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Úplné znenie
opatrenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní
informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.)
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.),
opatrenia Národnej banky Slovenska č. 15/2018 (oznámenie č. 328/2018 Z. z.),
opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2020 (oznámenie č. 378/2020 Z. z.)
a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2021 (oznámenie č. 401/2021 Z. z.)
Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a o opatreniach
na nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené obsahujú
a) organizačnú schému, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu
a osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa § 7 ods. 21 zákona podľa evidenčného
stavu, pri pobočke zahraničnej banky priemerný počet zamestnancov za rok,
b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum
skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou
Slovenska,
c) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa
vykonávajú,
d) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa
nevykonávajú,
e) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých
vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené,
zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté,
f) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie
na nápravu 1) v priebehu kalendárneho štvrťroka,
g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta 2)
v priebehu kalendárneho štvrťroka.
a)

)
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)
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)
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(2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky obsahujú
údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu
pre finančné vykazovanie č. 7, 3)
Napríklad § 22 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších
predpisov, § 50 ods. 1 písm. a) až c) a e) až p) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 22 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50
ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 1 písm. e) zákona
č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní
medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029) v platnom
znení.
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b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného
štandardu pre finančné vykazovanie č. 7,3)
c) súhrnnú výšku expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania
(úroveň 1) 4) v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise, 5)
d) súhrnnú výšku expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania,
ale nie znehodnotené (úroveň 2)4) v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom
predpise,5)
e) súhrnnú výšku znehodnotených expozícií (úroveň 3)4) v členení podľa tried expozícií
uvedených v osobitnom predpise,5)
f) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok4) v členení podľa tried expozícií uvedených
v osobitnom predpise,5)
g) údaje o ukazovateli krytia likvidity v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky
na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
h) údaje o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch
a hypotekárnych záložných listoch, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky
na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
i) údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli
finančnej páky, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
j) údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou, v členení podľa
výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5.
(3) Informácie uverejňované pobočkou zahraničnej banky o finančných ukazovateľoch
obsahujú
a) ročnú účtovnú závierku zahraničnej banky,
b) konsolidovanú účtovnú závierku zahraničnej banky,
c) výročnú správu zahraničnej banky,
d) konsolidovanú výročnú správu zahraničnej banky,
e) správu nezávislého audítora z auditu ročnej účtovnej závierky zahraničnej banky ako
súčasť ročnej účtovnej závierky zahraničnej banky,
f) správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky zahraničnej banky
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky zahraničnej banky.
(4) Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú rezidentmi a ktorí
vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky obsahujú, ak ide o
a) fyzickú osobu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. podiel na základnom imaní banky,
4. podiel na hlasovacích právach v banke,
b) fyzickú osobu – podnikateľa
1. obchodné meno,
)

4

)

5

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov,
hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
(oznámenie č. 337/2017 Z. z.).
Článok 112 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia
(EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.
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2. identifikačné číslo,
3. miesto podnikania,
4. číslo zápisu do úradného registra alebo do inej úradnej evidencie,
5. hlavný predmet podnikania,
6. podiel na základnom imaní banky,
7. podiel na hlasovacích právach v banke,
c) právnickú osobu neuvedenú v písmenách d) až f)
1. obchodné meno,
2. právnu formu,
3. sídlo,
4. identifikačné číslo,
5. hlavný predmet činnosti,
6. podiel na základnom imaní banky,
7. podiel na hlasovacích právach v banke,
d) obec alebo vyšší územný celok
1. názov,
2. identifikačné číslo,
3. podiel na základnom imaní banky,
4. podiel na hlasovacích právach v banke,
e) Fond národného majetku Slovenskej republiky
1. identifikačné číslo,
2. podiel na základnom imaní banky,
3. podiel na hlasovacích právach v banke,
f) orgán štátnej správy
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. podiel na základnom imaní banky,
5. podiel na hlasovacích právach v banke.
(5) Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú nerezidentmi a ktorí
vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky obsahujú, ak ide o
a) fyzickú osobu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania,
4. štát,
5. podiel na základnom imaní banky,
6. podiel na hlasovacích právach v banke,
b) právnickú osobu
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. štát,
4. podiel na základnom imaní banky,
5. podiel na hlasovacích právach v banke.
(6) Informácie o akcionároch banky neuvedených v odseku 4 obsahujú
a) počet akcionárov banky,
b) podiel na základnom imaní banky,

Úplné znenie opatrenia NBS č. 16/2014

c)

4

podiel na hlasovacích právach v banke.

