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OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 

zo 6. novembra 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní 

informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky 

Slovenska č. 13/2015 

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 a § 35

ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I 

Opatrenie Národnej banky Slovenska 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.) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky obsahujú 

a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu

pre finančné vykazovanie č. 7 podľa osobitného predpisu,
3
)
 

b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného

štandardu pre finančné vykazovanie č. 7 podľa osobitného predpisu,
3
)
 

c) súhrnnú výšku expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného

vykázania (úroveň 1)
4
) v členení podľa tried expozícií podľa osobitného predpisu,

5
)
 

d) súhrnnú výšku expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného

vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)
4
) v členení podľa tried expozícií

podľa osobitného predpisu,
5
)
 

e) súhrnnú výšku znehodnotených expozícií (úroveň 3)
4
) v členení podľa tried expozícií

podľa osobitného predpisu,
5
)
 

f) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok
4
) v členení podľa tried expozícií

podľa osobitného predpisu,
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.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú: 
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„3
)  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.
4
)  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.).”. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa. 

2. V § 2 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Informácie podľa § 1 ods. 1, ods. 2 písm. i), ods. 3 až 7 a podľa osobitného

predpisu
6
)
 
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) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, lehoty

na uverejňovanie informácií, určené v odsekoch 2 a 3, sa predlžujú o časový úsek, 

o ktorý je posunutý začiatok hospodárskeho roku oproti kalendárnemu roku.“.

3. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

5. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 3 a 4, ktoré sú prílohami č. 2 a 3 k tomuto opatreniu.

Čl. II 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018. 

Jozef Makúch 

guvernér 

v z. Karol Mrva v.r. 

člen bankovej rady a výkonný riaditeľ 

úseku riadenia rizika, vysporiadania bankových operácií 

a platobných služieb 

Vydávajúci útvar: odbor regulácie tel.: +421 2 5787 3301 

fax: +421 2 5787 1118 
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Metodika na vypracúvanie Údajov o krytých dlhopisoch
a hypotekárnych záložných listoch



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



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.



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.

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.

v s. 1 až 3	sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného riadku,

v s. 4 až 6	sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného riadku.



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.

v s. 1 až 2	sa uvádzajú údaje za kryté dlhopisy a preregistrované HZL podľa príslušného riadku,

v s. 4 až 5	sa uvádzajú údaje za HZL vydané pred 1. januárom 2018 podľa príslušného 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. Použité skratky

r. – riadok

s. – stĺpec

AÚV – alikvotný úrokový výnos

CZK – česká koruna

GBP – britská libra

HZL – hypotekárny záložný list

KD – kryté dlhopisy

LTV – Loan to value, hodnota úveru k hodnote nehnuteľnosti

o/C – over-collateralisation, vyššie zákonné krytie a dobrovoľné krytie nad 100 % hodnoty KD

SR – Slovenská republika

tis. – tisíc

ÚS – úroková sadzba

USD – americký dolár.












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.








LCR

																				Príloha  č. 1 k opatreniu č. 15/2018



		Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2014

		VZOR

		Údaje o ukazovateli krytia likvidity



																				(údaje  v tis. eur)

																				1/1



		č.r.		Údaje		Celková nevážená hodnota (priemer)								Celková vážená hodnota (priemer)





		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Vysokokvalitné likvidné aktíva

		2		Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva

		3		Hotovosť - záporné peňažné toky

		4		Retailové vklady a vklady živnostníkov

		5		   z toho: stabilné vklady

		6		   z toho: menej stabilné vklady

		7		Nezabezpečené financovanie

		8		   prevádzkové vklady

		9		   neprevádzkové vklady

		10		   nezabezpečený dlh

		11		Zabezpečené financovanie

		12		Dodatočné požiadavky

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

		14		   záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov

		15		   kreditné facility a facility likvidity

		16		Iné zmluvné záväzky financovania

		17		Iné podmienené záväzky financovania

		18		CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

		19		Hotovosť - kladné peňažné toky

		20		Zabezpečené pôžičky

		21		Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií

		22		Iné kladné peňažné toky

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

		24		Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie

		25		CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

		26		Plne vyňaté kladné peňažné toky

		27		Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu

		28		Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu

		29		Vankúš likvidity

		30		Celkové čisté záporné peňažné toky

		31		Ukazovateľ krytia likvidity v percentách








Formular-zverejnovanie

																						Príloha č. 2 k opatreniu č. 15/2018



		Príloha č. 3 k opatreniu č. 16/2014

		VZOR



		Údaje o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch



		Časť A																												1/2

		Celkový prehľad vydaných dlhopisov a ich krytia

		Č.r.		Charakteristika		KD a preregistrované HZL 														HZL 

						Hodnota		AÚV /
relatívna hodnota		Hodnota podľa meny										Hodnota		AÚV		Hodnota podľa meny

