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1.

Rizikové faktory spojené s emitentom a s druhom cenného papiera.

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia by mali potenciálni investori dôkladne zvážiť všetky riziká spolu
s informáciami obsiahnutými v celom tomto opise cenných papierov a na základe ich dôsledného ohodnotenia rozhodnúť
sa o správnosti budúcej investície. V tomto opise cenných papierov sú uvedené iba vybrané druhy rizík, ktoré môžu
ovplyvniť investíciu do dlhopisov vydaných Československou obchodnou bankou, a.s. (ďalej „ČSOB“, „Banka“, „emitent“
alebo „Spoločnosť“), ktorých cieľom je upozorniť investora na možné riziká súvisiace s jeho investičným rozhodnutím.
Banka nevie zaručiť, že na Spoločnosť alebo na dlhopis nebudú vplývať ďalšie faktory a riziká, ktoré ovplyvnia dlhopis
alebo ČSOB.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) emitent
upozorňuje, že s investíciou do dlhopisov je spojené aj riziko a doterajší, resp. propagovaný, výnos nie je zárukou
budúcich výnosov. Emitent zároveň vyslovuje názor, že v opise cenných papierov nie sú zamlčané žiadne skutočnosti,
dôležité na rozhodovanie verejnosti. V opise cenných papierov nie sú uvádzané informácie o takom budúcom zhodnotení
peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie by nebolo možné predpokladať.
Riziká spojené s ekonomickým prostredím a Slovenskou republikou
Slovensko vstúpilo v roku 2009 do Eurozóny, čím sa zredukovalo riziko krízy platobnej bilancie. Kurzové riziko je tak
momentálne bezpredmetné, keďže väčšina obchodných partnerov Slovenska pochádza z Eurozóny alebo krajín pevne
naviazaných na Eurozónu. Vstup do EMÚ ochránil krajinu pred výkyvmi na devízových trhoch krátko po páde Lehman
Brothers. Zároveň zdravé základy a flexibilita trhu práce pomohla krajine relatívne rýchlo nastúpiť na cestu
ekonomického rastu po recesii v roku 2009, a to najmä vďaka zahraničnému dopytu. Verejný dlh v pomere k HDP
v pokrízovom období postupne narástol na 54,6% HDP zaznamenaných v roku 2013. To je zatiaľ pod maastrichtským
kritériom stanoveným na 60% a tiež nižšie ako je západoeurópsky štandard. V roku 2014 dlh klesol na 53,5% a v roku
2015 by mohol podľa predbežných odhadov opäť mierne klesnúť mierne pod 53%. Bankový sektor je vďaka
ekonomickému rastu, fokusu na klasické bankovníctvo ako aj kapitálovému vybaveniu pomerne stabilný. Rizikom
respektíve výzvou je skôr veľkosť ekonomiky ako aj jej veľká otvorenosť a závislosť na zahraničnom dopyte. Slovensko
je totiž veľmi malá otvorená ekonomika závislá na medzinárodnom obchode. Obmedzovanie medzinárodného obchodu,
či odvetné obchodné vojny preto môžu byť rizikom aj pre SR.
Samotná ekonomika SR vykazuje momentálne známky solídneho rastu pod vplyvom investičnej aktivity spojenej s
dočerpaním eurofondov. Výhľad je priaznivo ovplyvnený príchodom novej automobilky a na ňu nadväzujúcich investícií.
Ratingové agentúry (Moody´s Investors Services, Standard & Poor´s, Fitch Ratings) hodnotia Slovensko stále pomerne
vysoko vzhľadom na turbulencie, ktoré sa na finančných trhoch odohrávali za posledné roky. Rating A2/A+/A+ so
stabilným výhľadom je jedným z najlepších v regióne strednej Európy.
Riziká spojené s emitentom
Riziká spojené s emitentom predstavujú pre investora riziko nesplatenia alebo neskorého splácania úrokových výnosov
a istiny. Na schopnosť emitenta splácať svoje záväzky vplýva množstvo faktorov. Citlivosť Banky na jednotlivé faktory
a riziká môže investor posúdiť aj na základe analýzy údajov obsiahnutých v tomto opise cenných papierov alebo v
registračnom dokumente.
Základnými typmi rizík, ktoré vplývajú na Banku sú:
kreditné riziko – riziko neplnenia zmluvných podmienok protistranami Banky,
operačné riziko
– riziko vzniku strát v dôsledku ľudského zlyhania, nevhodných alebo chybných vnútorných
procesov, zlyhania IT systémov alebo vplyvom vonkajších udalostí,
trhové riziko
– riziko zmeny trhových parametrov ako sú napr. úrokové sadzby, menové kurzy
reputačné riziko
– riziko straty dobrého mena Banky.
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Riziká spojené s dlhopisom
Vlastníctvo dlhopisu je spojené s rizikom zmeny hodnoty cenného papiera a rizika neschopnosti emitenta splácať svoje
záväzky. Riziká spojené s emitentom sú uvedené vyššie. Na hodnotu dlhopisu majú vplyv najmä nasledujúce riziká:
trhové riziko
- riziko zmeny ceny dlhových cenných papierov v závislosti od zmeny parametrov trhu,
medzi ktoré patria najmä úrokové, inflačné a podobne,
úrokové riziko
- riziko zmeny ceny dlhopisu v závislosti od zmeny trhových úrokových sadzieb. Rast
úrokových sadzieb pri nezmenených iných parametroch spôsobuje pokles hodnoty dlhopisu,
inflačné riziko
- zmena výšky inflácie spôsobuje zmeny v reálnej hodnote investícií,
kreditné riziko
- citlivosť ceny dlhopisu v dôsledku zmeny vnímania emitenta účastníkmi trhu,
menové riziko
- v prípade, ak je dlhový cenný papier emitovaný v inej mene, ako je domáca mena majiteľa,
zmena výmenného kurzu ovplyvňuje hodnotu investície,
externé udalosti
- okolnosti, ktoré sú mimo kontroly emitenta, ktoré môžu výrazne ovplyvniť cenu investície
napr. regulatórne zmeny, prírodné katastrofy a pod.
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2.

Zodpovedné osoby

Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej len „ČSOB“, „Banka“, „emitent“
alebo „Spoločnosť“), zastúpená manažérkou oddelenia Obchodovania pre klientov Ing. Ivetou Komáčkovou Novákovou
a Customer dealerom Ing. Jaroslavom Soboličom vyhlasuje, že ako emitent nesie zodpovednosť za informácie
obsiahnuté v tomto opise cenných papierov ak aj v celom prospekte cenného papiera, ktorý tvorí tento opis cenných
papierov zo dňa 24.6.2016, súhrnný dokument zo dňa 24.6.2016 a registračný dokument zo dňa 17.3.2016 (registračný
dokument bol schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-3201/2016-1 zo dňa 23.3.2016).
Emitent vyhlasuje, že príprave tohto opisu cenných papierov ako aj celého prospektu cenného papiera bola venovaná
náležitá starostlivosť podľa najlepších vedomostí a znalostí. Informácie a údaje v nich uvedené sú aktuálne, úplné,
pravdivé a v súlade so skutočnosťou a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť ich význam, presné
posúdenie emitenta a ním vydaných cenných papierov.

Bratislava 24.6.2016

Ing. Iveta Komáčková Nováková
manažér oddelenia
oddelenie Obchodovania pre klientov

Ing. Jaroslav Sobolič
customer dealer
oddelenie Obchodovania pre klientov

Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.
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3.

Rizikové faktory

Popis rizikových faktorov, ktoré sú podstatné pre cenné papiere s cieľom posúdiť trhové riziko s nimi spojeným sa
nachádza v prvej kapitole tohto opisu cenných papierov.
4.

Kľúčové informácie

Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii
Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska tejto emisie
dlhopisov.
Dôvody ponuky a použitia výnosov
Dlhopisy budú vydané za účelom financovania bežných prevádzkových potrieb banky.
Odhadovaný čistý výnos z emisie predstavuje celkovú menovitú hodnotu dlhopisov upravenú o ážio alebo disážio a
zníženú o celkové náklady na emisiu.
Celkové náklady na emisiu pozostávajú z úrokových nákladov a nákladov na vydanie týchto dlhopisov a to najmä za
pridelenie identifikačného kódu ISIN, registráciu emisie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., pripísanie
cenných papierov na účty prvých majiteľov, nákladov na zverejnenie emisných podmienok a oznamu o zverejnení
prospektu cenného papiera, nákladov na predloženie emisných podmienok Centrálnemu depozitárovi cenných
papierov SR, a.s., nákladov spojených s prijatím emisie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu
cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a z nákladov súvisiacich s výplatou výnosov z dlhopisov. Pri
vydaní všetkých dlhopisov v maximálnej menovitej hodnote 4 mil. EUR a odhadovaných nákladov v sume 7 000,- EUR
odhadovaný výnos z emisie predstavuje 3 993 000,- EUR a bude použitý na financovanie bežných prevádzkových
potrieb banky.
5.

Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť prijaté na obchodovanie

Popis cenných papierov
Názov cenného papiera:
ISIN:
Menovitá hodnota dlhopisu:
Počet kusov:
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície:
Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:
Dátum začiatku vydávania dlhopisov
(dátum vydania emisie):

Dlhopis ČSOB III. 2020 (ďalej aj „cenné papiere“, resp. „cenný
papier“, „ČSOB III. 2020“ alebo „dlhopis“, resp. „dlhopisy“)
SK4120011834
1 000 EUR
4 000
3 000 EUR
4 000 000 EUR
9.9.2016

Právne predpisy a právne skutočnosti, na základe ktorých boli cenné papiere vydané
- Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o dlhopisoch“),
- Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o cenných papieroch“),
- Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len „Zákon o bankách“),
- Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“).
- Rozhodnutie predstavenstva ČSOB o vydaní 133/2016 zo dňa 22.6.2016.
Druh, forma a podoba cenných papierov
Dlhopis ČSOB III. 2020 je zaknihovaným nezabezpečeným dlhopisom na doručiteľa. Dlhopis bude registrovaný
v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., so sídlom: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.
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Mena emisie cenných papierov
Cenné papiere sú denominované v mene euro (EUR).
Klasifikácia cenných papierov
Cenné papiere predstavujú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne
rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými súčasnými aj budúcimi nezabezpečenými
a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov, v ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie
právnych predpisov.
Popis práv spojených s cenným papierom
Práva spojené s dlhopisom a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté v platných právnych predpisoch Slovenskej
republiky, najmä v Zákone o dlhopisoch, Zákone o cenných papieroch a v emisných podmienkach dlhopisu, ktoré budú
zverejnené na webovom sídle emitenta www.csob.sk v záložke o-nas/banka/cenne-papiere (https://www.csob.sk/onas/banka/cenne-papiere) dňa 8.7.2016 (ďalej aj „emisné podmienky“). Stanovy neobmedzujú práva spojené
s dlhopismi.
Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa úroku, ktorý sa má vyplatiť
Spôsob určenia výnosu dlhopisu: Pevnou úrokovou sadzbou zo zostatku menovitej hodnoty istiny vo výške, ktorá sa
mení v čase podľa nasledujúcej tabuľky:
Rok
Prvý (9.9.16-9.9.17)
Druhý (9.9.17-9.9.18)
Tretí (9.9.18-9.9.19)
Štvrtý (9.9.19-9.9.20)

Vyplácaný kupón (zo
zostatku menovitej hodnoty
istiny)
0,40 % p.a.
0,80 % p.a.
1,60 % p.a.
2,80 % p.a.

Splatnosť kupónu a zostatku
menovitej hodnoty istiny
9.9.2017
9.9.2018
9.9.2019
9.9.2020

Výplata výnosu dlhopisu:

Banka sa zaväzuje odo dňa vydania prvého dlhopisu po dobu 4 rokov, každý rok k
9.9., v termínoch: 9.9.2017, 9.9.2018, 9.9.2019 a 9.9.2020, vyplácať výnos
dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom
dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby podľa evidencie
dlhopisov vedenej v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., so sídlom
ul. 29. augusta, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej “CDCP“),
resp. členom CDCP, k 9.8. príslušného kalendárneho roku (ex-kupón je 30
kalendárnych dní). Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu výnosu požiadať banku
písomnou žiadosťou s uvedením čísla účtu, na ktorý sa má výnos vyplatiť. V
prípade, ak deň výplaty výnosu pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale
je dňom pracovného pokoja, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci
pracovný deň. V prípade, ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym
číslom svojho bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším pracovným
dňom nasledujúcim po dni oznámenia správneho čísla jeho bankového účtu. Pri
výplate výnosu cenného papiera v iný neskorší termín ako 9.9. v príslušnom roku
v dôsledku týchto uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na žiaden
ďalší úrokový výnos a ani na iné plnenia. Pracovným dňom sa rozumie deň, ktorý
nie je dňom pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych
sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (ďalej len „pracovný
deň“).

Výplatné miesto výnosu:

Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava

Výpočet úrokových výnosov a ich výplatu si zabezpečuje emitent.
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Údaj o výnose a jeho výpočte
Báza pre výpočet výnosu je stanovená na Act/Act.
Výplata menovitej hodnoty dlhopisu
Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu je postupná podľa nasledujúcej tabuľky:
Rok

Splatnosť kupónu
a zostatku istiny

Vyplácaná
hodnota istiny

Prvý (9.9.16-9.9.17)
Druhý (9.9.17-9.9.18)
Tretí (9.9.17-9.9.18)
Štvrtý (9.9.17-9.9.18)

9.9.2017
9.9.2018
9.9.2019
9.9.2020

25 %
25 %
25 %
25 %

Zostatok menovitej
hodnoty istiny
(pre výpočet kupónu)
100 %
75 %
50 %
25 %

Banka sa zaväzuje splatiť 25% menovitej hodnoty dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým
majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP dňa 9.8.2017 (ex-istina je 30 kalendárnych
dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Banka sa zaväzuje splatiť 25% menovitej hodnoty
dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku
koncu pracovnej doby CDCP dňa 9.8.2018 (ex-istina je 30 kalendárnych dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP,
resp. členom CDCP. Banka sa zaväzuje splatiť 25% menovitej hodnoty dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech
bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP dňa 9.8.2019 (existina je 30 kalendárnych dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Banka sa zaväzuje splatiť
25% menovitej hodnoty dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí
budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP dňa 9.8.2020 (ex-istina je 30 kalendárnych dní) podľa evidencie
dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP.
Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať banku písomnou žiadosťou s uvedením čísla
bankového účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty menovitej hodnoty
dlhopisu pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja, za termín výplaty sa
považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so
správnym číslom svojho bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším pracovným dňom nasledujúcim
po dni oznámenia správneho čísla jeho bankového účtu. Pri výplate menovitej hodnoty dlhopisu v iný neskorší
termín ako 9.9.2017, 9.9.2018, 9.9.2019 alebo 9.9.2020 v dôsledku vyššie uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu
nemá nárok na žiadne ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty cenného papiera a ani na iné plnenia.
Údaj o predčasnom splatení
Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti
výnosov z dlhopisov okrem splatnosti uvedenej vyššie. Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie
splatí menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatí pomernú časť výnosov z dlhopisov pred určeným termínom splatnosti
menovitej hodnoty dlhopisov a termínom výplaty výnosu.
Zastúpenie držiteľov dlhopisov (dlhových cenných papierov)
Neexistuje zastúpenie držiteľov dlhových cenných papierov, ani organizácia zastupujúca investorov.
Vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli cenné papiere vydané
Na vydaní Dlhopisu ČSOB III. 2020 sa uznieslo predstavenstvo dňa 22.6.2016 rozhodnutím č. 133/2016.
Cenné papiere budú vydané na základe emisných podmienok a zmluvy o registrácii s CDCP.
Dátum emisie (očakávaný)
Dátum začiatku vydávania dlhopisov je 9.9.2016. Banka si vyhradzuje právo vydávať dlhopisy postupne po častiach
(tranžiach) v zmysle článku 6 bodu 6.1 odseku s názvom Lehota, vrátane všetkých možných zmien, počas ktorej bude
ponuka otvorená a opis postupu pri žiadosti.
Opis obmedzení voľnej prevoditeľnosti
Dlhopis je voľne prevoditeľný bez obmedzenia, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.
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Zdaňovanie dlhopisov
Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších právnych predpisov, ku dňu vyhotovenia tohto
opisu cenných papierov, sú príjmy všetkých subjektov zdaňované jednou percentuálnou sadzbou dane vo výške 19 %.
Výnosy z dlhopisov právnických osôb (s obmedzenou alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie) a fyzických osôb podľa tohto zákona podliehajú dani vyberanej zrážkou. Výnosy z dlhopisov
vo vlastníctve právnických osôb s neobmedzenou daňovou povinnosťou nepodliehajú dani vyberanej zrážkou a sú
súčasťou základu dane. Za vykonanie zrážky dane pri výplate výnosov z dlhopisov je zodpovedný Emitent v zmysle
platných právnych predpisov. Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti dlhopisov zmeniť, výnos
dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania.
Pri zdaňovaní výnosov daňových nerezidentov sa uplatňujú ustanovenia a postupy podľa príslušnej zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia.
6.

