle rozhodnutia predstavenstva, resp. rozhodnutia 
Riadite�a Sekcie III, a to len v prípade, ak banka v období týchto troch, príp. piatich rokov nevykáže stratu. 
Banka v rámci zásad odme�ovania ur�uje kritériá na zrážky z pohyblivej zložky celkovej odmeny a na spätné 
vymáhanie vyplatenej pohyblivej zložky celkovej odmeny. Bližšia úprava podmienok pre výkon zrážok 
a  spätného vymáhania už vyplatenej pohyblivej zložky odmeny je upravená v internom predpise banky „Politika 
odme�ovania“( týkajúca sa zásad odme�ovania pod�a § 23a zákona o bankách a ich aplikácie). 
 

Banka nevydala cenné papiere ani iné finan�né nástroje, ktoré v súlade s § 23b ods. 5 zákona o bankách musia 
tvori� najmenej 50 % sumy pohyblivej zložky celkovej odmeny, ak má by� podiel pohyblivej zložky celkovej 
odmeny vyplácaný vo forme cenných papierov a iných finan�ných nástrojov. Banka neposkytuje v rámci 
pohyblivej zložky odmeny dobrovo�né platby dôchodkového zabezpe�enia v zmysle § 23b ods. 9 zákona 
o bankách.  
Zásady odme�ovania v banke sa vz�ahujú aj na poskytovanie odstupného a odchodného a na �alšie 
kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním dotknutých osôb. 
 
Súhrnné kvantitatívne informácie o odme�ovaní roz�lenené pod�a obchodnej oblasti:  
 

Za rok 2018 bola dotknutým osobám pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o bankách priznaná 
zaru�ená zložka celkovej odmeny a pohyblivá zložka celkovej odmeny spolu vo výške: 311009,20 EUR. 
 



Súhrnné kvantitatívne informácie o odme�ovaní roz�lenené pod�a vrcholového manažmentu a 
pracovníkov, ktorých �innosti majú významný vplyv na profil inštitúcie z h�adiska rizika, týkajúce sa  
 

i) výšky odmien za finan�ný rok rozdelených na pevnú a pohyblivú odmenu a po�tu príjemcov: 
 

V roku 2018 boli identifikovaní šiesti zamestnanci, ktorých profesionálne �innosti by mohli ma� významný vplyv na 
rizikový profil banky a z tohto dôvodu podliehajú odme�ovaniu v zmysle § 23a zákona o bankách.  
 

Celková zaru�ená zložka odmeny vyplatená dotknutým osobám pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) 
zákona o bankách za rok 2018: 255007,04 EUR.  
 

Celková pohyblivá zložka odmeny priznaná dotknutým osobám pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona 
o bankách za rok 2018: .65771,-  EUR. 
 

Po�et príjemcov zaru�enej a pohyblivej zložky celkovej odmeny za rok 2018:6 dotknutých osôb. 
 
ii) výšky a formy pohyblivej odmeny rozdelenej na pe�ažnú hotovos�, akcie, nástroje, ktoré súvisia s 
akciami, a �alšie formy: 
 

Za rok 2018 bola dotknutým osobám pod�a § 23a ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o bankách priznaná 
pohyblivá zložka celkovej odmeny spolu vo výške  65771,- EUR, pri�om z toho bola �as� pohyblivej zložky 
odmeny vo výške  39462,60. EUR vyplatená a �as� pohyblivej zložky odmeny vo výške 26308,40 EUR bola 
odložená na obdobie troch, maximálne piatich rokov s možnos�ou nepriznania tejto �asti odmeny. 
�o sa týka formy pohyblivej zložky odmeny, banka nevypláca pohyblivú zložku odmeny ani vo forme pe�ažnej 
hotovosti, ani vo forme akcií alebo nástrojov, ktoré súvisia s akciami. Pohyblivá zložka odmeny je vyplácaná 
bezhotovostným prevodom nasledovne: 60% je vyplatených bezodkladne po konaní riadneho valného 
zhromaždenia v zmysle rozhodnutia predstavenstva, resp. rozhodnutia Riadite�a Sekcie III, týkajúceho sa 
predchádzajúceho kalendárneho roka, zvyšných 40% pohyblivej zložky odmeny je odložených na obdobie 3 
rokov, najviac však 5 rokov s možnos�ou nepriznania tejto �asti odmeny.  
 
iii) výšky zostávajúceho odloženého odme�ovania rozdeleného na nárokovate�né a nenárokovate�né 
�asti: 
 

Výška zostávajúcej odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. a), 
b), c), d) a f) zákona o bankách za predchádzajúce obdobia je v nasledovnej výške: 71396,60 EUR.  
 

Nárok na vyplatenie odloženej �asti pohyblivej zložky odmeny dotknutým osobám vznikne po uplynutí 
stanovenej doby troch, maximálne piatich rokov od ur�enia pohyblivej zložky odmeny a len v prípade, ak banka 
za toto obdobie nevykáže stratu. 
 
iv) sumy odloženého odme�ovania priznaného po�as ú�tovného obdobia, vyplateného a zníženého v 
dôsledku úprav na základe dosiahnutých výsledkov: 
 

Za rok 2018 bola �as� pohyblivej zložky odmeny týkajúca sa dotknutých osôb pod�a § 23a ods. 1 písm. a), 
b), c), d) a f) zákona o bankách vo výške 26308,40.EUR odložená na obdobie troch, maximálne piatich rokov 
s možnos�ou nepriznania tejto �asti odmeny, v prípade ak banka vykáže za toto obdobie stratu.  
 
v) nových platieb v súvislosti s prijatím do zamestnania a odstupným vyplatených po�as ú�tovného 
obdobia a po�tu príjemcov takýchto platieb:   
 

V kalendárnom roku 2018 neboli vyplatené platby v súvislosti s prijatím osôb do zamestnania a s odstupným. 
 
vi) výšky odstupného priznaného po�as ú�tovného obdobia, po�tu príjemcov a najvyššej takejto platby 
priznanej jednotlivcovi:  
 

V kalendárnom roku 2018 nebolo priznané odstupné v zmysle vyššie uvedeného. 
 
Po�et osôb, ktorým boli vyplatené odmeny v sume 1 milión EUR alebo vyššej za finan�ný rok, v prípade 
odmien v sume od 1 do 5 miliónov EUR v �lenení na pásma po 500 000 EUR a v prípade odmien v sume 
5 miliónov EUR a viac v �lenení na pásma po 1 milióne EUR: Po�et osôb za kalendárny rok 2018: 0. 


