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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 2022  

 

 

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 2022 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. EUR, 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 k 31. marcu 2022 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 k 31. marcu 2022 
v časti Poznámky k účtovnej závierke. 

c) súhrnnú výšku expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1) v členení podľa tried expozícií uvedených 
v nariadení EÚ č. 575/2013, 

d) súhrnnú výšku expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2) v členení podľa tried 
expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013,  

e) súhrnnú výšku znehodnotených expozícií (úroveň 3) v členení podľa tried expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013: 
f) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok v členení podľa tried expozícií uvedených v nariadení EÚ č. 575/2013: 

Trieda expozície (v tis. EUR) 
K 31. marcu 2022 

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Zlyhané 

Štáty alebo centrálne banky 7 873 - - - 

Dlhodobé pohľadávky voči inštitúciám 51 697 - - - 

Expozície voči podnikateľským subjektom 0 - - - 

Retailové pohľadávky 81 096 3 145 3 911 3 911 

Pohľadávky zabezpečené nehnuteľnosťou 25 267 4 194 2 701 2 701 

Krátkodobé pohľadávky voči inštitúciám a POP 3 401 - - - 

Iné položky 1 326 - - - 

Celkom 170 660 7 339 6 612 6 612 
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g) údaje o ukazovateli krytia likvidity: 

č.r. Údaje k 31. marcu 2022 (v tis. EUR) Celková nevážená hodnota (priemer) Celková vážená hodnota (priemer) 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Vysokokvalitné likvidné aktíva         
2 Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva     13 076 9 600 7 780 7 384 

3 Hotovosť - záporné peňažné toky         
4 Retailové vklady a vklady živnostníkov 179 345 174 469 169 383 164 149 3 161 3 066 2 866 2 949 
5    z toho: stabilné vklady                 
6    z toho: menej stabilné vklady 4 394 4 369 4 204 4 324 3 161 3 066 2 866 2 949 
7 Nezabezpečené financovanie - - - - - - - - 
8    prevádzkové vklady         
9    neprevádzkové vklady - - - - - - - - 
10    nezabezpečený dlh         
11 Zabezpečené financovanie     - - - - 
12 Dodatočné požiadavky - - - - - - - - 

13 
záporné peňažné toky súvisiace s 
derivátovými expozíciami a iné požiadavky na 
zabezpečenie 

- - - - - - - - 

14 
záporné peňažné toky súvisiace so stratou 
financovania dlhových produktov 

- - - - - - - - 

15     kreditné facility a facility likvidity - - - - - - - - 
16 Iné zmluvné záväzky financovania 1 975 2 055 2 185 2 315 99 103 109 116 
17 Iné podmienené záväzky financovania 736 741 738 823 1 1 1 2 
18 CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY     3 261 3 170 2 976 3 067 

19 Hotovosť - kladné peňažné toky         
20 Zabezpečené pôžičky - - - - - - - - 
21 Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií 7 618 8 625 8 414 7 413 7 085 8 081 7 861 6 885 
22 Iné kladné peňažné toky - - - - - - - - 

23 

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

    

- - - - 

24 
Prebytok kladných peňažných tokov z 
prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie 

    
- - - - 

25 CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 7 618 8 625 8 414 7 413 7 085 8 081 7 861 6 885 

26    Plne vyňaté kladné peňažné toky         
27    Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu         
28    Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu 7 618 8 625 8 414 7 413 7 085 8 081 7 861 6 885 

29    Vankúš likvidity     13 076 9 600 7 780 7 384 
30    Celkové čisté záporné peňažné toky     815 792 744 787 

31    Ukazovateľ krytia likvidity v percentách     1744% 1276% 1133% 1058% 
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h) údaje o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch a hypotekárnych záložných listoch: 

Banka neemituje kryté dlhopisy ani hypotekárne záložné listy. 

i) údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli finančnej páky 

Banka neuplatňuje článok 473a nariadenia EÚ č. 575/2013. 
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Vlastné zdroje – článok 437 nariadenia EÚ č. 575/2013 (EU CC1) 

    
   a)   b) 