Podmienky ponuky

6.1. Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o

ponuku

Podmienky, ktorým ponuka podlieha
Dlhopisy budú predávané (ponúkané) na základe verejnej ponuky.
Celková výška emisie/ponuky, ak výška nie je stanovená, popis mechanizmov a čas oznámenia definitívnej výšky ponuky
verejnosti.
Cenné papiere Banka plánuje vydať v celkovom objeme 4 mil. EUR. Emitent neplánuje vydať dlhopisy nad stanovenú
najvyššiu sumu menovitých hodnôt dlhopisov.
Lehota, vrátane všetkých možných zmien, počas ktorej bude ponuka otvorená a opis postupu pri žiadosti.
Ponuka bude založená na emisných podmienkach dlhopisov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle emitenta dňa
8.7.2016.
Primárny predaj dlhopisov ČSOB III. 2020 bude zrealizovaný na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle
§120 ods. 1 a 2 Zákona o cenných papieroch, a tieto dlhopisy budú ponúkané v Slovenskej republike nekvalifikovaným
klientom od 11.7.2016 do 31.12.2016, kedy bude verejná ponuka otvorená (ďalej len „Ponukové obdobie).
Dlhopisy upísané na základe verejnej ponuky cenných papierov v rámci Ponukového obdobia do 2.9.2016 (vrátane)
budú vydané (pripísané na majetkový, resp. evidenčný účet nadobúdateľa) dňa 9.9.2016. Dlhopisy upísané v rámci
Ponukového obdobia od 3.9.2016 do 31.12.2016 (vrátane) budú vydávané (pripísané na majetkový, resp. evidenčný
účet nadobúdateľa), do 5 pracovných dní od uhradenia emisnej ceny vrátane alikvótneho úrokového výnosu, najneskôr
dňa 11.1.2017.
Banka vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnili všetky zmluvne dohodnuté podmienky.
Popis možnosti znížiť upisovanie a spôsob refundovania čiastok navyše zaplatenými zo strany žiadateľov.
V prípade, ak investor uhradí emitentovi sumu vyššiu ako zmluvne dohodnutý emisný kurz (emisnú cenu) alebo požiada
o zrušenie (storno) svojho pokynu na upísanie a nadobudnutie cenných papierov v súlade so zmluvou, eminent zašle
navyše zaplatené prostriedky späť na účet odosielateľa.
Podrobné údaje o minimálnej a/alebo maximálnej výške žiadosti (či už v počte cenných papierov alebo v celkovej čiastke,
ktorá sa má investovať).
Minimálna výška prvotnej investície je 3 kusy dlhopisov. Maximálna výška nie je stanovená. Po upísaní 3 998 ks
dlhopisov môžu investori nadobudnúť 1 alebo 2 ks dlhopisov.
Spôsob a lehoty na zaplatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov.
Zaplatenie a doručenie bude upresnené v zmluve uzatvorenej medzi investorom a emitentom. Prostriedky musí mať
investor k dispozícii na zmluvne dohodnutom účte najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým dátumom vyporiadania
obchodu.
Opis spôsobu a dátumu uverejnenia výsledkov ponuky
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Výsledky vydávania dlhopisov Dlhopis ČSOB III. 2020 na základe verejnej ponuky budú zverejnené na webovom sídle
emitenta www.csob.sk bezprostredne po ukončení verejnej ponuky, t.j. Ponukového obdobia (posledný deň Ponukového
obdobia je 31.12.2016) alebo bezprostredne po upísaní dlhopisov v celkovom objeme, ktorý je rovnaký ako najvyššia
suma menovitých hodnôt dlhopisu, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr.
Postup uplatňovania akéhokoľvek predkupného práva, prevoditeľnosť práv upisovania a nakladanie s nevykonanými
právami upisovania.
S dlhopisom nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo. Rovnako nie je možné previesť práva, vyplývajúce
z upísania cenných papierov na iné osoby. Nevykonané práva upisovania je upisovateľ oprávnený uplatniť na
jednotlivých pobočkách emitenta.
6.2. Plán distribúcie a prideľovania

Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch
dvoch alebo viacerých krajín a ak bola alebo je rezervovaná pre niektoré z nich časť emisie, uvedie sa každá takáto časť
emisie.
Dlhopisy plánuje ponúkať Banka v rámci tejto verejnej ponuky nekvalifikovaným klientom. Investori budú uspokojovaní
postupne podľa času prijatia pokynu na nákup dlhopisov.
Rozširovanie tohto prospektu cenného papiera a ponuka, predaj alebo kúpa dlhopisov sú v niektorých krajinách
obmedzené právnymi predpismi. Tento prospekt cenného papiera bude schválený iba NBS. Dlhopisy nie sú a nebudú
registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom iného štátu. Ponuka dlhopisov v inom
štáte okrem Slovenskej republike je preto možná iba ak právne predpisy tohto iného štátu nepožadujú schválenie alebo
notifikáciu prospektu cenného papiera a zároveň musia byť splnené všetky ďalšie podmienky podľa právnych predpisov
daného štátu.
Osobitne, dlhopisy nie sú a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku
1933 a preto nesmú byť ponúkané, predávané, ani akokoľvek poskytované na území Spojených štátov amerických,
alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických inak, ako na základe výnimky z registračných povinností
podľa uvedeného zákona, alebo v rámci obchodu, ktorý takejto registračnej povinnosti nepodlieha.
Osoby, ktorým sa dostane tento prospekt cenného papiera do rúk, sú povinné oboznámiť sa so všetkými vyššie
uvedenými obmedzeniami, ktoré sa na nich môžu vzťahovať, a takéto obmedzenia dodržiavať. Tento prospekt cenného
papiera sám o sebe nepredstavuje ponuku na predaj, ani výzvu na zadávanie ponúk ku kúpe dlhopisov v akomkoľvek
štáte.
U každej osoby, ktorá nadobúda dlhopisy, sa bude mať za to, že vyhlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je uzrozumená
so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja dlhopisov, ktoré sa na ňu a príslušný spôsob
ponuky či predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá dlhopisy bez toho, aby boli
dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takúto osobu a príslušný spôsob ponuky a predaja vzťahujú, a že
(iii) predtým, ako by dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej predať, táto osoba bude kupujúcich informovať o tom, že
ďalšie ponuky alebo predaj dlhopisov môžu podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné
dodržiavať.
Postup notifikácie množstva, prideleného žiadateľom, a uvedenie či je možné začať obchodovanie pred realizáciou
notifikácie.
Investor bude po pripísaní cenných papierov na majetkový, resp. evidenčný účet informovaný o realizácii obchodu.
Investor môže s cennými papiermi voľne nakladať po pripísaní na jeho majetkový, resp. evidenčný účet.
Investorov plánujeme uspokojiť v plnom objeme podľa času prijatia pokynu, to znamená, že investorom bude pridelených
toľko kusov dlhopisov o koľko požiadajú rešpektujúc podmienku minimálnej výšky prvotnej investície 3 ks podľa bodu
6.1. na strane 10.
Nie je možné začatie obchodovania pred realizáciou notifikácie.
6.3. Stanovenie ceny

Očakávaná cena, za ktorú budú cenné papiere ponúkané
Emisný kurz dlhopisov bol stanovený na 100% z menovitej hodnoty dlhopisov. Cena pre nadobúdateľa sa počíta ako
násobok menovitej hodnoty dlhopisu a emisného kurzu dohodnutého s emitentom. V prípade, že investor nadobúda
dlhopis po dátume začiatku vydávania dlhopisov (9.9.2016), investor je povinný uhradiť banke emisný kurz dlhopisu
navýšený o AÚV.
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Výška všetkých nákladov a daní zvlášť účtovanú upisovateľovi
Banka je oprávnená požadovať od investora úhradu poplatkov spojených s upísaním a vydaním dlhopisu. Upisovateľovi
budú účtované náklady vo výške 0,40% poplatku za upísanie a vydanie dlhopisu z menovitej hodnoty obchodu, ak
menovitá hodnota prvotnej investície bude menšia ako 15 000 EUR. Upisovateľovi môžu byť účtované prípadné ďalšie
náklady len na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s klientom v súlade s aktuálne platným príslušným sadzobníkom
Banky.
6.4. Umiestňovanie a upisovanie

Meno a adresa koordinátora (koordinátorov) globálnej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, pokiaľ sú známe emitentovi
alebo ponúkajúcemu, umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka realizuje
Ponuku a obstaranie vydania cenných papierov zrealizuje samotný emitent, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi.
Mená a adresy všetkých platobných agentov a depozitných agentov v každej krajine
Emitent taktiež zabezpečuje výplatu výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov. Emitentom nebol stanovený žiaden
platobný ani depozitný agent.
Mená a adresy subjektov s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a mená a adresy
subjektov s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dojednaní typu „najlepšia
snaha“
Za účelom umiestnenia alebo upísania emisie neboli uzavreté žiadne dohody.
7.

Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní

ČSOB do 3 mesiacov po ukončení primárneho predaja požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a. s., so sídlom
Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo 117/B (ďalej aj len „BCPB“) o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na jej regulovaný voľný trh. ČSOB očakáva
prijatie na obchodovanie k obchodovaniu na jej regulovaný voľný trh do 31.03.2017. Emitent neplánuje podať žiadosť o
prijatie dlhopisov na žiadnu inú burzu alebo regulovaný trh s cennými papiermi. Emitent neuzavrel so žiadnym subjektom
dohodu o sprostredkovaní v sekundárnom obchodovaní.
Emitent neudelil súhlas finančným sprostredkovateľom na použitie prospektu cenného papiera na následný ďalší predaj
dlhopisov alebo konečné umiestnenie dlhopisov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa.
8.

Vydané dlhové cenné papiere

Emitent podá do 3 mesiacov po ukončení primárneho predaja žiadosť o prijatie emisie Dlhopis ČSOB III. 2020 na
regulovaný voľný trh BCPB.
Ku dňu spracovania tohto opisu cenných papierov emitent nepodal žiadosť o prijatie emisie Dlhopis ČSOB III. 2020 na
kótovaný alebo iný trh domácej ani zahraničnej burzy. Emisia nebola prijatá ani sa s ňou neobchodovalo na žiadnom
domácom alebo zahraničnom regulovanom verejnom trhu pred podaním žiadosti o schválenie tohto opisu cenných
papierov a prospektu cenného papiera.
Ku dňu spracovania tohto opisu cenných papierov ČSOB a ISTROBANKA, a.s. sú vydané nasledujúce dlhopisy:
Názov cenného papiera
ISIN
Hypotekárny záložný list ČSOB I.
SK4120004086
Hypotekárny záložný list ČSOB II.
SK4120004441
Hypotekárny záložný list ČSOB III.
SK4120004771
Hypotekárny záložný list ČSOB IV.
SK4120005232
Hypotekárny záložný list ČSOB V.
SK4120005463
Hypotekárny záložný list ČSOB VI.
SK4120005752
Hypotekárny záložný list ČSOB VII.
SK4120005828
Hypotekárny záložný list ČSOB VIII.
SK4120006016
Hypotekárny záložný list ČSOB IX.
SK4120006339
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Hypotekárny záložný list ČSOB X.
Hypotekárny záložný list ČSOB XI.
Hypotekárny záložný list ČSOB XII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XIII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XIV.
Hypotekárny záložný list ČSOB XV.
Hypotekárny záložný list ČSOB XVI.
Hypotekárny záložný list ČSOB XVII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XVIII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XIX.
Hypotekárny záložný list ČSOB XX.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXI.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXIII.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXIV.
Dlhopis I. ČSOB 2021.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXV.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXVI.
Hypotekárny záložný list ČSOB XXVII.
Dlhopis II. ČSOB 2019.
HZL ISTROBANKA I.
HZL ISTROBANKA II.
HZL ISTROBANKA III.
HZL ISTROBANKA IV.
HZL ISTROBANKA V.
HZL ISTROBANKA VI.
HZL ISTROBANKA VII.
HZL ISTROBANKA VIII.
HZL ISTROBANKA IX.
HZL ISTROBANKA X.
HZL ISTROBANKA XI.

SK4120006347
SK4120007105
SK4120007576
SK4120008178
SK4120008160
SK4120008467
SK4120008475
SK4120008483
SK4120008491
SK4120008640
SK4120009069
SK4120009432
SK4120010026
SK4120010315
SK4120010406
SK4120010539
SK4120010869
SK4120011263
SK4120011545
SK4120010976
SK4120003021
SK4120003757
SK4120004110
SK4120004326
SK4120004516
SK4120004797
SK4120005018
SK4120005216
SK4120005380
SK4120006461
SK4120006479

Ku dňu spracovania tohto opisu cenných papierov sú prijaté na obchodovanie na trhu BCPB nasledovné emisie dlhových
cenných papierov vydané ČSOB:
Hypotekárny záložný list ČSOB XIII.
SK4120008178
Hypotekárny záložný list ČSOB XIV.
SK4120008160
Hypotekárny záložný list ČSOB XV.
SK4120008467
Hypotekárny záložný list ČSOB XX.
SK4120009069
Hypotekárny záložný list ČSOB XXI.
SK4120009432
Hypotekárny záložný list ČSOB XXII.
SK4120010026
Hypotekárny záložný list ČSOB XIX.
SK4120008640
Hypotekárny záložný list ČSOB XXIII.
SK4120010315
Hypotekárny záložný list ČSOB XXV.
SK4120010869
Dlhopis II. ČSOB 2019.
SK4120010976
Dlhové cenné papiere emitenta nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnom inom regulovanom trhu.
Emitent neuzavrel so žiadnym subjektom pevnú dohodu o sprostredkovaní v sekundárnom obchodovaní.
9.

Dodatočné informácie

Emitent v súvislosti s emisiou nevyužil služby poradcov.
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V tomto opise cenných papierov sa nenachádzajú informácie, ktoré boli auditované, a ani správy, ktoré boli podrobené
auditu. V tomto opise cenných papierov sa nenachádzajú vyhlásenia alebo správy znalcov. V tomto opise cenných
papierov, v časti rizikové faktory, boli reprodukované a nachádzajú sa informácie získané zo Správy o finančnej stabilite
k máju 2014 uverejnenej Národnou Bankou Slovenska, t.j. treťou stranou. Emitent týmto potvrdzuje, že informácie boli
správne reprodukované a že do tej miery, do akej si je emitent vedomý a je to schopný zistiť z informácii uverejnených
v Správe o finančnej stabilite k máju 2014 uverejnenej Národnou Bankou Slovenska, neboli opomenuté žiadne
skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie sú nesprávne alebo zavádzajúce.
Počas roka 2015 bolo ČSOB prideľované ratingové hodnotenie agentúrou Moody’s Investors Service.
Aktuálne ratingové hodnotenie je nasledovné:
Rating udelený emitentovi:
Moody's Investors Service, jún 2015
Dlhodobý rating vkladov
Krátkodobý rating vkladov
Rating individuálnej finančnej sily
Baseline Credit Assessment (BCA)
Upravený BCA
Výhľad

Baa1
Prime-2
D
ba1
baa3
Stabilný

Spoločnosť Moody´s Investors Service Ltd. so sídlom One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA, United
Kingdom, v zmysle Článku 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o
ratingových agentúrach podala dňa 12. augusta 2010 žiadosť o registráciu podľa tohto nariadenia a 31. októbra 2011
bola úspešne zaregistrovaná.
Tento opis cenných papierov tvorí samostatnú časť prospektu cenného papiera, ktorý sa skladá z troch samostatných
dokumentov, a to tohto opisu cenných papierov zo dňa 24.6.2016, súhrnného dokumentu zo dňa 24.6.2016 a z
registračného dokumentu zo dňa 17.3.2016 (registračný dokument bol schválený Národnou bankou Slovenska
rozhodnutím č. ODT-3201/2016-1 zo dňa 23.3.2016).
Tento opis cenných papierov ako aj súhrnný dokument zo dňa 24.6.2016 bude možné po ich schválení Národnou
bankou Slovenska získať rovnakým spôsobom ako je možné získať registračný dokument zo dňa 17.3.2016 a to v
písomnej forme bezplatne v sídle emitenta, na oddelení Obchodovania pre klientov na adrese Nám. SNP 29, 815 63
Bratislava a v elektronickej forme na webovom sídle emitenta www.csob.sk v záložke o-nas/banka/cenne-papiere
(https://www.csob.sk/o-nas/banka/cenne-papiere).
Oznam o sprístupnení prospektu bude súčasne so sprístupnením zverejnený v Hospodárskych novinách.
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9. Aktualizácia registračného dokumentu

Táto časť opisu cenných papierov obsahuje údaje, ktoré by boli obvykle uvedené v
registračnom dokumente. Od schválenia a uverejnenia oznamu o bezplatnom sprístupnení
registračného dokumentu zo dňa 17.3.2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky
Slovenska č. ODT-3201/2016-1 zo dňa 23.3.2016, nastali nižšie uvedené zmeny a
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť správne hodnotenie Emitenta a ním vydaných dlhopisov.
Nižšie sú uvedené len tie časti vybraných kapitol registračného dokumentu, ktoré boli
aktualizované alebo doplnené.
Kapitola 6. Prehľad podnikateľskej činnosti, časť Hlavné trhy


