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 Informácie na zverejnenie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní 

informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v súlade  

s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013  

za spoločnosť ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.  

k 31. marcu 2018  

 

 

Informácie uvedené v tomto dokumente zostavené podľa Opatrenia Národnej banky  

Slovenska č. 16 z 2. septembra 2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami 

zahraničných bánk v platnom znení (ďalej len „opatrenie“) a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti v platnom znení (ďalej len  „nariadenie EÚ č. 

575/2013“) je potrebné čítať spolu s Priebežnou účtovnou závierkou ČSOB stavebná 

sporiteľňa, a. s. (ďalej len „banka“) k 31. marcu 2018 zostavenej v súlade s medzinárodnými 

účtovnými štandardami pre finančné výkazníctvo v znení prijatom Európskou úniou. Všetky 

číselné údaje uvedené v tomto dokumente sú v tis. €, ak nie je uvedené inak. 
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1 ods. (2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky: 

a) a b) údaje zo súvahy a z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné 
vykazovanie č. 7 

Údaje zo súvahy a z výkazu ziskov a strát sú uvedené v Priebežnej účtovnej závierke banky v časti Výkaz komplexného výsledku a Výkaz 
o finančnej situácii. Ostatné údaje zverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č.7 sú 
obsiahnuté v Priebežnej účtovnej závierke banky v časti Poznámky k účtovnej závierke. 

c) súhrnnú výšku expozícií bez identifikovaného znehodnotenia v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise, 
d) súhrnnú výšku expozícií s identifikovaným znehodnotením v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise, 
e) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise: 

Trieda expozície 
Hrubá hodnota 

expozície 
Bez identifikovaného 

znehodnotenia 
S identifikovaným 

znehodnotením 
Zlyhané 

Štáty alebo centrálne banky 51 509 51 509 0 0 

Dlhodobé pohľadávky voči inštitúciám 41 516 41 516 0 0 

Retailové pohľadávky 91 652 90 501 8 813 8 813 

Pohľadávky zabezpečené nehnuteľnosťou 63 849 62 627 1 116 1 116 

Krátkodobé pohľadávky voči inštitúciám a POP 225 225 0 0 

Iné položky 1775 1775 0 0 

 

f) rozdiel súčtu súvahových účtov aktív a súčtu súvahových účtov pasív podľa odhadovanej doby splatnosti: 

K 31.03.2018 

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 

dní 

od 1801 
dní 

nešpecifik. 
položky 

Celkom 

SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV 27 420 915 2 817 3 025 7 279 8 144 17 667 55 724 125 272 5 483 253 746 

SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV 1 717 4 512 7 913 11 196 12 020 10 428 35 696 68 339 76 519 25 406 253 746 

ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY  25 703 (3 597) (5 096) (8 171) (4 741) (2 284) (18 029) (12 615) 48 753 (19 923) 0 

KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ  POZÍCIA 
LIKVIDITY 

25 703 22 106 (17 010) 8 839 4 098 1 814 (16 215) (28 830) 19 923 0 0 



Informácie na zverejnenie podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk k 31.03.2018.  

3 
 

g) údaje o zaťažených a nezaťažených aktívach 

Časť A – Aktíva 

Ukazovateľ 

Účtovná hodnota 
zaťažených aktív 

Reálna hodnota 
zaťažených aktív 

Účtovná hodnota 
nezaťažených aktív 

Reálna hodnota 
nezaťažených aktív 

010 040                           060                             090 

010 Aktíva vykazujúcej inštitúcie 0 0 253 746 40 390 
030    Nástroje vlastného imania 0 0 0 0 
040    Dlhové cenné papiere 0 0 63 975 40 390 
120    Iné aktíva 0 0 189 771 0 

 
 
Časť B – Prijatý kolaterál 

Ukazovateľ 

Reálna  hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu 
alebo emitovaných vlastných dlhových cenných 

papierov 

Reálna  hodnota zaťažiteľného prijatého kolaterálu 
alebo emitovaných vlastných dlhových cenných 

papierov 
010 040 

130 Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou 0 0 

150 Nástroje vlastného imania 0 0 

160 Dlhové cenné papiere 0 0 

230 Iné aktíva 0 0 

240 
Emitované vlastné dlhové cenné papiere, iné než vlastné kryté dlhopisy 
alebo ABS 

0 0 

 
 
Časť C – Zaťažené aktíva / prijatý kolaterál a súvisiace záväzky 

Ukazovateľ 
Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky 

alebo požičané cenné papiere 

Aktíva, prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové 
cenné papiere, iné než zaťažené kryté dlhopisy a 

ABS 
010 030 

010 Kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážia 0 0 

 

 

Časť D – Informácie o dôležitosti zaťaženosti 

K 31.03.2018 banka nemá aktíva, ktoré by spĺňali podmienky zaťaženosti. 
V časti A výkazu v stĺ. 060 „Účtovná hodnota nezaťažených aktív“ v r.120 „Iné aktíva“ sú zahrnuté položky, ktoré nie sú zaťažiteľné pri bežnom podnikaní, a to nehmotný majetok a odložené daňové 
pohľadávky.  
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Vlastné zdroje – článok 437 nariadenia EÚ č. 575/2013 

 

d) osobitné zverejňovanie povahy a výšky: 

- každého prudenciálneho filtra uplatňovaného podľa článkov 32 až 35 

 článok 32 – Sekuritizované aktíva 

V majetku banky nie sú zaradené sekuritizované aktíva.  