  

sumy 
zdroj založený na referenčných 

číslach/písmenách súvahy v regulačnom rozsahu 
konsolidácie  

vlastný kapitál Tier 1 (CET1):  nástroje a rezervy                                              

1 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio   23 900 EU CC2 r. 16 

       z čoho: nástroj typu 1     

       z čoho: nástroj typu 2     

       z čoho: nástroj typu 3     

2 nerozdelené zisky   (1 142)  EU CC2 r. 18 

3 akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok (a ostatné rezervy)  666  EU CC2 r. 17 a EU CC2 r. 19 

EU-3a fondy pre všeobecné bankové riziká     

4 hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 3 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z CET1      

5 menšinové účasti (hodnota povolená v konsolidovanom CET1)     

EU-5a nezávisle preskúmaný predbežný zisk po odpočítaní predpokladaných platieb alebo dividend      

6 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) pred regulačnými úpravami  23 423   

vlastný kapitál Tier 1 (CET1): regulačné úpravy  

7 dodatočné úpravy ocenenia (záporná hodnota) 0)   

8 nehmotné aktíva (po odpočítaní súvisiaceho daňového záväzku) (záporná hodnota)  (913) EU CC2 r.7 

9 neuplatňuje sa     

10 
odložené daňové pohľadávky, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou, okrem tých, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) (záporná hodnota) 

    

11 
oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania reálnou cenou súvisiace so ziskmi alebo stratami z hedžingu peňažných tokov finančných nástrojov, 
ktoré nie sú ocenené reálnou cenou 

    

12 záporné hodnoty vyplývajúce z výpočtu výšky očakávaných strát      

13 akékoľvek zvýšenie vlastného kapitálu, ktoré vyplýva zo sekuritizovaných aktív (záporná hodnota)     

14 zisky alebo straty zo záväzkov ocenených reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien vlastnej kreditnej pozície     

15 majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami (záporná hodnota)     

16 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného CET1 (záporná hodnota)     

17 
priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v 
inštitúcii, ktoré majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

    

18 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v 
týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

19 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu 
v týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

20 neuplatňuje sa     

EU-20a 
hodnota expozície nasledujúcich položiek, ktoré sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 1 250 %, ak sa inštitúcia rozhodne pre alternatívu vo forme 
odpočtu 

    

EU-20b      z čoho: kvalifikované účasti mimo finančného sektora (záporná hodnota)     
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EU-20c      z čoho: sekuritizačné pozície (záporná hodnota)     

EU-20d      z čoho: bezodplatné dodania (záporná hodnota)     

21 
odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota nad prahovou hodnotou 10 %, po odpočítaní súvisiaceho daňového 
záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) (záporná hodnota) 

    

22 hodnota prevyšujúca prahovú hodnotu 17,65 % (záporná hodnota)     

23 
     z čoho: priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú 
investíciu v týchto subjektoch 

    

24 neuplatňuje sa     

25      z čoho: odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov     

EU-25a straty za bežný finančný rok (záporná hodnota)     

EU-25b 
predpokladané daňové poplatky súvisiace s položkami CET1 s výnimkou prípadov, keď inštitúcia vhodne upraví hodnotu položiek CET1, pokiaľ 
takéto daňové poplatky znižujú hodnotu, do ktorej sa môžu uvedené položky použiť na krytie rizík alebo strát (záporná hodnota) 

    

26 neuplatňuje sa     

27 kvalifikované odpočty AT1, ktoré prevyšujú položky AT1 inštitúcie (záporná hodnota)     

27a iné regulačné úpravy  (13)   

28 celkové regulačné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 (CET1)  (926)   

29 vlastný kapitál Tier 1 (CET1)   22 497   

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): nástroje 

30 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio    

31      z čoho: klasifikované ako vlastný kapitál podľa uplatniteľných účtovných štandardov     

32      z čoho: klasifikované ako záväzky podľa uplatniteľných účtovných štandardov     