Do kapitoly 6. Prehľad podnikateľskej činnosti, časť Hlavné trhy sa dopĺňa za vetu „Svoje
služby k 30.9.2015 poskytovala v 136 pobočkách.“ text nasledujúceho znenia: „Svoje
služby k 31.12.2015 poskytovala v 135 pobočkách.“



Do kapitoly 6. Prehľad podnikateľskej činnosti, časť Hlavné trhy sa dopĺňa názov tabuľky
s názvom „ČSOB Banka (individuálne údaje)“ na názov nasledujúceho znenia: „ČSOB
Banka (individuálne údaje) za roky 2012, 2013 a 2014“. Zároveň sa za tabuľku s názvom
„ČSOB Banka (individuálne údaje) za roky 2012, 2013 a 2014“ dopĺňa nová tabuľka
trhových podielov ČSOB banky s názvom „ČSOB Banka (individuálne údaje) za roky 2013,
2014 a 2015“, a to nasledovne:

ČSOB Banka (individuálne údaje) za roky 2013, 2014 a 2015
TRHOVÉ PODIELY
2015
Celkové úvery
10,51%
Celkové vklady
10,49%

2014
9,73%
10,56%

2013
9,77%
10,36%

Kapitola 9. Prognózy alebo odhad zisku


Do kapitoly 9. Prognózy alebo odhad zisku sa na koniec dopĺňa text nasledujúceho znenia:

„Zhrnutie výkonnosti ČSOB Banky za rok končiaci sa 31. decembra 2015
ČSOB banka dosiahla auditovaný čistý zisk po zdanení za rok 2015 na úrovni 71,7 mil. €, čo
predstavuje medziročné zvýšenie o 19 %. Pod tieto skvelé výsledky sa podpísali úspešné
predaje všetkých strategických produktov, realizované zisky z predaja cenných papierov
a podobne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sme zvýšili úvery poskytnuté
klientom o 18 %, objem vkladov a úverov prijatých od klientov vzrástol o 12 %.
Vývoj výnosov a nákladov
Čisté úrokové výnosy sú napriek trhovému prostrediu nízkych úrokových sadzieb
v medziročnom porovnaní na stabilnej úrovni, a to 167,4 € mil. €. Tento stav je podporený
nárastom objemov všetkých strategických produktov pri paralelnom poklese nákladov na
financovanie.
Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili
na 47,5 mil. €. Aj v roku 2015 pokračoval úspešný predaj štruktúrovaných podielových fondov
pre klientov retailového a privátneho bankovníctva.
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Výnosy celkom v medziročnom porovnaní vzrástli o 5 %, z úrovne 245,0 mil. € na 256,8 mil.
€. Tento nárast ovplyvnil čistý zisk z finančných operácií (medziročný nárast o 10 %),
realizované zisky z predaja cenných papierov a iné jednorazové efekty.
Prevádzkové náklady ČSOB sa zvýšili len mierne, o 1 % (zo 151,4 mil. € na 152,5 mil. € v roku
2015), aj v súvislosti s investíciami do moderných technológií pre zákazníka a plnením
regulatórnych požiadaviek. ČSOB má od roku 2015 povinnosť prispievať aj do Európskeho
fondu pre riešenie krízových situácií (5,3 mil. €). Napriek uvedeným skutočnostiam sa podarilo
znížiť ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov medziročne o 2 %.
Opravné položky a finančné záruky sa medziročne znížili zo 16,7 mil. € na úroveň 13,9 mil. €.
Ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia ČSOB pristupuje k tvorbe opravných
položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.
Vývoj bilancie
Bilančná suma ČSOB banky dosiahla úroveň 6,7 mld. € s medziročným nárastom o 13 %.
Úvery poskytnuté klientom zaznamenali medziročný nárast o 18 % a dosiahli úroveň 4,5 mld.
€, z 3,8 mld. € z rovnakého obdobia roku 2014. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil
o 12 % . Spotrebné úvery zaznamenali úspešný 27 %-ný nárast. Rastúci trend si držia aj úvery
poskytované malým a stredným podnikateľom s podporou EIF, ktoré narástli o 29 %.
Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 12 % zo 4,3 mld. € na 4,9 mld. € v medziročnom
porovnaní. Vklady fyzických osôb na bežných a sporiacich účtoch narástli v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka o 17 %, čo je v súlade so stratégiou banky
o zabezpečenie stabilných zdrojov financovania.
Výsledok hospodárenia ČSOB banky po zdanení dosiahol 71,7 mil. € (2014: 60,5 mil. €).
Hodnota vlastného imania ČSOB banky predstavuje 672,2 mil. €.
ČSOB Banka je banka so silnou kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných
zdrojov na úrovni 15,08 %, čo vysoko prevyšuje minimálne požiadavky regulátora.
ČSOB podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju
spoločnosti.
ČSOB pokračuje v ambícií zlepšovať kvalitu života v spoločnosti, v ktorej podniká a napĺňaní
princípov medzinárodnej iniciatívy UN Global Compact, ku ktorej sa pripojila už v roku 2010.
V roku 2015 ČSOB pokračovala v udržiavaní integrovaného systému riadenia ochrany
životného prostredia a efektívneho využívania energií podľa medzinárodných noriem ISO
14001: 2004 a ISO 50 001: 2011. V rámci udržiavania a zlepšovania systému okrem iných
aktivít ČSOB zmodernizovala kotle na zemný plyn v budovách ČSOB Košice-Mlynská,
Poprad- 1.Mája, Prešov- Hlavná 96, Žilina- Štúrova.
V oblasti filantropie realizovala ČSOB prostredníctvom ČSOB nadácie niekoľko aktivít
a programov. S cieľom prispieť na ochranu zdravia detí poskytla finančnú podporu pre Detskú
fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave, Konto Bariéry, Detskú fakultnú nemocnicu v
Košiciach a Nadáciu Detského kardiocentra.
S úmyslom pomôcť zamestnancom, ktorých rodinní príslušníci sú ťažko zdravotne postihnutí
alebo vážne chorí, pokračovala v aktivite Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB. ČSOB
nadácia už dlhodobo podporuje startupovú komunitu na Slovensku prostredníctvom
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spolupráce s občianskym združením The Spot. ČSOB nadácia pokračovala v tradícií
Zamestnaneckého grantového programu, v rámci ktorého sumou 150 265,25 EUR podporila
56 projektov, ktoré odporučili zamestnanci ČSOB.
V rámci komerčných partnerstiev sa ČSOB dlhodobo sústreďuje na podporu aktívneho
zdravého životného štýlu a športu. Osem rokov je generálnym partnerom ČSOB Bratislava
Marathonu, ktorý je najväčším amatérskym bežeckým podujatím na Slovensku.
V roku 2015 spoločnosť PWC už tretíkrát za sebou ocenila ČSOB ako spoločnosť
s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v rámci bankového sektora udelením ceny „HR
Leading Organisation 2015“.
V tomto roku začala ČSOB intenzívnejšie pracovať s témou budovania zamestnávateľskej
značky. V rámci jej posilňovania a oslovovania kvalitných kandidátov z trhu, použila online
komunikáciu a je ako zamestnávateľ viac prítomná na sociálnych sieťach. ČSOB naďalej
využíva aj prezenčné formy propagácie značky ako zamestnávateľa, napr. na veľtrhoch práce,
či na organizovaných aktivitách v priamom kontakte so študentami. Tieto aktivity majú
napomôcť lepšej informovanosti potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v ČSOB. Okrem
vyhľadávania kandidátov z externého trhu práce čoraz častejšie podporuje ČSOB interné
kariérne možnosti a presuny zamestnancov medzi útvarmi, tak na vertikálnej ako aj
horizontálnej úrovni. Oddelenie ľudských zdrojov pokračovalo v zavádzaní nových metodík
vzdelávania tzv. blended learning, skvalitňovaní online a e-learningového vzdelávania,
napredovalo v ďalšom rozvoji talentov a v pláne nástupníctva na manažérske pozície.
Kontinuálne zlepšovalo vzdelávanie v retailovej sieti s dôrazom na kvalitnú adaptáciu
zamestnanca a jeho úspešné zaradenie do praxe. Aj tento rok oddelenie ľudských zdrojov
zrealizovalo trainee program pre útvary na centrále, no program bol rozšírený aj do pobočkovej
siete. Na skvalitnenie spolupráce útvarov sa zrealizovali stáže manažérov na retailových
pobočkách, čoho výsledkom boli návrhy na zlepšovanie procesov a spolupráce. Oddelenie
ľudských zdrojov sa viac sústredilo na oblasti dôležité pre súčasné dianie v ČSOB ako napr.
procesný manažment a bankopoistenie. V roku 2015 bola pozornosť venovaná aj
diagnostickým nástrojom rozvoju manažérskych zručností. Na tomto základe boli nastavené
rozvojové plány a vzdelávanie. Aj v roku 2015 prebehlo meranie angažovanosti zamestnancov
a na základe výsledkov boli spolu s manažérmi pripravené kroky k ďalšiemu zlepšeniu.
V súlade s „ČSOB pre Vás osobne“ oddelenie ľudských zdrojov realizovalo viacero aktivít
priamo pre zamestnancov. Patrí k nim obľúbená HR Kaviareň, kde sa zamestnanci
prezenčnou formou môžu dozvedieť odpovede na otázky týkajúce sa HR.
K 31.12.2015 bol počet zamestnancov banky 2 136, z toho vedúcich zamestnancov 253.
Naším zámerom je aj v roku 2016 pokračovať v úspešne nastúpenom raste finančných a hospodárskych
výsledkov vo všetkých kľúčových oblastiach.
V segmente retailového bankovníctva sa naďalej budeme zameriavať na oblasť úverov na
financovanie bývania, produkty pravidelného sporenia a aktívnych klientov. Zároveň
plánujeme svojich klientov vo zvýšenej miere osloviť ponukou produktov spotrebiteľského
financovania, kde vidíme značný potenciál. Naším zámerom je stať sa hlavnou bankou pre
väčšinu klientov. Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom zvýšenia aktivity existujúcich
klientov a tiež získavaním nových klientov, ktorí nebudú využívať iba vybrané produkty, ale
našu banku si zvolia za svoju domovskú banku.
Našu pozíciu plánujeme posilniť aj v oblasti úverovania malých a stredných podnikov,
predovšetkým zameraním sa na stimuláciu rastu tohto portfólia. Zintenzívnenie financovania
potrieb zabezpečíme aj prostredníctvom ČSOB Leasingu.
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Ako člen finančnej skupiny chceme aj naďalej klientom ponúkať široké spektrum služieb vo
všetkých oblastiach finančného života – od každodennej správy financií, cez investovanie,
stavebné sporenie, úverovanie až po poistenie. V súlade s dlhodobou stratégiou finančnej
skupiny budeme naďalej uplatňovať model bankopoistenia a krížového predaja s cieľom stať
sa celoživotným bankopoisťovacím partnerom našich klientov.
ČSOB sa nesie v znamení inovácií. Kontinuálne vylepšujeme mobilnú aplikáciu ČSOB
SmartBanking, investujeme do celého systému, nakoľko je pre nás dôležité, aby mal klient
dobrý pocit a pozitívnu skúsenosť či už pri vybavovaní si banko-poisťovacích záležitostí z
pohodlia svojho domova prostredníctvom aplikácie, pri riešení si svojich záležitostí cez call
centrum, či pri návšteve pobočky, kde sa snažíme poskytovať ten najkvalitnejší servis a
poradenstvo s ponukou širokého portfólia produktov pod jednou strechou.
Prioritou aj naďalej ostáva efektívne riadenie kapitálu a výdavkov spoločnosti, hľadanie úspor
v nákladoch. Obozretným prístupom riadenia rizík sledujeme náš strednodobý cieľ, udržanie
finančne zdravej a stabilnej banky.
Nevyhnutnou podmienkou naplnenia našich zámerov je zvyšovanie osobnej výkonnosti
zamestnancov našej spoločnosti, a tým napĺňanie želanej firemnej kultúry. Preto aj v roku 2016
budeme intenzívne pracovať v oblasti ľudských zdrojov s cieľom vytvoriť kvalitný a motivovaný
tím profesionálov.“
Kapitola 12. Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov
a strát emitenta
 Do kapitoly 12. Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa za prvý odsek tejto kapitoly text nasledujúceho znenia:
„V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané údaje z audítorsky overenej ročnej
konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31.12.2015 zostavenej podľa
Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ.“
 Do kapitoly 12. Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti a) Pomerové ukazovatele výkonnosti text
nasledujúceho znenia:
„
ČSOB Finančná skupina (konsolidované údaje)
VÝKONNOSŤ
ROE po zdanení
Pomer prevádzkových nákladov
a výnosov (Cost/Income ratio)
ROA po zdanení