(7) Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou,
z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku obsahujú
a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej
spoločnosti voči banke, a názov štátu, v ktorom táto osoba prevažne pôsobí a obchodné
meno, sídlo, hlavný predmet činnosti jednotlivých členov konsolidovaného celku a názov
štátu, v ktorom títo členovia prevažne pôsobia,
b) schému konsolidovaného celku,
c) podiel banky na základnom imaní a podiel banky na hlasovacích právach jednotlivých
členov konsolidovaného celku, na ktorého čele sa banka nachádza.
§2
(1) Informácie podľa § 1 a podľa osobitného predpisu 6) sa uverejňujú v štátnom
jazyku 7) alebo v českom jazyku 8) na webovom sídle banky alebo pobočky zahraničnej banky,
vo formáte umožňujúcom ich kopírovanie a na požiadanie možno nahliadnuť do týchto
informácií v prevádzkovom priestore každej organizačnej zložky banky alebo pobočky
zahraničnej banky. Informácie podľa § 1 zostávajú uverejnené aspoň do uverejnenia informácií
za nasledujúci kalendárny štvrťrok alebo nasledujúci kalendárny rok.
(2) Informácie podľa § 1 ods. 1, ods. 2 písm. i), ods. 3 až 7 a podľa osobitného predpisu6)
sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, najneskôr
do 90 dní po schválení účtovnej závierky.
(3) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. a) až h) a podľa osobitného predpisu, 9) sa
uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, najneskôr
do 45 dní po uplynutí posledného dňa príslušného prvého kalendárneho štvrťroka až tretieho
kalendárneho štvrťroka a najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa príslušného štvrtého
kalendárneho štvrťroka.
(4) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu ustanovených častí č. 1, 3, 4 a 9
prílohy č. 5 sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka,
najneskôr do 45 dní po uplynutí posledného dňa prvého kalendárneho polroka a najneskôr
do 90 dní po uplynutí posledného dňa druhého kalendárneho polroka, ak ide o banku podľa
osobitného predpisu. 10)
(5) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu ustanovených častí č. 1, 3, 4 a 9
prílohy č. 5 sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,

Časť VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 v platnom znení.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších
predpisov.
8
) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
9
) Článok 437 ods. 1 písm. d) a e) a článok 438 písm. c) až f) časti VIII nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013.
10
) § 33a písm. b) a c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
)
)

6
7
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najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho roka, ak nejde o banku podľa
osobitného predpisu.10)
(6) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. j) v rozsahu ustanovených častí č. 2, 5 až 8 a 10
prílohy č. 5 sa uverejňujú, ak ide o banku podľa osobitného predpisu10) a zároveň pomer objemu
problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou k objemu celkových expozícií
dosiahne úroveň najmenej 5 % dva po sebe nasledujúce štvrťroky počas štyroch štvrťrokov
pred dátumom uverejnenia. Informácie sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu
príslušného kalendárneho roka, najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho
roka.
(7) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, lehoty na uverejňovanie
informácií, určené v odsekoch 2 až 6, sa predlžujú o časový úsek, o ktorý je posunutý začiatok
hospodárskeho roku oproti kalendárnemu roku.
§3
(1) Na účely tohto opatrenia sa podstatným odchýlením uverejnených informácií
od skutočnosti rozumie, ak
a) banka a pobočka zahraničnej banky
1. uverejní v zozname podľa § 1 ods. 1 písm. c) bankovú činnosť, na ktorú nemá udelené
povolenie od Národnej banky Slovenska,
2. neuverejní v zozname podľa § 1 ods. 1 písm. e) bankovú činnosť, ktorej vykonávanie
bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané
alebo bolo bankové povolenie na jej výkon odobraté,
3. uverejní nesprávnu citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo
uložené opatrenie na nápravu alebo pokuta,
4. uverejní informáciu o finančných ukazovateľoch, ktorá sa odchýli od skutočnosti
aspoň o 5 % hodnoty príslušného ukazovateľa,
b) sa banka v uverejnených informáciách o desiatich najväčších akcionároch banky podľa § 1,
ktorí vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky, odchýli v akomkoľvek údaji
od skutočnosti.
(2) Uverejnené informácie, o ktorých sa zistí, že sú neúplnými informáciami, alebo že
sa tieto informácie podstatne odchyľujú od skutočnosti, sa výrazne označia slovami
„NESPRÁVNE INFORMÁCIE“ a informácie, ktoré sú opravou neúplných informácií, alebo
ktoré sú opravou informácií, ktoré sa podstatne odchyľujú od skutočnosti, sa výrazne označia
slovami „OPRAVENÉ INFORMÁCIE“.
§4
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 15/2010
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie
č. 387/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011
č. 19/2011 (oznámenie č. 506/2011 Z. z.).
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§6
Opatrenie NBS č. 16/2014 nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Opatrenie NBS č. 13/2015 nadobudlo účinnosť 1. decembra 2015.
Opatrenie NBS č. 15/2018 nadobudlo účinnosť 31. decembra 2018.
Opatrenie NBS č. 6/2020 nadobudlo účinnosť 31. decembra 2020.
Opatrenie NBS č. 11/2021 nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie
tel.: +421 2 5787 3301
oddelenie regulácie bankovníctva a platobných služieb
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Príloha č. 1 k opatreniu č. 16/2014
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie:
1. Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových
inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte majúcich svoje ústredie mimo
tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv.1).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe
k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami
a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES
a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013).