33 hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 4 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1     

EU-33a hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 1 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1     

EU-33b hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 1 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z AT1     

34 
kvalifikovaný kapitál Tier 1 zahrnutý do konsolidovaného kapitálu AT1 (vrátane menšinových účastí, ktoré nie sú zahrnuté v riadku 5) emitovaný 
dcérskymi spoločnosťami a v držbe tretích strán  

    

35     z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyraďovaniu      

36    dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) pred regulačnými úpravami  0   

dodatočný kapitál Tier 1 (AT1): regulačné úpravy 

37 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného AT1 (záporná hodnota)     

38 
priame, nepriame a syntetické podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové podiely v 
inštitúcii, ktoré majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

    

39 
priame, nepriame a syntetické podiely na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

40 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie na nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v 
týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

41 neuplatňuje sa     

42 kvalifikované odpočty T2, ktoré prevyšujú položky T2 inštitúcie (záporná hodnota)     

42a  iné regulačné úpravy kapitálu AT1     

43 celkové regulačné úpravy dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1)  0   

44 dodatočný kapitál Tier 1 (AT1)   0   

45 kapitál Tier 1 (T1 = CET1 + AT1)  22 497   



Informácie na zverejnenie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013  
z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  
k 31. marcu 2022  

7 
 
 

kapitál Tier 2 (T2): nástroje 

46 kapitálové nástroje a súvisiace emisné ážio  0   

47 
hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 484 ods. 5 CRR a súvisiaceho emisného ážia podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2, 
ako je opísané v článku 486 ods. 4 CRR 

    

EU-47a hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494a ods. 2 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2     

EU-47b hodnota kvalifikovaných položiek uvedených v článku 494b ods. 2 CRR a podliehajúcich postupnému vyraďovaniu z T2     

48 
kvalifikované nástroje vlastných zdrojov zahrnuté do konsolidovaného kapitálu T2 (vrátane menšinových účastí a nástrojov AT1, ktoré nie sú 
zahrnuté v riadku 5 ani 34) emitované dcérskymi spoločnosťami a v držbe tretích strán  

    

49    z čoho: nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami podliehajúce postupnému vyraďovaniu     

50 úpravy kreditného rizika     

51 kapitál Tier 2 (T2) pred regulačnými úpravami  0   

kapitál Tier 2 (T2): regulačné úpravy  

52 priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch vlastného T2 a podriadené úvery (záporná hodnota)     

53 
priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak tieto subjekty majú recipročné krížové 
podiely v inštitúcii, ktoré majú umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie (záporná hodnota) 

    

54 
priame, nepriame a syntetické podiely v nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú 
investíciu v týchto subjektoch (hodnota nad prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota)   

    

54a neuplatňuje sa     

55 
priame, nepriame a syntetické podiely inštitúcie v nástrojoch T2 a podriadené úvery subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má 
významnú investíciu v týchto subjektoch (po odpočítaní prípustných krátkych pozícií) (záporná hodnota) 

    

56 neuplatňuje sa     

EU-56a  kvalifikované odpočty oprávnených záväzkov, ktoré prevyšujú položky oprávnených záväzkov inštitúcie (záporná hodnota)     

EU-56b iné regulačné úpravy kapitálu T2     

57 celkové regulačné úpravy kapitálu Tier 2 (T2)  0   

58 kapitál Tier 2 (T2)   0   

59 celkový kapitál (TC = T1 + T2) 22 497   

60 celková hodnota rizikovej expozície 112 962   

kapitálové ukazovatele a požiadavky na kapitál vrátane vankúšov  

61 vlastný kapitál Tier 1  0,1992   

62 kapitál Tier 1  0,1992   

63 celkový kapitál  0,1992   

64 celkové požiadavky na kapitál CET1 inštitúcie  0,0800   

65 z čoho: požiadavka na vankúš na zachovanie kapitálu   0,0250   

66 z čoho: požiadavka na proticyklický kapitálový vankúš   0,0100   

67 z čoho: požiadavka na vankúš na krytie systémového rizika      

EU-67a z čoho: požiadavka na vankúš pre globálne systémovo významnú inštitúciu (G-SII) alebo inak systémovo významnú inštitúciu (O-SII)     