2015
10,60%

2014
9,77%

2013
Po úprave*
9,56%

2013
9,56%

59,57%
0,96%

61,56%
0,97%

58,89%
1,00%

58,34%
1,00%

* zmena prezentácie výkazov v dôsledku prispôsobenia sa vykazovania v skupine KBC –
následná úprava komparatívnych údajov“


Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti b) Historické finančné informácie text
nasledujúceho znenia:

„Nasledujúce údaje sú prevzaté z audítorsky overenej konsolidovanej účtovnej závierky
emitenta za rok končiaci sa k 31. decembru 2015, pripravenej podľa Medzinárodných
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štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, predloženej vrátane správy audítora
ako súčasť ročnej finančnej správy za rok 2015 do NBS dňa 29.4.2016 a zverejnenej na
webovom sídle https://www.csob.sk dňa 29.4.2016, kde je dostupná k nahliadnutiu a z
audítorsky overenej konsolidovanej účtovnej závierky emitenta za rok končiaci sa k 31.
decembru 2014 a pripravenej podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
v znení prijatom EÚ, predloženej vrátane správy audítora ako súčasť ročnej finančnej správy
za rok 2014 do NBS dňa 30.4.2015 a zverejnenej na webovom sídle emitenta dňa 30.4.2015,
kde je dostupná k nahliadnutiu. Oznámenie o sprístupnení ročnej finančnej správy za rok 2015
bolo uverejnené v Hospodárskych novinách dňa 29.4.2016.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a iného komplexného výsledku r. 2014 - 2015
(zostavený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ)
(tis. EUR)

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013
Po úprave*

31.12.2013

Úrokové výnosy
Úrokové náklady

248 396
(40 228)

249 908
(47 183)

248 100
(53 507)

248 100
(53 507)

Čisté úrokové výnosy

208 168

202 725

194 593

194 593

Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie

70 385
(15 794)

66 828
(13 584)

61 942
(11 653)

61 942
(11 653)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

54 591

53 244

50 289

50 289

Čistý zisk z finančných operácií
Ostatný prevádzkový výsledok

18 147
8 577

15 734
299

21 172
7 335

21 172
9 890

Výnosy celkom

289 483

272 002

273 389

275 944

Personálne náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatné prevádzkové náklady

(76 606)
(11 528)
(84 298)

(70 490)
(10 847)
(86 109)

(66 586)
(10 895)
(83 511)

(66 586)
(10 895)
(83 511)

(172 432)

(167 446)

(160 992)

(160 992)

Zisk pred tvorbou opravných položiek,
finančných záruk a zdanením

117 051

104 556

112 397

114 952

Opravné položky a finančné záruky

(18 323)

(17 077)

(26 904)

(29 459)

98 728

87 479

85 493

85 493

(24 145)

(21 256)

(22 428)

(22 428)

Čistý zisk za účtovné obdobie po zdanení

74 583

66 223

63 065

63 065

Čistý zisk pripadajúci na:
Vlastníkov materskej spoločnosti
Nekontrolujúci podiel

74 583
-

66 223
-

63 065
-

63 065
-

Prevádzkové náklady

Zisk pred zdanením
Daň z príjmu

Iný komplexný výsledok:
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Položky, ktoré môžu byť reklasifikované do
výkazu ziskov a strát:
Finančný majetok na predaj
Zabezpečenie peňažných tokov
z toho: daň z príjmov vzťahujúca sa
k položkám, ktoré môžu byť
reklasifikované do výkazu
ziskov a strát

6 034
134

7 695
-

(5 321)
-

(5 321)
-

(1 740)

(2 171)

1 952

1 952

6 168

7 695

(5 321)

(5 321)

Celkový komplexný výsledok za účtovné
obdobie

80 751

73 918

57 744

57 744

Celkový komplexný výsledok za účtovné
obdobie pripadajúci na:
Vlastníkov materskej spoločnosti
Nekontrolujúci podiel

80 751
-

73 918
-

57 744
-

57 744
-

Základný a zriedený zisk na akciu v EUR

9 984

8 865

8 442

8 442

Iný komplexný výsledok po zdanení

* zmena prezentácie výkazov v dôsledku prispôsobenia sa vykazovania v skupine KBC – následná úprava
komparatívnych údajov
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii r. 2014 - 2015
(zostavený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ)
(tis. EUR)