b
Vysokokvalitné likvidné aktíva
Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva
Hotovosť - záporné peňažné toky
Retailové vklady a vklady živnostníkov
z toho: stabilné vklady
z toho: menej stabilné vklady
Nezabezpečené financovanie
prevádzkové vklady
neprevádzkové vklady
nezabezpečený dlh
Zabezpečené financovanie
Dodatočné požiadavky
záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými
expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie
záporné peňažné toky súvisiace so stratou
financovania dlhových produktov
kreditné facility a facility likvidity
Iné zmluvné záväzky financovania
Iné podmienené záväzky financovania
CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY
Hotovosť - kladné peňažné toky
Zabezpečené pôžičky
Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií
Iné kladné peňažné toky
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
Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej
špecializovanej úverovej inštitúcie
CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY
Plne vyňaté kladné peňažné toky
Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu
Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu
Vankúš likvidity
Celkové čisté záporné peňažné toky
Ukazovateľ krytia likvidity v percentách

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

25
26
27
28
29
30
31

24

23

15
16
17
18
19
20
21
22

14

13

Údaje

č.r.
1

2

3

Celková nevážená hodnota (priemer)
4

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

VZOR

5

6

7

Celková vážená hodnota (priemer)
8

(údaje v tis. eur)
1/1

Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2014

Metodika na vypracúvanie Údajov o ukazovateli krytia likvidity
1. Údaje sa zverejňujú bankou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia pre zverejňovanie
informácií podľa ôsmej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení
a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie
likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015).
2. Vypĺňajú sa všetky riadky, a to iba v tých častiach, ktoré nie sú označené svetlo
sivou tlačou.
3. Údaje sa uvádzajú v eurách. Hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska,
ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz,
platného ku dňu zostavenia prílohy.
4. Použitá skratka
tis. – tisíc.

Menovitá hodnota vydaných dlhopisov
z toho: na vlastnom účte

1

Odhadované záväzky

Krycí súbor

Aktuálny ukazovateľ krytia

Zákonné krytie
Vyššie krytie

6

7

8

9

11

Základné aktíva / Riadne krytie

Doplňujúce aktíva / Náhradné krytie

Deriváty

Likvidné aktíva

13

14

15

b

a

12

Štruktúra aktív v krycom súbore

Č.r.

Časť B

Aktuálny rating vydaných KD a HZL

Priemerná vážená kupónová sadzba KD a HZL

5

10

Priemerná vážená doba zostatkovej splatnosti
istiny KD a HZL (v rokoch)

4

Počet emisií

b

a

2
3

Charakteristika

Č.r.

Časť A
Celkový prehľad vydaných dlhopisov a ich krytia

0

0

1

Hodnota celkom

1

Hodnota

2

Podiel na krycom
súbore

5,00%

2

AÚV /
relatívna
hodnota

3

EUR

3

EUR

4

USD

4

USD

5

GBP

Hodnota podľa meny

5

GBP

Hodnota podľa meny

KD a preregistrované HZL

6

CZK

6

CZK

7

Iné

7

Iné

Údaje o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch

VZOR

8

Hodnota
celkom

8

Hodnota

9

Podiel na
krycom súbore

9

AÚV

10

EUR

10

EUR

HZL

12

CZK

11

USD

12

CZK

Hodnota podľa meny

11

USD

Hodnota podľa meny

13

Iné

13

Iné
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Časť C

od 1 - do 2 rokov vrátane

od 2 - do 5 rokov vrátane

od 5 - do 10 rokov vrátane

od 10 - do 15 rokov vrátane

od 15 - do 20 rokov vrátane

od 20 - do 25 rokov vrátane

od 25 - do 30 rokov vrátane
Priemerná vážená splatnosť v rokoch

27

28

29

30

31

32

33

1

Hodnota celkom

Košický kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

23

24

SR - spolu

Trenčiansky kraj

22

25

Prešovský kraj

21

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj (bez Bratislava-mesto)

19

20

Banskobystrický kraj

b

18

Bratislava - mesto

Umiestnenie založenej nehnutelnosti

17

16

a

Č.r.

Hodnota
nehnuteľnosti

1

5

2

3

Priemerná
vážená ÚS

4

5

Hodnota
pohľadávok
riadneho krytia

Hodnota
nehnuteľnosti

4

6

Priemerná
vážená ÚS

6

Riadne krytie Náhradné krytie
(hodnota aktív) (hodnota aktív)

Hodnota
pohľadávok
základných aktív

2

Hodnota celkom

HZL

3

Hodnota
základných aktív

HZL

KD a preregistrované HZL

Regionálne členenie aktív podľa miesta nehnuteľného zabezpečenia

Časť D

34

b

od 0 - do 1 roku vrátane

a

Časové pásmo

26

Č.r.