EU-67b z čoho: dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky     

68 vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovej expozície) dostupný po splnení minimálnych kapitálových požiadaviek  0,1542   

vnútroštátne minimá (ak sa líšia od rámca Bazilej III) 

69 neuplatňuje sa     

70 neuplatňuje sa     

71 neuplatňuje sa     
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hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (pred použitím rizikovej váhy)  

72 
priame a nepriame podiely na vlastných zdrojoch a oprávnené záväzky subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia nemá významnú 
investíciu v týchto subjektoch (hodnota pod prahovou hodnotou 10 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií)    

    

  

73 
priame a nepriame podiely inštitúcie na nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, ak daná inštitúcia má významnú investíciu v týchto 
subjektoch (hodnota pod prahovou hodnotou 17,65 % a po odpočítaní prípustných krátkych pozícií)  

     

74 neuplatňuje sa      

75 
odložené daňové pohľadávky, ktoré vyplývajú z dočasných rozdielov (hodnota pod prahovou hodnotou 17,65 %, po odpočítaní súvisiaceho 
daňového záväzku, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38 ods. 3 CRR) 

1 125 EU CC2 r. 6  

uplatniteľné horné ohraničenia na zahrnutie rezerv do kapitálu Tier 2   

76 
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje štandardizovaný prístup (pred uplatnením horného 
ohraničenia) 

     

77 horné ohraničenia na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci štandardizovaného prístupu      

78 
úpravy kreditného rizika zahrnuté do T2 vzhľadom na expozície, na ktoré sa vzťahuje prístup interných ratingov (pred uplatnením horného 
ohraničenia) 

     

79 horné ohraničenie na zahrnutie úprav kreditného rizika do T2 v rámci prístupu interných ratingov      

kapitálové nástroje, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní (uplatniteľné len v období od 1. januára 2014 do 1. januára 2022)  

80 súčasné horné ohraničenie na nástroje CET1, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní      

81 hodnota vyňatá z CET1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)     

82 súčasné horné ohraničenie na nástroje AT1, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní      

83 hodnota vyňatá z AT1 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)      

84 súčasné horné ohraničenie na nástroje T2, na ktoré sa vzťahujú dohody o postupnom vyraďovaní      

85 hodnota vyňatá z T2 z dôvodu horného ohraničenia (prekročenie horného ohraničenia po splatení a splatnostiach)      
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Kapitálové požiadavky – článok 438 nariadenia EÚ č. 575/2013 (EU OV1) 

 
Celkové hodnoty rizikovej expozície (TREA) 

Požiadavky na celkové 
vlastné zdroje 

a b c 

T T-1 T 

1 kreditné riziko (okrem CCR)  105 067  108 453 8 422 

2 z čoho štandardizovaný prístup    105 067   108 453 8 422 

3 z čoho základný prístup interných ratingov (F-IRB)        

4 z čoho prístup spočívajúci v zaradení       

EU 4a z čoho kapitálové cenné papiere v rámci jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy       

5 z čoho pokročilý prístup interných ratingov (A-IRB)        

6 kreditné riziko protistrany – CCR   421  196  17 

7 z čoho štandardizovaný prístup   421  196  17 

8 z čoho metóda interných modelov (IMM)       

EU 8a z čoho expozície voči CCP       

EU 8b z čoho úprava ocenenia pohľadávky – CVA       

9 z čoho iné CRR       

10 neuplatňuje sa       

11 neuplatňuje sa       

12 neuplatňuje sa       

13 neuplatňuje sa       

14 neuplatňuje sa       

15 riziko vyrovnania        

16 sekuritizačné expozície v neobchodnej knihe (po hornom ohraničení)       