 článok 33 – Hedžing peňažných tokov a zmeny v hodnote vlastných pasív 

K 31.03.2018 banka neuplatnila prudenciálny filter z titulu hedžingu peňažných tokov, 

ziskov alebo strát z pasív ocenených reálnou hodnotou, ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej 

kreditnej pozície ani z titulu ziskov alebo strát ocenených reálnou hodnotou, ktoré 

vyplývajú z vlastného kreditného rizika súvisiaceho s derivátovými záväzkami.  

 článok 34 – Dodatočné úpravy ocenenia 

Banka neodpočítala výšku akýchkoľvek dodatočných úprav ocenenia, ktoré boli potrebné. 

 článok 35 – Nerealizované zisky a straty oceňované reálnou hodnotou 

Výška nerealizovaných ziskov a strát oceňovaných reálnou hodnotou je -10 tis. EUR. 

- každého odpočtu vykonávaného podľa článkov 36,56 a 66 

 článok 36 – Odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1 

Banka odpočítala od položiek vlastného kapitálu Tier 1 nehmotné aktíva vo výške 829,-

tis.EUR. 

 článok 56 – Odpočty od položiek dodatočného kapitálu Tier 1 

Banka nemá nástroje tvoriace dodatočný kapitál Tier 1. 

 článok 66 – Odpočítanie od položiek Tier 2 

Banka nevykonala odpočet od položiek Tier 2.  

- položiek, ktoré sa v súlade s článkami 47,48, 56, 66 a 79 neodpočítavajú 

 článok 47 – Odpočítavanie podielov nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, ak inštitúcia 

má významnú investíciu v subjekte finančného sektora 

Banka nemá významnú investíciu v subjekte finančného sektora. 

 článok 48 – Prahové výnimky z odpočtu od položiek vlastného kapitálu Tier 1  

Banka neuplatnila prahovú výnimku z odpočtu od položiek vlastného kapitálu Tier 1 z titulu 

odložených daňových pohľadávok ani z titulu významnej investície v subjekte finančného 

sektora. 

 článok 56 – Odpočty od položiek dodatočného kapitálu Tier 1 

Banka nemá nástroje tvoriace dodatočný kapitál Tier 1. 

 článok 66 – Odpočítanie od položiek Tier 2 

Banka nevykonala odpočet od položiek Tier 2.  

 článok 79 – Dočasné upustenie od ustanovenia o odpočítaní vlastných zdrojov 

Banka dočasne neupustila od ustanovenia o odpočítaní vlastných zdrojov. 

 

 

e) opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade 

s nariadením EU č. 575/2013 a nástrojov, prudenciálnych filtrov a zrážok, na ktoré 

sa tieto obmedzenia uplatňujú 

Banka neuplatňuje iné obmedzenia na výpočet vlastných zdrojov v súlade s nariadením EU 

č. 575/2013 a nástrojov, prudenciálnych filtrov a zrážok. 
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Kapitálové požiadavky – článok 438 nariadenia EÚ č. 575/2013 

c) 8% hodnôt rizikovo vážených expozícií pre každú triedu expozícií 

TRIEDA EXPOZÍCIE PODĽA SA 

Pôvodná 
expozícia pred 

konverznými 
faktormi 

Hodnota rizikovo 
vážených 

expozícií po 
uplatnení 

koeficientu MSP 

Požiadavka 
na vlastné 

zdroje 

CELKOVÁ HODNOTA  263 061 121 563 9 725 

     Expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám 51 509 0 0 

     Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym 
orgánom  

0 0 
0 

     Expozície voči subjektom verejného sektora 0 0 0 

     Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám 0 0 0 

     Expozície voči medzinárodným organizáciám 0 0 0 

     Expozície voči inštitúciám 41 516 20 744 1 660 

     Expozície voči podnikateľským subjektom 2 605 2 602 208 

     Retailové expozície 91 652 66 871 5 350 

     Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok 63 849 21 885 1 751 

     Expozície v stave zlyhania  9 929 5 578 446 

     Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko 0 0 0 

     Expozície vo forme krytých dlhopisov 0 0 0 

     Expozície voči  inštitúciám a podnikateľským subjektom s     
krátkodobým ratingovým hodnotením 

225 45 4 

     Expozície vo forme podielov na majetku v PKI 0 0 0 

     Kapitálové expozície 0 0 0 

     Iné položky 1 775 3 838 307 

 

d) 8% hodnôt rizikovo vážených expozícií pre každú triedu expozícií – IRB prístup 

Banka nepoužíva IRB prístup. 

e) požiadavka na vlastné zdroje vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 písm. b) a c) 

Kapitálové ukazovatele  

Podiel kapitálu T1 16,97% 

Celkový podiel kapitálu 16,97% 

  

f) požiadavka na vlastné zdroje vypočítaná v súlade s treťou časťou hlavou III 

kapitolami 2, 3 a 4 a zverejnené samostatne 

Požiadavky na vlastné zdroje  

Požiadavky na vlastné zdroje krytia kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty 
pohľadávok 

9 725 

Požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika 1 068 

Štandardizovaný prístup pre operačné riziko 1 068 

Celková požiadavka na vlastné zdroje  10 793 

 

 