Hodnota
doplňujúcich
aktív

KD a preregistrované HZL

Štruktúra zostatkovej doby splatnosti vydaných dlhopisov a aktív ich krytia

2/2

Metodika na vypracúvanie Údajov o krytých dlhopisoch
a hypotekárnych záložných listoch
tlačou.

1.

Vypĺňajú sa všetky riadky, a to iba v tých častiach, ktoré nie sú označené sivou

2. V ČASTI A sa zverejňuje celkový prehľad registra krytých dlhopisov a registra
hypoték (ďalej len „registre“), stav vydaných krytých dlhopisov, preregistrovaných HZL a HZL
a k nim požadovaný stav krytia, aktuálny zostatok aktív a pasív podľa mien, relatívna
a absolútna hodnota ukazovateľov a odhadované záväzky súvisiace s programom krytých
dlhopisov. Údaje sa uvádzajú podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 14/2018
o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania
dohľadu (oznámenie č. 327/2018 Z. z.).
v r. 8 s.2

sa uvádza relatívna hodnota vyjadrená v percentách, a to podľa tohto vzorca:
„r.7s.1/sum(r.1s.1+ r.6s.1)*100“,
v r. 9 s.1
sa uvádza absolútna hodnota prislúchajúca k prednastavenej hodnote 5%
z hodnoty záväzkov zodpovedajúca o/C. Údaj sa dopĺňa výpočtom, a to podľa
tohto vzorca: „sum(r.1s.1 + r.6s.1)/r.9s.2“,
v r.10 s.1
sa uvádza absolútna hodnota prislúchajúca k relatívnej hodnote dobrovoľného
vyššieho krytia, uvedenej v r.10s.2 v percentách zaokrúhlená na dve desatinné
miesta, ktorá je určená v emisných podmienkach. Uvádza sa len rozdiel medzi
hodnotou určenou v emisných podmienkach a zákonným krytím. Ak dobrovoľné
vyššie krytie nie je určené v emisných podmienkach, údaje sa nevypĺňajú, napriek
tomu, že celkový aktuálny ukazovateľ krytia v r.8s.2 je vyšší ako 5%. Údaje sa
dopĺňajú výpočtom, a to podľa tohto vzorca: „sum(r.1s.1 + r.6s.1)/r.10s.2“,
v s. 1 až 7 sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného
riadku,
v s. 8 až 13 sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného
riadku.
3. V ČASTI B sa zverejňuje celkový prehľad aktív a ich aktuálnych zostatkov istín v
krycom súbore podľa jednotlivých typov aktív, meny v ktorej boli uzatvorené, ako aj ich podiel
na celkovom krycom súbore. Údaje sa uvádzajú podľa opatrenia Národnej banky Slovenska
č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely
vykonávania dohľadu (oznámenie č. 327/2018 Z. z.).
v s. 1 až 7

sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného
riadku,
v s. 8 až 13 sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného
riadku.

4. V ČASTI C sa zverejňuje štruktúra zostatkovej doby splatnosti aktív a pasív
v jednotlivých časových pásmach a ich celková priemerná vážená splatnosť. Údaje sa uvádzajú
podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých
dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 327/2018 Z. z.).
v s. 1 až 3
v s. 4 až 6
riadku.

sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného
riadku,
sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného

5. V ČASTI D sa zverejňujú informácie o hodnotách nehnuteľného zabezpečenia
základných aktív v krycom súbore v členení podľa regiónu SR v ktorom sa nachádza
nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva. Údaje sa uvádzajú podľa opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a
z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 327/2018 Z. z.).
v s. 1 až 2

sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného
riadku,
sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného

v s. 4 až 5
riadku,
v r. 25 s. 3 a s. 6 sa uvádza priemerná vážená úroková sadzba všetkých základných aktív
v krycom súbore za SR spolu.
6.
r.
–
s.
–
AÚV –
CZK –
GBP –
HZL –
KD
–
LTV –
o/C
–
SR
tis.
ÚS
USD

–
–
–
–

Použité skratky
riadok
stĺpec
alikvotný úrokový výnos
česká koruna
britská libra
hypotekárny záložný list
kryté dlhopisy
Loan to value, hodnota úveru k hodnote nehnuteľnosti
over-collateralisation, vyššie zákonné krytie a dobrovoľné krytie nad 100 % hodnoty
KD
Slovenská republika
tisíc
úroková sadzba
americký dolár.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 16/2014
VZOR

Údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli finančnej páky
1/1
(v tis. eur)
č. r.
a

Údaje
b
Vlastné zdroje

1

Vlastný kapitál Tier 1 (CET1)

2

Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) , ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s
analogickými očakávanými úverovými stratami

2a

Vlastný kapitál Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a
stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v
súlade s článkom 468 nariadenia