17 z čoho prístup SEC-IRBA        

18 z čoho prístup SEC-ERBA (vrátane IAA)       

19 z čoho prístup SEC-SA        

EU 19a z čoho 1 250 %/odpočet       

20 pozičné, devízové a komoditné riziko (trhové riziko)       

21 z čoho štandardizovaný prístup        

22 z čoho IMA        

EU 22a veľká majetková angažovanosť       

23 operačné riziko   7 473  7 473  598 

EU 23a z čoho prístup základného ukazovateľa        

EU 23b z čoho štandardizovaný prístup   7 473  7 473 598  

EU 23c z čoho pokročilý prístup merania        

24 hodnoty pod prahovými hodnotami pre odpočet (na ktoré sa vzťahuje riziková váha 250 %) 1125 841  225 

25 neuplatňuje sa       

26 neuplatňuje sa       

27 neuplatňuje sa       

28 neuplatňuje sa       
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Informácie o kľúčových parametroch rizík - článok 447 nariadenia EÚ č. 575/2013 (EU KM1) 

   a b c d e 

    T T-1  T-2 T-3 T-4 

  Dostupné vlastné zdroje (sumy) 

1 vlastný kapitál Tier 1 (CET1)  22 497  23 647     

2 kapitál Tier 1  22 497 23 647     

3 celkový kapitál  22 497  23 647      

  Hodnoty rizikovo vážených expozícií 

4 celková hodnota rizikovej expozície 112 962  116 122      

  Ukazovatele kapitálu (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

5 podiel vlastného kapitálu Tier 1 (%)  19,92  20,36     

6 podiel kapitálu Tier 1 (%)  19,92 20,36        

7 celkový podiel kapitálu (%)  19,92   20,36        

  Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

EU 7a 
Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného 
využívania finančnej páky (%)  

 0  0     

EU 7b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body)  0  0      

EU 7c      z čoho: má byť tvorené kapitálom Tier 1 (percentuálne body)  0  0     

EU 7d požiadavky na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%) 8,00  8,00       

  Požiadavka na kombinovaný vankúš a celková kapitálová požiadavka (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície) 

8 vankúš na zachovanie kapitálu (%)  2,50  2,50    

EU 8a 
vankúš na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika 
identifikovaného na úrovni členského štátu (%) 

 0  0    

9 proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu (%)  1,00  1,00    

EU 9a vankúš na krytie systémového rizika (%)  0  0    

10 vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie (%)  0  0    

EU 10a vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie (%)  0  0    

11 požiadavka na kombinovaný vankúš (%)  0  0    

EU 11a celkové kapitálové požiadavky (%)  11,50  11,50    

12 kapitál CET1 dostupný po splnení požiadaviek na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%)  11,50  11,50    

  Ukazovateľ finančnej páky 

13 veľkosť celkovej expozície 180 772 187 115       

14 ukazovateľ finančnej páky (%)  12,45  12,64     

  Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel veľkosti celkovej expozície) 

EU 14a 
dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej 
páky (%)  

 0  0    

EU 14b      z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body)  0  0    

EU 14c požiadavky na celkový ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (%)  3,00  3,00    

  Požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky a požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (ako percentuálny podiel celkovej veľkosti expozície) 

EU 14d požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%)  0  0    

EU 14e požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%)  3,00  3,00    
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  Ukazovateľ krytia likvidity 

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu (vážená hodnota – priemer) 7 384 7 780    

EU 16a záporné peňažné toky – celková vážená hodnota  3 067  2 976    

EU 16b kladné peňažné toky – celková vážená hodnota  6 885  7 861    

16 celkové čisté záporné peňažné toky (upravená hodnota) 787  744    

17 ukazovateľ krytia likvidity (%)  1058% 1133%    

  Ukazovateľ čistého stabilného financovania 

18 celkové dostupné stabilné financovanie 172 929  179 727    -  

19 celkové požadované stabilné financovanie 131 623 134 858   -  

20 ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR) (%) 131%  133%    -  

 

 

  

 

 

 

 


