
 

 

Informácie zverejňované kvartálne  

 

Informácia pre klientov podľa Opatrenia 16/2014 § 1 ods. 2 

Ods. 2. Informácie zo súvahy a výkazu ziskov a strát podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b)  

Údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát k 31.12.2014 sú zverejnené v dokumente 

Individuálnej účtovnej závierke v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre 

finančné vykazovanie č. 7  

Ods. 2. Informácie o finančných ukazovateľoch podľa § 1 ods. 2 písm. c) až f)  

 31.12.2014: 

STA prístup

expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám 23 423 - 23 423 -

expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom 195 932 - 195 932 -

expozície voči podnikateľským subjektom 62 352 - 62 352 -

retailové expozície 86 577 - 86 577 -
expozície v stave zlyhania 0 253 252 253

iné položky. 309 707 - 309 707 -

IRB prístup

expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám; 1 468 807 - 1 468 807 -

expozície voči inštitúciám 276 409 92 276 501 92

expozície voči podnikateľským subjektom 1 936 041 105 898 2 041 939 105 898

retailové expozície 2 530 434 82 627 2 613 061 82 627

kapitálové expozície 85 157 888 86 045

iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

Celková výška expozícií 6 974 839 189 758 7 164 596 188 870

Rozdiel mesačných aktív a pasív podľa odhadovanej splatnosti* 86 920 tis. EUR

* Opatrenie NBS č. 12/2014 o o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

(tis. EUR) Neznehodnotené Znehodnotené Celkom z toho zlyhané

 

 

Informácie pre klientov podľa  čl.437 ods.1 písm. d) a e) a čl. 438 c) až f) časti 
VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 

 

Čl. 437 písm. d), e) Informácie o osobitnom zverejnení povahy a výške vlastných 
zdrojov a opis všetkých obmedzení uplatňovaných pri výpočte vlastných zdrojov 

 
 Informácie o vlastných zdrojoch k 31.12.2014  sú zverejnené v dokumente Informácie 
o vlastných zdrojoch , v zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 1423/2013 z 20. 
decembra 2013, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o 
zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 



 

 

 

Čl. 438 písm. c)-f) Informácie o výške kapitálových požiadaviek jednotlivých rizík 
podľa špecifikácie Nariadenia 

 

ČSOB 31.12.2014   v tis. EUR 
 

Kreditné riziko  214 493 

 
STA prístup   

 expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám 2 036 
 expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom 2 506 
 expozície voči podnikateľským subjektom 4 964 
 retailové expozície 3 927 
 expozície v stave zlyhania 0 
 iné položky. 4 824 
 

IRB prístup   

 expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám; 627 
 expozície voči inštitúciám 7 539 
 expozície voči podnikateľským subjektom 113 175 
 retailové expozície 48 315 
 kapitálové expozície 25 469 
 

iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku 1 110 
 

Celková hodnota rizikových expozícií pre úpravu ocenenia pohľadávky 1 652
*
 

 
Trhové riziko 7 357 

 
Všeobecné riziko dlhových finančných nástrojov 4 055 

 Špecifické riziko dlhových finančných nástrojov 2 195 
 Devízové riziko 763 
 

Komoditné riziko 344 
 

Operačné riziko 30 844 

 
SPOLU 254 346 

 * počítané štandardizovanou metódou 
   