3

Kapitál Tier 1

4

Kapitál Tier 1, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami

4a

Kapitál Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami
oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s
článkom 468 nariadenia

5

Celkový kapitál

6

Celkový kapitál, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami

6a

Celkový kapitál, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami
oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s
článkom 468 nariadenia
Rizikovo vážené aktíva (výška)

7

Rizikovo vážené aktíva spolu

8

Rizikovo vážené aktíva spolu, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s
analogickými očakávanými úverovými stratami
Kapitálový podiel

9

Vlastný kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície)

10

Vlastný kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné
opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami

10a

Vlastný kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo
dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou
prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia

11

Kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície)

12

Kapitál Tier 1 (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v
súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami

12a

Kapitál Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom
ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia

13

Celkový kapitál (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície)

14

Celkový kapitál (percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v
súvislosti s IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami

14a

Celkový kapitál (ako percentuálny podiel výšky rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom
ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia
Ukazovateľ finančnej páky

15

Veľkosť celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky

16

Ukazovateľ finančnej páky

17

Ukazovateľ finančnej páky, ak sa neuplatnili prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9 alebo s
analogickými očakávanými úverovými stratami

17a

Ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a
stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v
súlade s článkom 468 nariadenia

T
1

T-1
2

T-2
3

T-3
4

T-4
5

Metodika na vypracúvanie
Údajov o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele
a ukazovateli finančnej páky
1. Údaje sa zverejňujú, ak sa uplatňuje článok 473a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie
a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013)
v platnom znení (ďalej len „nariadenie“).
2. Vypĺňajú sa všetky riadky, a to v tých častiach, ktoré nie sú označené sivou tlačou.
3. Na účely zverejňovania sa rozumejú analogickými očakávanými úverovými stratami
modely očakávaných úverových strát, ktoré sú rovnaké ako sa používajú v účtovných
štandardoch prijatých v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní
medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029) v platnom
znení.
4. V r. 1 sa uvádza výška vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s výškou, ktorú banka
zverejnila podľa 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 (ďalej len „vykonávacie technické predpisy o zverejňovaní požiadaviek na vlastné
zdroje“).
5. V r. 2 sa uvádza výška vlastného kapitálu Tier 1, ako keby sa neuplatnila výška
vypočítaná v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení v súvislosti
s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami.
6. V r. 2a sa uvádza výška vlastného kapitálu Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou
prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
7. V r. 3 sa uvádza výška kapitálu Tier 1 v súlade s výškou, ktorú banka zverejnila podľa
vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné zdroje.
8. V r. 4 sa uvádza výška kapitálu Tier 1, ako keby sa neuplatnila výška vypočítaná
v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení v súvislosti
s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami.
9. V r. 4a sa uvádza výška kapitálu Tier 1, ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou
prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
10. V r. 5 sa uvádza výška celkového kapitálu v súlade s výškou, ktorú banka zverejnila
podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné zdroje.

11. V r. 6 sa uvádza výška celkového kapitálu, ako keby sa neuplatnila výška vypočítaná
v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení v súvislosti
s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami.
12. V r. 6a sa uvádza výška celkového kapitálu, ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou
prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
13. V r. 7 sa uvádza výška celkových rizikovo vážených aktív v súlade s výškou, ktorú
banka zverejnila podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek
na vlastné zdroje.
14. V r. 8 sa uvádza výška celkových rizikovo vážených aktív, ako keby sa neuplatnila
výška vypočítaná v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení
v súvislosti s medzinárodným
štandardom
finančného výkazníctva IFRS 9 alebo
s analogickými očakávanými úverovými stratami.
15. V r. 9 sa uvádza podiel kapitálu CET1 v súlade s hodnotou, ktorú banka zverejnila
podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné zdroje.
16. V r. 10 sa uvádza podiel kapitálu CET1, ako keby sa neuplatnila výška vypočítaná
v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení v súvislosti
s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 9 alebo s analogickými
očakávanými úverovými stratami.
17. V r. 10a sa uvádza výška vlastného kapitálu Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky
rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými
ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí
komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
18. V r. 11 sa uvádza podiel kapitálu Tier 1 v súlade s hodnotou, ktorú banka zverejnila
podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné zdroje.
19. V r. 12 sa uvádza podiel kapitálu Tier 1, ako keby sa neuplatnili prechodné opatrenia
v súvislosti s medzinárodným
štandardom
finančného výkazníctva IFRS 9 alebo
s analogickými očakávanými úverovými stratami vypočítané v súlade s článkom 473a
nariadenia.
20. V r. 12a sa uvádza výška kapitálu Tier 1 (ako percentuálny podiel výšky rizikovej
expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami
a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí komplexného
výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
21. V r. 13 sa uvádza celkový podiel kapitálu v súlade s hodnotou, ktorú banka
zverejnila podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné
zdroje.