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

Po úprave*
Aktíva
Pokladničné hodnoty a účty centrálnych
bánk
Finančný majetok v reálnej hodnote
preceňovaný cez výkaz ziskov a strát
Finančný majetok na predaj
Pohľadávky voči bankám
Úvery poskytnuté klientom
Investície držané do splatnosti
Pohľadávka zo splatnej dane z príjmov
Pohľadávka z odloženej dane z príjmov
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Majetok určený na predaj
Ostatné aktíva

232 685

180 872

123 058

123 058

77 913
552 822
47 941
5 465 129
1 266 234
1 419
14 376
73 123
12 665
21 397

223 431
515 240
54 943
4 581 447
1 121 399
5 825
14 030
69 281
13 308
19 700

196 536
466 687
42 151
4 249 339
1 072 658
425
18 674
71 801
15 381
11 988
16 011

196 536
466 687
42 151
4 247 378
1 072 658
425
18 674
71 801
15 381
11 988
17 972

Aktíva spolu

7 765 704

6 799 476

6 284 709

6 284 709

Záväzky a vlastné imanie
Finančné záväzky v reálnej hodnote
preceňované cez výkaz ziskov a strát
Záväzky voči bankám
Vklady a úvery prijaté od klientov

293 775
797 929
5 073 882

205 223
516 252
4 522 620

253 445
309 017
4 249 966

253 445
309 017
4 199 620
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Vydané dlhové cenné papiere
Rezervy
Ostatné záväzky
Záväzok zo splatnej dane z príjmov
Záväzok z odloženej dane z príjmov

823 327
11 598
54 519
6 852
-

811 092
9 753
54 784
1 646
-

750 017
9 214
44 027
9 186
41

750 017
9 214
94 373
9 186
41

Záväzky

7 061 882

6 121 370

5 624 913

5 624 913

Základné imanie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

248 004
484 726
49 601
(184 439)
31 347

248 004
484 726
44 169
(190 607)
25 591

248 004
484 726
37 990
(198 302)
24 313

248 004
484 726
37 990
(198 302)
24 313

74 583

66 223

63 065

63 065

703 822

678 106

659 796

659 796

7 765 704

6 799 476

6 284 709

6 284 709

Vlastné imanie
Záväzky a vlastné imanie spolu

* zmena prezentácie výkazov v dôsledku prispôsobenia sa vykazovania v skupine KBC – následná úprava
komparatívnych údajov
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Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31.12.2015
(zostavený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ)
Základné
imanie

Emisné
ážio

Rezervné
fondy

Oceňovacie rozdiely
z finančného majetku
na predaj

Oceňovacie rozdiely zo
zabezpečenia
peňažných tokov

Ostatné
oceňovacie
rozdiely

Nerozdelený
zisk

Spolu

248 004

484 726

37 990

17 860

-

(216 162)

87 378

659 796

-

-

6 179
-

7 695
-

-

-

66 223
(6 179)
(55 608)

73 918
(55 608)

Vlastné imanie
k 31. decembru 2014

248 004

484 726

44 169

25 555

-

(216 162)

91 814

678 106

Vlastné imanie
k 1. januáru 2015

248 004

484 726

44 169

25 555

-

(216 162)

91 814

678 106

-

-

5 432
-

6 034
-

134
-

-

74 583
(5 432)
(55 035)

80 751
(55 035)

248 004

484 726

49 601

31 589

134

(216 162)

105 930

703 822

(tis. EUR)
Vlastné imanie
k 1. januáru 2014
Celkový komplexný výsledok
za účtovné obdobie
Prídel do rezervného fondu
Vyplatené dividendy

Celkový komplexný výsledok
za účtovné obdobie
Prídel do rezervného fondu
Vyplatené dividendy
Vlastné imanie
k 31. decembru 2015

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31.12.2014
(zostavený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ)

Základné
imanie

Emisné
ážio

Rezervné
fondy

Oceňovacie rozdiely
z finančného
majetku na predaj

248 004

484 726

32 750

23 181

(216 162)

76 715

649 214

-

-

5 240
-

(5 321)
-

-

63 065
(5 240)
(47 162)

57 744
(47 162)

Vlastné imanie k 31. decembru 2013

248 004

484 726

37 990

17 860

(216 162)

87 378

659 796

Vlastné imanie k 1. januáru 2014

248 004

484 726

37 990

17 860

(216 162)

87 378

659 796

-

-

6 179
-

7 695
-

-

66 223
(6 179)
(55 608)

73 918
(55 608)

248 004

484 726

44 169

25 555

(216 162)

91 814

678 106

(tis. EUR)
Vlastné imanie k 1. januáru 2013
Celkový komplexný výsledok
za účtovné obdobie
Prídel do rezervného fondu
Vyplatené dividendy

Celkový komplexný výsledok
za účtovné obdobie
Prídel do rezervného fondu
Vyplatené dividendy
Vlastné imanie k 31. decembru 2014

Ostatné
oceňovacie
rozdiely Nerozdelený zisk

Spolu
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za r. 2014 - 2015
(zostavený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ)
(tis. EUR)
Zisk pred zdanením
Úpravy o:
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Nerealizovaný (zisk)/strata z finančných
nástrojov
Záporný goodwill
Výnosy z dividend
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Opravné položky a rezervy
(Zisk)/strata z predaja hmotného a nehmotného
majetku a majetku na predaj
Prevádzková strata pred zmenami v pracovnom
kapitáli
Peňažné toky z prevádzkových činností
Pohľadávky voči bankám
Finančný majetok v reálnej hodnote
preceňovaný cez výkaz ziskov a strát
Finančný majetok na predaj
Úvery poskytnuté klientom
Ostatné aktíva
Záväzky voči bankám
Finančné záväzky v reálnej hodnote
preceňované cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery prijaté od klientov
Rezervy
Ostatné záväzky
Úroky prijaté
Úroky zaplatené
Zaplatená daň z príjmov
Čisté peňažné toky z/(na) prevádzkové
činnosti
Peňažné toky z investičných činností
Obstaranie investícií držaných do splatnosti
Splatenie investícií držaných do splatnosti
Prijaté dividendy
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
Predaj hmotného a nehmotného majetku
a majetku na predaj
Obstaranie dcérskych spoločností
Čisté peňažné toky na investičné činnosti
Peňažné toky z finančných činností
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov
Splatenie dlhových cenných papierov
Platené dividendy
Čisté peňažné toky z/(na) finančné činnosti
Čistá zmena stavu peňazí a peňažných
ekvivalentov

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013
Po úprave*

31.12.2013

98 728

87 479

85 493

85 493

11 528

10 847

10 895

10 895

11 203
(355)
(10)
(248 396)
40 227
15 661

(27 158)
(7)
(249 908)
47 183
18 117

(8 241)
(3)
(248 100)
53 507
27 268

(8 241)
(3)
(248 100)
53 507
29 823

(136)
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33

33

(71 550)

(113 425)

(79 148)

(76 593)

2 461

3 861

1 740

1 740

78 299
(33 280)
(749 038)
(561)
123 778

6 852
(42 040)
(344 938)
4 683
207 271

181 970
(125 297)
(138 094)
(9 207)
(368 664)

181 970
(125 297)
(142 706)
(7 150)
(368 664)

111 314
552 727
(500)
(2 309)
252 444
(42 884)
(14 992)

(21 823)
273 343
(520)
3 823
253 025
(44 252)
(31 764)

59 622
132 082
(1 103)
5 038
249 169
(57 497)
(17 109)

59 622
127 745
(1 103)
9 375
249 169
(57 497)
(17 109)

205 909

154 096

(166 498)

(166 498)

(261 381)
116 015
10
(17 312)

(76 268)
27 777
7
(13 238)

(325 869)
101 776
3
(14 241)

(325 869)
101 776
3
(14 241)

3 200
9 472
(149 996)

13 285
(48 437)

2 698
(235 633)

2 698
(235 633)

126 114
(113 844)
(55 035)
(42 765)

68 406
(9 900)
(55 608)
2 898

503 015
(61 806)
(47 162)
394 047

503 015
(61 806)
(47 162)
394 047

13 148

108 557

(8 084)

(8 084)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku obdobia
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci obdobia
Čistá zmena

263 631

155 074

163 158

163 158

276 779
13 148

263 631
108 557

155 074
(8 084)

155 074
(8 084)

* zmena prezentácie výkazov v dôsledku prispôsobenia sa vykazovania v skupine KBC – následná úprava
komparatívnych údajov“



Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov
a strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti b) Historické finančné informácie - Audit
historických ročných finančných informácií text nasledujúceho znenia:

„Emitent vyhlasuje, že účtovné závierky za rok 2014 a 2015, z ktorých boli vybraté informácie
uvedené v tomto prospekte boli podrobené auditu.
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31.12.2015 zostavenej
podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou,
vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06
Bratislava, ktorá je členom Slovenskej komory audítorov (licencia SKAU č. 257).
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31.12.2014 zostavenej podľa
Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou,
vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06
Bratislava, ktorá je členom Slovenskej komory audítorov (licencia SKAU č. 257).
Okrem historických ročných konsolidovaných finančných informácií žiadne iné údaje uvedené
v tomto registračnom dokumente neboli podrobené auditu.“


Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti b) Historické finančné informácie - Vek najnovších
finančných informácií text nasledujúceho znenia:

„Audítorsky overené finančné informácie vybrané z konsolidovanej účtovnej závierky za rok
končiaci sa 31. decembra 2015 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou, zahrnuté do tohto registračného dokumentu,
nie sú staršie ako 18 mesiacov od dátumu vyhotovenia tohto registračného dokumentu.“


Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti b) Historické finančné informácie – Priebežné
a ostatné finančné informácie text nasledujúceho znenia:

„Finančné informácie, ktoré emitent zverejnil od posledných auditovaných konsolidovaných
účtovných závierok za rok končiaci 31. decembra 2015, nie sú audítorsky overené.“
 Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti c) Priebežné výsledky hospodárenia text
nasledujúceho znenia:
„Priebežná individuálna účtovná závierka za tri mesiace končiace sa 31. marca 2016
zostavená podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IAS 34 Finančné
vykazovanie v priebehu účtovného obdobia bola zverejnená na webovom sídle emitenta
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https://www.csob.sk/o-nas/banka/financne-informacie dňa 29.4.2016, kde je dostupná
k nahliadnutiu.
Finančné údaje vybraté z Priebežnej individuálnej účtovnej závierky za tri mesiace končiace
sa 31. marca 2016 zostavenej podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IAS
34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia, ktoré emitent zverejnil na svojej
internetovej stránke (www.csob.sk) 29.4.2016:
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Individuálny výkaz o finančnej situácii k 31.3.2016
(tis. EUR)
Aktíva
Pokladničné hodnoty a účty centrálnych bánk
Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný
cez výkaz ziskov a strát
Finančný majetok na predaj
Pohľadávky voči bankám
Úvery poskytnuté klientom
Investície držané do splatnosti
Investície v dcérskych spoločnostiach
Pohľadávka z odloženej dane z príjmov
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Ostatné aktíva

31.3.2016

31.12.2015

242 953

232 607

106 743
514 953
55 752
4 592 483
1 287 800
78 591
9 597
47 022
10 027
25 363

83 072
511 236
43 507
4 458 947
1 245 688
77 591
9 686
47 601
10 839
16 268

Aktíva spolu

6 971 284

6 737 042

Záväzky a vlastné imanie
Finančné záväzky v reálnej hodnote preceňované
cez výkaz ziskov a strát
Záväzky voči bankám
Vklady a úvery prijaté od klientov
Vydané dlhové cenné papiere
Rezervy
Ostatné záväzky
Záväzok zo splatnej dane z príjmov

107 172
367 461
5 250 861
498 779
6 279
47 042
7 542

293 779
381 352
4 870 782
463 608
10 685
38 306
6 360

Záväzky

6 285 136

6 064 872

Základné imanie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

248 004
484 726
49 601
(183 232)
3 818
71 729
11 502

248 004
484 726
49 601
(185 708)
3 818
71 729

686 148

672 170

6 971 284

6 737 042

Vlastné imanie
Záväzky a vlastné imanie spolu
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Individuálny výkaz ziskov a strát a iného komplexného výsledku
za tri mesiace končiace sa 31.3.2016
(tis. EUR)

31.3.2016

31.3.2015

Úrokové výnosy
Úrokové náklady

50 076
(8 684)

50 702
(9 033)

Čisté úrokové výnosy

41 392

41 669

Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie

13 845
(2 742)

15 223
(2 808)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

11 103

12 415

5 300
3
320

11 952
3
19

58 118

66 058

Personálne náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatné prevádzkové náklady

(15 822)
(2 619)
(23 647)

(15 334)
(2 515)
(20 836)

Prevádzkové náklady

(42 088)

(38 685)

16 030

27 373

(695)

(614)

Zisk pred zdanením

15 335

26 759

Daň z príjmu

(3 833)

(6 568)

Čistý zisk za účtovné obdobie

11 502

20 191

2 476

4 048

(698)

(1 142)

2 476

4 048

13 978

24 239

1 540

2 703

Čistý zisk z finančných operácií
Výnosy z dividend
Ostatný prevádzkový výsledok
Výnosy celkom

Zisk pred tvorbou opravných položiek,
finančných záruk a zdanením
Opravné položky a finančné záruky

Iný komplexný výsledok:
Položky, ktoré môžu byť reklasifikované
do výkazu ziskov a strát:
Finančný majetok na predaj
z toho: daň z príjmov vzťahujúca sa
k finančnému majetku na predaj
Iný komplexný výsledok po zdanení
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie
Základný a zriedený zisk na akciu v EUR
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Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní za tri mesiace končiace sa 31.3.2016

Základné
imanie

Emisné
ážio

Rezervné
fondy

Oceňovacie rozdiely
z finančného majetku
na predaj

Ostatné
oceňovacie
rozdiely

Nerozdelený
zisk

Spolu

248 004

484 726

44 169

23 971

(216 162)

64 285

648 993

-

-

-

4 048

-

20 191

24 239

Vlastné imanie k 31. marcu 2015

248 004

484 726

44 169

28 019

(216 162)

84 476

673 232

Vlastné imanie k 1. januáru 2016

248 004

484 726

49 601

30 454

(216 162)

75 547

672 170

-

-

-

2 476

-

11 502

13 978

248 004

484 726

49 601

32 930

(216 162)

87 049

686 148

(tis. EUR)
Vlastné imanie k 1. januáru 2015
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie
Vlastné imanie k 31. marcu 2016

Individuálny výkaz peňažných tokov za tri mesiace končiace sa 31.3.2016
- skrátený
(tis. EUR)

31.3.2016

31.3.2015

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Čisté peňažné toky na investičné činnosti
Čisté peňažné toky z/(na) finančných činností

76 846
(46 857)
34 012

67 748
(64 328)
(31 503)

Čistá zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci obdobia
Čistá zmena

64 001
268 797
332 798
64 001

(28 083)
258 748
230 665
(28 083)

 V kapitole 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a strát
emitenta sa nahrádza prvý odsek v časti Súdne a arbitrážne konania textom nasledujúceho
znenia:
V priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov pred dátumom vyhotovenia tohto prospektu neprebehli
žiadne vládne, súdne alebo arbitrážne konania, ktoré by mali v nedávnej minulosti alebo by mohli
mať významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta alebo skupiny a emitent si nie
je vedomý ani hrozby takýchto konaní.

 Do kapitoly 12 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a
strát emitenta sa dopĺňa na koniec časti c) Priebežné výsledky hospodárenia – Významná
zmena finančnej alebo obchodnej situácie emitenta text nasledujúceho znenia:
„Od zverejnenia konsolidovaných auditovaných výsledkov hospodárenia k 31.12.2015
a priebežných individuálnych neauditovaných výsledkov hospodárenia k 31.3.2016
zostavených podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou, nenastali žiadne významné zmeny finančnej alebo obchodnej situácie
skupiny.“
Kapitola 16. Zoznam krížových odkazov použitých v Registračnom dokumente
 Do kapitoly 16 Zoznam krížových odkazov použitých v Registračnom dokumente sa za
ustanovenie písm. d) dopĺňa nové ustanovenie písm. e) a písm. f) nasledujúceho znenia:
e) „Odkaz na audítorsky overenú konsolidovanú účtovnú závierku emitenta za rok
končiaci sa 31. decembra 2015, pripravenú podľa Medzinárodných štandardov
finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, predloženú vrátane správy audítora
ako súčasť ročnej finančnej správy za rok 2015 do NBS dňa 29.4.2016 a
zverejnenú na webovom sídle https://www.csob.sk/o-nas/banka/financneinformacie emitenta dňa 29.4.2016, sa nachádza na strane 15 tohto Registračného
dokumentu. Oznámenie o sprístupnení ročnej finančnej správy za rok 2015 bolo
uverejnené v Hospodárskych novinách dňa 29.4.2016.
f)

Odkaz na priebežnú individuálnu účtovnú závierku za tri mesiace končiace sa 31.
marca 2016 zostavenú podľa Medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo
IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia predloženú do NBS
dňa 29.4.2016 a zverejnenú na webovom sídle emitenta https://www.csob.sk/onas/banka/financne-informacie dňa 29.4.2016, sa nachádza na strane 25 tohto
Registračného dokumentu. c) Priebežné výsledky hospodárenia“