										EUR		USD		GBP		CZK		Iné						EUR		USD		CZK		Iné

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Menovitá hodnota vydaných dlhopisov

		2		              z toho:   na vlastnom účte

		3		Počet emisií

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

		5		Priemerná vážená kupónová sadzba KD a HZL

		6		Odhadované  záväzky

		7		Krycí súbor

		8		Aktuálny ukazovateľ krytia 

		9		Zákonné krytie		0		5.00%

		10		Vyššie krytie		0

		11		Aktuálny rating vydaných KD a HZL

		Časť B

		Č.r.		Štruktúra aktív v krycom súbore		Hodnota celkom		Podiel na krycom súbore		Hodnota podľa meny										Hodnota celkom		Podiel na krycom súbore		Hodnota podľa meny

										EUR		USD		GBP		CZK		Iné						EUR		USD		CZK		Iné

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		12		Základné aktíva / Riadne krytie

		13		Doplňujúce aktíva / Náhradné krytie

		14		Deriváty

		15		Likvidné aktíva



		Časť C																												2/2

		Štruktúra zostatkovej doby splatnosti vydaných dlhopisov a aktív ich krytia

		Č.r.		Časové pásmo		KD a preregistrované HZL 						HZL  

						Hodnota celkom		Hodnota základných aktív		Hodnota doplňujúcich aktív		Hodnota celkom		Riadne krytie 
(hodnota aktív)		Náhradné krytie 
(hodnota aktív)



		a		b		1		2		3		4		5		6

		26		od 0 - do 1 roku vrátane

		27		od 1 - do 2 rokov vrátane

		28		od 2 - do 5 rokov vrátane

		29		od 5 - do 10 rokov vrátane

		30		od 10 - do 15 rokov vrátane

		31		od 15 - do 20 rokov vrátane

		32		od 20 - do 25 rokov vrátane

		33		od 25  - do 30 rokov vrátane

		34		Priemerná vážená splatnosť v rokoch



		Časť D

		Regionálne členenie aktív podľa miesta nehnuteľného zabezpečenia 

		Č.r.		Umiestnenie založenej nehnutelnosti		KD a preregistrované HZL 						HZL 

						Hodnota 
nehnuteľnosti		Hodnota pohľadávok základných aktív		Priemerná vážená ÚS		Hodnota 
nehnuteľnosti		Hodnota pohľadávok riadneho krytia 		Priemerná vážená ÚS

		a		b		1		2		3		4		5		6

		16		Bratislava - mesto

		17		Banskobystrický kraj

		18		Bratislavský kraj (bez Bratislava-mesto)

		19		Košický kraj

		20		Nitriansky kraj

		21		Prešovský kraj

		22		Trenčiansky kraj

		23		Trnavský kraj

		24		Žilinský kraj

		25		SR - spolu










Metodika na vypracúvanie Údajov o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podieli 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 v platnom znení 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 iba 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 stanoveným 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 (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. 3 sa uvádza výška kapitálu Tier 1 v súlade s výškou, ktorú banka zverejnila podľa vykonávacích technických predpisov o zverejňovaní požiadaviek na vlastné zdroje.



7. 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.



8. 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.



9. 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.



10. 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.



11. 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.

12. 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.



13. 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.



14. 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.



15. 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.



16. 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.



17. 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.



18. 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).



19. V r. 16 sa uvádza ukazovateľ finančnej páky v súlade s hodnotou zverejnenou bankou podľa predpisu uvedeného v bode 18.



20. 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.



21. 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 ročne zverejňované údaje sa uvádzajú za obdobia T a T-4.



22. Zverejňovanie údajov za predchádzajúce obdobia sa nevyžaduje, keď sa údaje zverejňujú prvý raz. Informácie o predchádzajúcich obdobiach sa vyžadujú len vtedy, keď predchádzajúce obdobia sú skoršie ako začiatočný dátum ich prvého finančného roka, ktorý sa začína 1. januára 2018 alebo neskôr.



23. 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 analogickými úverovými stratami, ani žiadnych zmien uvedeného rozhodnutia, a že vlastné zdroje, kapitál a ukazovatele finančnej páky banky už 
v plnom rozsahu vyjadrujú dôsledky zavedenia s medzinárodným  štandardom  finančného výkazníctva IFRS 9 alebo analogické očakávané úverové straty.

	24. Použité skratky

	r. 	– riadok

	s.	– stĺpec

	tis. 	– tisíc

	T	– časové obdobie.






Table 1

										Príloha č. 3 k opatreniu č. 15/2018



		Príloha č. 4 k opatreniu č. 16/2014

		VZOR

		Údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podieli a ukazovateli finančnej páky

														1/1

														(v tis. eur)



		č. r.		Údaje		T		T-1		T-2		T-3		T-4

		a		b		1		2		3		4		5

				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

		3		Kapitál Tier 1

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

		5		Celkový kapitál

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

				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

		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

		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

				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