22. V r. 14 sa uvádza celkový podiel kapitálu, ako keby sa neuplatnili prechodné
opatrenia v súvislosti s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 9 alebo
s analogickými očakávanými úverovými stratami vypočítané v súlade s článkom 473a
nariadenia.
23. V r. 14a sa uvádza výška celkového kapitálu (ako percentuálny podiel výšky
rizikovej expozície), ako keby sa neuplatnilo dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými
ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou prostredníctvom ostatných súčastí
komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
24. V r. 15 sa uvádza veľkosť celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky v súlade
s hodnotou, ktorú banka zverejnila podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/200
z 15. februára 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide
o zverejňovanie ukazovateľa finančnej páky pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 39, 16.2.2016).
25. V r. 16 sa uvádza ukazovateľ finančnej páky v súlade s hodnotou zverejnenou
bankou podľa vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ uvedeného v bode 24.
26. V r. 17 sa uvádza ukazovateľ finančnej páky vypočítaný ako keby sa neuplatnila
výška vypočítaná v súlade s článkom 473a nariadenia z dôvodu prechodných opatrení
v súvislosti s medzinárodným
štandardom
finančného výkazníctva IFRS 9 alebo
s analogickými očakávanými úverovými stratami.
27. V r. 17a sa uvádza ukazovateľ finančnej páky, ako keby sa neuplatnilo dočasné
zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami a stratami oceňovanými reálnou hodnotou
prostredníctvom ostatných súčastí komplexného výsledku v súlade s článkom 468 nariadenia.
28. V s. 1 až 5 sa uvádzajú vykazované obdobia T, T-1, T-2, T-3 a T-4 ako štvrťročné
obdobia. Údaje, ktoré sa zverejňujú štvrťročne, sa uvádzajú za obdobia T, T-1, T-2, T-3 a T-4;
údaje, ktoré sa zverejňujú polročne, sa uvádzajú za obdobia T, T-2 a T-4 a údaje, ktoré sa
zverejňujú ročne, sa uvádzajú za obdobia T a T-4.
29. Zverejňovanie údajov za predchádzajúce obdobia sa nevyžaduje, ak sa údaje
zverejňujú prvý raz. Údaje o predchádzajúcich obdobiach sa vyžadujú len vtedy,
ak predchádzajúce obdobia sú skoršie ako začiatočný dátum ich prvého finančného roka, ktorý
sa začína 1. januára 2018 alebo neskôr.
30. Ak sa banka rozhodne neuplatňovať článok 473a nariadenia, zverejňuje sa vyhlásenie
o neuplatňovaní prechodných opatrení v súvislosti s medzinárodným štandardom finančného
výkazníctva IFRS 9 alebo s analogickými očakávanými úverovými stratami, zverejňujú sa
akékoľvek zmeny uvedeného rozhodnutia za dané obdobie, a že vlastné zdroje, kapitál
a ukazovatele finančnej páky banky už v plnom rozsahu vyjadrujú vplyv medzinárodného
štandardu finančného výkazníctva IFRS 9 alebo analogických očakávaných úverových strát.
r.
s.
tis.
T

31. Použité skratky
– riadok
– stĺpec
– tisíc
– časové obdobie.

b

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Úvery a preddavky
Centrálne banky
Orgány verejnej správy
Úverové inštitúcie
Ostatné finančné korporácie
Nefinančné korporácie
Domácnosti
Dlhové cenné papiere
Poskytnuté úverové prísľuby
Spolu

Protistrana

č.r.

časť 1: Kreditná kvalita expozícií s odloženou splatnosťou

c

Bezproblémové expozície s
odloženou splatnosťou

d

Z toho v stave zlyhania
e

Z toho so zníženou hodnotou
f

Problémové expozície s odloženou splatnosťou

Hrubá účtovná hodnota expozícií

g

Na bezproblémové expozície
s odloženou splatnosťou

h

Na problémové expozície
s odloženou splatnosťou

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny
reálnej hodnoty z dôvodu
kreditného rizika a úprav ocenenia

Údaje o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou

VZOR

i

j

Z toho prijaté zabezpečenie na
problémové expozície

Prijaté zabezpečnie na expozície s odloženou splatnosťou
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Príloha č. 5 k opatreniu č. 16/2014

Protistrana

a
b
1 Úvery a preddavky
Centrálne banky
2
Orgány verejnej správy
3
Úverové inštitúcie
4
Ostatné finančné korporácie
5
Nefinančné korporácie
6
Z toho MSP
7
Domácnosti
8
9 Dlhové cenné papiere
Centrálne banky
10
Orgány verejnej správy
11
Úverové inštitúcie
12
13
Ostatné finančné korporácie
Nefinančné korporácie
14
15 Podsúvahové expozície
Centrálne banky
16
Orgány verejnej správy
17
Úverové inštitúcie
18
Ostatné finančné korporácie
19
Nefinančné korporácie
20
Domácnosti
21
22 Spolu

č.r.

c

d

V rámci splatnosti alebo po
splatnosti < = 30 dní

Bezproblémové expozície

časť 3: Kreditná kvalita bezproblémových a problémových expozícií podľa dní splatnosti

e

Po splatnosti
> 30 dní < = 90 dní

f

g

Expozície, ktorých splatenie
je nepravdepodobné a ktoré
sú v rámci splatnosti alebo
po splatnosti < = 90 dní
h

Po splatnosti
> 90 dní < = 180 dní

i

Po splatnosti
> 180 dní < = 1 rok

Hrubá účtovná hodnota expozícií

j

Po splatnosti
> 1 rok < = 2 roky

Problémové expozície

k

Po splatnosti
> 2 roky < = 5 rokov

l

Po splatnosti
> 5 rokov < = 7 rokov

m

Po splatnosti > 7 rokov

n

Z toho v stave zlyhania
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a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

č.r.

b
Úvery a preddavky
Centrálne banky
Orgány verejnej správy
Úverové inštitúcie
Ostatné finančné korporácie
Nefinančné korporácie
Z toho MSP
Domácnosti
Dlhové cenné papiere
Centrálne banky
Orgány verejnej správy
Úverové inštitúcie
Ostatné finančné
Nefinančné korporácie
Podsúvahové expozície
Centrálne banky
Orgány verejnej správy
Úverové inštitúcie
Ostatné finančné korporácie
Nefinančné korporácie
Domácnosti
Spolu

Protistrana

c

Bezproblémové expozície
Z toho úroveň 1
d

časť 4: Bezproblémové a problémové expozície a súvisiace úpravy ocenenia

Z toho úroveň 2
e
f

Hrubá účtovná hodnota expozícií
Problémové expozície
Z toho úroveň 2
g
Z toho úroveň 3
h

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a úprav ocenenia
Bezproblémové expozície – akumulovaná znížená hodnota a úpravy ocenenia
Problémové expozície – akumulovaná znížená hodnota, akumulované
Z toho úroveň 1
Z toho úroveň 2
Z toho úroveň 2
Z toho úroveň 3
i
j
k
l
m
n
o

Akumulovaný čiastočný
odpis

Prijaté zabezpečenie
Na bezproblémové
Na problémové
expozície
expozície
p
q
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časť 9: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva
4/10
č.r.
a
1
2
3
4
5
6

Majetok
b
Nehnuteľný majetok
určený na bývanie
určený na podnikanie
Hnuteľný majetok
Nástroje vlastného imania a dlhové nástroje
Ostatný majetok

Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva
Akumulované záporné
Hodnota pri počiatočnom vykázaní
zmeny
c
d

časť 2: Kvalita expozícií podľa odloženej splatnosti
5/10

č.r.

Typ

Hrubá účtovná hodnota
expozícií s odloženou
splatnosťou

a

b

c

1 Úvery a preddavky, ktorých splatnosť bola odložená viac ako dvakrát

2

Nesplácané úvery a preddavky s odloženou splatnosťou, ktoré nesplnili
kritéria na vyradenie z kategórie problémových expozícií

Protistrana

a
b
1 Súvahové expozície
Krajina 1
2
Krajina 2
3
Krajina 3
4
Krajina 4
5
Krajina 5
6
Krajina 6
7
Krajina 7
8
Krajina 8
9
Krajina 9
10
Krajina 10
11
12 Podsúvahové expozície
Krajina 1
13
Krajina 2
14
Krajina 3
15
Krajina 4
16
Krajina 5
17
Krajina 6
18
Krajina 7
19
Krajina 8
20
Krajina 9
21
Krajina 10
22

č.r.

c

časť 5: Kvalita problémových expozícií podľa geografického rozdelenia

d

e

z toho expozície v stave
zlyhania

z toho problémové expozície

Hrubá účtovná hodnota expozícií

f

z toho podlieha zníženiu
hodnoty

g

Akumulovaná znížená
hodnota

h

Rezervy na podsúvahové
záväzky a poskytnuté
finančné záruky

i

Akumulované záporné
zmeny reálnej hodnoty z
dôvodu kreditného rizika
problémových expozícií
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a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

č.r.

b
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu
Dodávka vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Umenie, zábava a rekreácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Ostatné činnosti služieb
Spolu

Odvetvie

časť 6: Kreditná kvalita expozícií podľa odvetví

c

d

e

z toho expozície v stave
zlyhania

z toho problémové expozície

Hrubá účtovná hodnota expozícií

f

z toho expozície
podliehajúce zníženiu
hodnoty

g

Akumulovaná znížená
hodnota

h

Akumulované záporné
zmeny reálnej hodnoty z
dôvodu kreditného rizika
problémových expozícií
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

4

Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 80% a nižším alebo rovnajúcim sa

Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 60 % a nižším alebo rovnajúcim sa

b

Typ

Z toho nástroje s pomerom výšky úveru k hodnote zabezpečenia vyšším ako 100 %
Akumulovaná znížená hodnota zabezpečených aktív
Zabezpečenie
Z toho obmedzená hodnota v hodnote expozície
Z toho nehnuteľný majetok
Z toho hodnota nad hornou hranicou
Z toho nehnuteľný majetok
Prijaté finančné záruky
Akumulovaný čiastočný odpis

100%

80 %

a
1 Hrubá účtovná hodnota
2
Z toho zabezpečené
3
Z toho zabezpečené nehnuteľným majetkom

č.r.

časť 7: Oceňovanie zabezpečenia

c

d

e

Z toho po splatnosti
> 30 dní < = 90 dní

Bezproblémové

f

g

Expozície, ktorých
splatenie je
nepravdepodobné a
ktoré sú v rámci
splatnosti alebo po
splatnosti < = 90 dní

h

i

Z toho po splatnosti
> 90 dní < = 180 dní

Expozície

j

Z toho po splatnosti
> 180 dní < = 1 rok

Problémové

k

Z toho po splatnosti
> 1 rok < = 2 roky

Po splatnosti > 90 dní

l

Z toho po splatnosti
> 2 rok < = 5 rokov

m

Z toho po splatnosti
> 5 rok < = 7 rokov

n

Z toho po splatnosti
> 7 rokov
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a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

č.r.

b
Počiatočný objem nesplácaných úverov a preddavkov
Kladné peňažné toky do nevýnosných portfólií
Záporné peňažné toky z nevýnosných portfólií
Záporný peňažný tok do výnosného portfólia
Záporný peňažný tok v dôsledku splatenia úveru, čiastočného alebo úplného
Záporný peňažný tok v dôsledku likvidnosti zabezpečenia
Záporný peňažný tok v dôsledku nadobudnutia vlastníctva zabezpečenia
Záporný peňažný tok v dôsledku predaja nástrojov
Záporný peňažný tok v dôsledku prenosu rizika
Záporný peňažný tok v dôsledku odpisu
Záporný peňažný tok v dôsledku iných situácií
Záporný peňažný tok v dôsledku zmeny klasifikácie na „držané na predaj“
Konečný objem nesplácaných úverov a preddavkov

Protistrana

časť 8: Zmeny objemu nesplácaných úverov a preddavkov

Súvisiace čisté akumulované
náhrady

d

Hrubá účtovná hodnota
expozícií

c

9/10

Typ

3
4
5
6
7
8

Nehnuteľný majetok určený na bývanie
Nehnuteľný majetok určený na podnikanie
Hnuteľný majetok
Nástroje vlastného imania a dlhové nástroje
Ostatný majetok
Spolu

Zabezpečenie získané nadobudnutým vlastníctvom
2 iného majetku

b
Zabezpečenie získané nadobudnutým vlastníctvom
1 nehnuteľného a hnuteľného majetku

a

č.r.

c

Hrubá účtovná
hodnota
d

Akumulované
záporné zmeny

Zníženie dlhu

časť 10: Zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva členené podľa rokov

Hodnota pri
počiatočnom
vykázaní
e
f

Akumulované
záporné zmeny

Celkové zabezpečenie získané nadobudnutím vlastníctva
Vykazované
Vykazované < = 2 roky
Vykazované > 5 rokov
> 2 roky < = 5 rokov
Hodnota pri
Hodnota pri
Hodnota pri
Akumulované
Akumulované
Akumulované
počiatočnom
počiatočnom
počiatočnom
záporné zmeny
záporné zmeny
záporné zmeny
vykázaní
vykázaní
vykázaní
g
h
i
j
k
l

Z toho neobežné aktíva držané na
predaj
Hodnota pri
Akumulované
počiatočnom
záporné zmeny
vykázaní
m
n
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Metodika na vypracúvanie
Údajov o problémových expozíciách a expozíciách s odloženou splatnosťou

1. Údaje sa zverejňujú bankou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia pre zverejňovanie
informácií podľa ôsmej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení
a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú
vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014)
v platnom znení (ďalej „nariadenie“).
2. Na účely zverejňovania sa rozumie
hrubou účtovnou hodnotou hrubá účtovná hodnota vymedzená v časti 1 odseku 34 prílohy
V nariadenia a pri poskytnutých úverových prísľuboch nominálna hodnota, ako sa
vymedzuje v odseku 118 časti 2 prílohy V nariadenia,
b) akumulovanou zníženou hodnotou akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu
kreditného rizika a úprav ocenenia v súlade s odsekmi 11, 69 až 71, 106 a 110 časti 2
prílohy V nariadenia.

a)

3.

Vypĺňajú sa všetky riadky, okrem tých, ktoré sú označené sivou tlačou.

4. Údaje sa uvádzajú v eurách. Hodnoty v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska,
ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz,
platného ku dňu zostavenia prílohy.
č.
r.
MSP
tis.

–
–
–
–

5. Použité skratky
číslo
riadok
malé a stredné podniky
tisíc.

